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Vállalkozói Fórum

lesz, amire a helyi vállalkozókat
sok szeretettel várjuk.

Fájdalmasan rövid időn belül ismét egy díszpolgárunkat temettük el. Elhunyt Tóth István TANÍTÓ úr. Most is nagybetűkkel írom, mert a temetési
búcsúztatómban is azt mondtam, hogy Pista bácsi azok közé a pedagógusok
közé tartozott, akiknek a titulusát csupa nagybetűvel lehet csak írni. Azok
közé tartozott, akik hivatásuk gyakorlása során valóban maradandót alkottak. Természetes, hogy emlékét megőrizzük!
591.160.000 forint. Ennyi a 2013-as költségvetésünk bevételi és kiadási
főösszege. Az előző évi több mint egymilliárd forintos költségvetésünkhöz
képest bizony ez nagyon szerény pénzforrásnak tűnik.Az iskolák fenntartása
és működtetése kapcsán elvont normatív támogatáson kívül is százmilliós
nagyságrendű állami pénz hiányzik a feladataink ellátásához. A képviselőtestület múlt év végi megszorító intézkedéseinek köszönhetően mégis sikerült olyan költségvetést elfogadnunk, amely nem tartalmaz hiányt. Ennek a
józan gondolkodásnak köszönhetően az év folyamán nem fenyeget bennünket olyan pénzügyi kiszolgáltatottság, mint jó néhány települést az országban, akik úgy állították össze költségvetésüket, hogy az intézkedések helyett
szándékosan túlméretezték a bevételeik nagyságát a hiány eltüntetésére. Ez
így csak ideiglenes megoldást kínál az adott önkormányzatnak, és hosszú távon tarthatatlan lesz. Még egyszer hangsúlyozom, bennünket nem fenyeget
ilyen veszély. Maga a költségvetésünk egy szolid, mértéktartó, de stabil forrást biztosító pénzügyi terv a 2013-as feladatok teljesítéséhez. A Falugyűlésen is elmondtam, hogy helyén kell kezelnünk az anyagi helyzetünket. Nem
számíthatunk ebben az esztendőben valami olyan látványos fejlődésre, amely
egy konszolidált időszakban talán nem lenne földtől elrugaszkodott óhaj.
A Falugyűlésről néhány gondolatot. Nagyon sajnálom, hogy ilyen kevesen tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel, mert úgy gondolom, hogy a közös problémáinkat csak közösen tudjuk orvosolni.Azt írtam az előzőAktuálisban, hogy sokan jöjjenek el a Falugyűlésre, mert van mit megbeszélnünk.
Nem sokan gondolták így. A legegyszerűbb az lenne, ha azzal magyaráznánk az érdektelenséget, hogy nálunk rendben mennek a dolgok, nincs miről beszélni, pedig valamennyien tudjuk, hogy ez csak féligazság! A képviselő-testület mindent megtesz azért, hogy a településünk működtetésében
esetleg előforduló zavarokból semmit se érezzenek a dömsödi polgárok, de
egy közös gondolkodás azért megerősítené azt, hogy jó úton járunk még akkor is, ha „húsbavágó” intézkedéseket is kell hoznunk. Nagyon sajnálhatják,
akik nem voltak jelen, mert dr. Bencze Zoltán jegyző prezentációjából mindenki megtudhatta önkormányzatunk döntéseit és azok hátterét. A jövőnkkel kapcsolatos vita során megállapítottuk, hogy a Dömsöd fejlődését türelmetlenül sürgetők nem biztos, hogy a valóság talaján állnak. Az infrastruktúra szinte teljesen kiépült Dömsödön. Ami továbbra is megoldatlan kérdés,
az az utak állapota. Ma is nagyon sok olyan utcánk van, amelyek a tél végén
vagy esős időben szinte járhatatlanok. A közeli években minden erőnket ennek a problémának a megoldására kell összpontosítanunk. Eddig is megraFolytatás a következő oldalon.
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gadtunk minden pályázati lehetőséget – 2012-ben
sajnos nem volt ilyen –, ezután is így teszünk,
mert saját forrásból nem tudunk szilárd burkolatú
utcákat varázsolni. Visszatérve a fejlődési ütemünkre, úgy gondolom, hogy igazán az jelentene
valódi gazdasági alapot a jövőnkre nézve, ha véletlenül ránk akadna egy olyan befektető, aki vállalkozásában felszívná azt a nagyszámú képzetlen
munkaerőt, amelyet most a közmunka programban próbálunk foglalkoztatni. Ha ez nem így lesz,
akkor tudomásul kell vennünk, hogy füttyentésre
nem épülnek Dömsödön bérlakások, a közeljövőben nem lesz uszodánk, és talán a tényleg látványos harangjáték megépítéséről is egyelőre le kell
mondanunk. Ezzel szemben azért lesz lehetőségünk – ha araszolva is – olyan apró lépésekre,
amelyek kicsit édesebbé teszik az egyébként kissé
keserű szájízünket. Gondolok itt egy-egy járdaszakasz felújítására, egy új közvilágítási lámpa
felszerelésére, vagy akár csak valamely utcánk
alapos kátyúzására. Szorosan ide tartozik az a hír,
hogy végre sikerült kiválasztanunk a térfigyelő
kamerás pályázatunk kivitelezőjét. Biztos vagyok
abban, hogy ezzel a régóta várt rendszerrel jelentősen meg fog erősödni Dömsöd közbiztonsága.
Erről is beszélgettünk a most bemutatkozó új ráckevei rendőrkapitánnyal, dr. Öveges Kristóf alezredes úrral. Igéretet kaptam Tőle arra, hogy tovább fogják sűríteni a rendőri jelenlétet Dömsödön. Ezt erősítette meg a Falugyűlésen Király

András alezredes úr, kapitányságvezető-helyettes
is. Jó néhány víz- és csatorna-szolgáltatással kapcsolatos kérdést kapott Sági János úr is, aki a
DAKÖV Kft. üzemigazgatója.
A jegyző úrral a múlt héten a Belügyminisztériumban jártunk az önkormányzatok adósságának konszolidálása miatt. Jelentős segítség számunkra, hogy az Állam az adósságaink 60 százalékát mindenképpen átvállalja tőlünk. Ez az
arány némiképp még kedvezőbben is alakulhat –
plusz tíz százalék – amennyiben sikerült kellően
alátámasztani kérésünket, hogy a nehéz helyzetben lévő települések közé tartozunk, ezért aztán
minden segítség nagyon fontos számunkra. Ezt
igyekezett bizonyítani Pánczél Károly képviselő
úr is, aki elkísért bennünket a minisztériumi tárgyalásra. Köszönet érte.
Nagyon jó érzéssel konstatáltam, hogy a közelmúltban két dömsödi lakótársunk is magas elismerésben részesült. Tóthné Porvay Zsuzsanna
tanárnő a Magyar Diáksport Szövetség kitüntető
oklevelét vehette át több évtizedes kiváló munkájáért. Rakszegi Gyula pedig a VOSZ Közép-magyarországi Szervezete által odaítélt Év Vállalkozója díjban részesült. Gratulálok mindkettőjüknek, nagyon büszkék vagyunk Rájuk!
Befejezésül ismét kérem Önöket, hogy adójuk
egy százalékáról rendelkezzenek a Dömsödért
Alapítvány javára. Köszönöm előre is.
Adószámuk: 18668456-1-13.
Bencze István

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2013. JANUÁR

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 10-én sürgős kérdésekben rendkívüli ülést tartott, amelyen az
alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József, Ispán Ignác, Rókusfalvy
Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
1/2013. (I. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Régiós különválás kezdeményezése
2./ Iskola feladatellátását szolgáló vagyon vagyonkezelési szerződéseinek megkötése
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Régiós különválás kezdeményezése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
2/2013. (I. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község
Önkormányzatának 242/2012. (XI. 22.) sz. képviselő-testületi határozatát a Közép-magyarországi Régió szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezésre vonatkozóan, és az abban,
valamint Gomba község polgármesterének
megkeresésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1./ A képviselő-testület támogatja Gomba
Község Önkormányzatának kezdeményezését
arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014–2020
közötti programozási időszakában két NUTS 2
szintű területi egységet alkosson: Budapestet és
Pest megyét.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

febr. 20-án szerdán 14-15 óra között

SZABÓ ANDREA

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

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató határozatról Gomba Község Önkormányzatát írásban tájékoztassa.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ Iskola feladatellátását szolgáló vagyon
vagyonkezelési szerződéseinek megkötése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
3/2013. (I. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolák és az
általános iskolák feladatellátását szolgáló vagyon átadásáról vagyonkezelési szerződését az
Önkormányzat nevében aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. január 15.
Ezt követően egy hét halasztással, 2013. január 30-án került sor a januári rendes ülésre,
amelyen már a képviselő-testület a 2013. évi
költségvetését is tárgyalta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós
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Lászlóné, Lázár József, Ispán Ignác, Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
4/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között
eltelt eseményekről
3./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi
költségvetésének megvitatása
a./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
b./ 2013. évi költségvetés megvitatása
5./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
6./ Nagyközségi Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata
7./ Közterület átnevezése
8./ Dr. Öveges Kristóf kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
9./ Térfigyelő kamerákra kiírt pályázat értékelése
10./ Egyebek
a./ DUSE támogatási kérelme
b./ Az ivóvízhálózat bérleti díjának jóváhagyása
c./ A közterületek használatáról szóló 20/2003.
(XII. 18.) rendelet módosítása
d./ Községi Vízmű tulajdonát képező gépjárművek átiratása
Zárt ülésen
11./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezés elbírálása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
5/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

3
6/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

A képviselő-testület elrendeli, hogy a könyvtári ellátáson foglalkoztatott 2 fő közalkalmazotti jogviszonyát napi 6 órásra kell módosítani
2013. január 1-jétől.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

c./ 2013. évi költségvetés megvitatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

7/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet szerint meghatározott
saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható
összegét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetésének megvitatása
a./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
8/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve Dömsöd
Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról készített polgármesteri
beszámolót jelen határozat melléklete szerint
hagyja jóvá.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
b./ Könyvtári dolgozók munkaidejének felülvizsgálata
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
9/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 181/2012. (XI. 28.) Kt.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 31.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi
költségvetéséről.
A rendelet kihirdetve: 2013. január 31. napján.
A rendelet hatályos: 2013. január 1. napjától.
A képviselő-testület az önkormányzati törvény előírásainak eleget téve költségvetését forráshiány nélkül fogadta el. A bevételi és a kiadási oldal főösszegei 2013. évben 591.160.000 Ftot tesznek ki.
5./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I. 31.) rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló
17/2005. (IX.16.) rendeletének módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2013. január 31. napján.
A rendelet hatályos: 2013. március 1. napjától.
6./ Nagyközségi Óvoda alapító okiratának
felülvizsgálata
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
10/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerint 2013. február 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. február 1.
7./ Közterület átnevezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

Folytatás a következő oldalon.
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A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
11/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról
szóló 2012. évi CLXVII. törvény, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján a Szilus utca elnevezését 2013. február 1-jétől Szenttamási útra változtatja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. február 1.
8./ Dr. Öveges Kristóf kapitányságvezetői
kinevezésének véleményezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
12/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megkeresése alapján a következő határozatot hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Öveges Kristóf rendőr alezredesnek a Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésével egyetért.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a határozatot a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével közölje.
Felelős: képviselő-testület,
Bencze István polgármester
Határidő: azonnal; a határozat közlése 2013.
január 31-ig
9./ Térfigyelő kamerákra kiírt pályázat értékelése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
13/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” című pályázat kapcsán indított térfigyelő rendszer kiépítésre irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
a beszerzési eljárás lezárásakor a következő
döntést hozza:
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I. Érvényes ajánlatot benyújtó:
Ajánlattevő neve: HITELES Kft.
Ajánlattevő székhelye:
2300 Ráckeve, Liliom u. 4.
Ajánlattevő képviselője: Mikola Péter
Ajánlati ár: 6.692.900 Ft
II. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: HITELES Kft.
Ajánlattevő székhelye:
2300 Ráckeve, Liliom u. 4.
Ajánlattevő képviselője: Mikola Péter
Ajánlati ár: 6.692.900 Ft
III. A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a 16 kamerával
rendelkező térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó vállalkozói szerződést aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A térfigyelő rendszer kiépítése ezt követően
az időjárás függvényében válik lehetővé. Reményeink szerint 2013. április hónapban a teljes
rendszer üzemképes lesz.
10./ Egyebek
a./ DUSE támogatási kérelme
A képviselő-testület a napirendi pont keretében döntést nem hozott.
b./ Az ivóvízhálózat bérleti díjának jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
14/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő és a DAKÖV Kft. által üzemeltetett ivóvíz
közmű vagyon használatáért 2013. december
31-ig 4.000.000 Ft + ÁFA/év bérleti díjat állapít
meg, azzal, hogy a hatályos „Bérleti-üzemeltetési szerződés” szerint a díjfizetési kötelezettség
2012. július 1-jétől áll fenn.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
c./ A közterületek használatáról szóló 20/2003.
(XII. 18.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I. 31.) rendelete
a közterületek használatáról szóló 20/2003.
(XII. 18.) rendelet módosításáról.

A rendelet kihirdetve: 2013. január 31. napján.
A rendelet hatályos: 2013. március 1. napjától.
d./ Községi Vízmű tulajdonát képező gépjárművek átíratása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
15/2013. (I. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jogutód nélkül megszűnt Községi Vízmű költségvetési szerv tulajdonában
volt alábbi gépjárművek tulajdonjogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (5)
bekezdése szerint átveszi.
Az érintett gépjárművek adatai:
Forgalmi rendszám: IAW560
Gyártmány: Mercedes
Típus: 1114
Alvázszám: WDB6750421K053418
Motorszám: 36690510022483
Forgalmi rendszám: CJE439
Gyártmány: IFA
Típus: W50LA/ZNDB22
Alvázszám: J503029
Motorszám: 27992378806603
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a gépjárművek tulajdonjogának átírása iránt intézkedjen.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. február 15-ig
Zárt ülésen hozott határozatok
11./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
16/2013. (I. 30.) kt. számú határozat
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2013. február 20.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán
körjegyző
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Végsõ búcsú Tóth István tanár úrtól
maradt meg emlékezetünkben, akik Dömsöd ifjúságának nevelésében maradandót
alkottak, akik fiatalságukat, erejüket, tudásukat a dömsödi emberek szolgálatába állították. Közülük is az egyik jelentős nevelői hagyatékot ránk testáló tanító Tóth István volt. Nemcsak a szorosan vett pedagógusi munkája emelte Őt az átlag polgárok
fölé, hanem a mindenre kiterjedő felkészültsége, empátiája, az önzetlen közösségi
munkája is. Nem véletlen, hogy a képviselő-testület 2011-ben – egyhangú döntéssel
– méltónak találta a Dömsöd Díszpolgára
kitüntető címre!

2013. január 25-én kísértük el utolsó útján Tóth István tanár urat. Kiemelkedően
példaértékű életút volt az övé. A szorgalmas, kötelességtudó gyermekkort váltotta
a tevékeny lendületű ifjúkor, majd egész
életén át felelős hivatásává lett a tanítás, a
nevelés. Lámpás volt Ő mindannyiónk
számára: példás férj és családfő, a kezei
közül kikerülő diákság és a faluközösség
erkölcsi és szellemi iránymutatója.
Bencze István polgármester úr a következőképp búcsúztatta Tóth Istvánt, Dömsöd díszpolgárát:
„Van-e fontosabb és szentebb küldetés,
mint eltévedt gyermekeket hazavezetni,
emberpalántákat tudással, hittel, szeretettel beoltogatni?”
Talán nem a véletlen műve, hogy amikor
eljutott hozzám Tóth István halálhíre, szinte azonnal az előző idézet jutott eszembe.
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Amikor egy kiemelkedő, meghatározó
személyiségétől búcsúzik valamely közösség, akkor szinte minden emlékünk az eltávozó életének jelentős állomásaira fókuszál. Díszpolgárunk, Tóth István hamvai
mellett is először azok az emlékek villannak fel bennünk, amelyek habitusát, tisztaságát, céltudatosságát vetítik elénk. Ő volt
a TANÍTÓ, csupa nagybetűvel. Tóth István
a TANÍTÓ, aki Dömsöd XX. századi történetének egyik meghatározó alakja volt. A
mai napig nagyon sok olyan pedagógus

Minden elmúlás, minden búcsú fájdalmas, így Pista bácsié is az. Vigasztaljon
bennünket az a tudat, hogy azon emberek
közé tartozott, akik – a nehézségek ellenére
is – teljes életet éltek. Ennek a teljes életnek a jelentős része volt – a család szeretete mellett – az a feltétlen alázat és tisztelet,
amelyet Dömsöd fiataljainak nevelése
iránt tanúsított. Életpályája, emberi tulajdonságai példaképként szolgálnak az utókor számára. Annak az utókornak, amely
mindent megtesz azért, hogy Tóth István
tanító úr emléke soha ne halványuljon el.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!
A Dömsödi Hírnök hasábjain búcsúznak
és emlékeznek szeretett tanítójukra az
1949-ben elsőként ballagtatott diákjai:

Eltávozott…

Az 1947-ben végzett, akkori 8. osztályos
tanulók így emlékeznek és búcsúznak Tóth
István tanító úrtól, a szeretett osztályfőnöktől.
1946-ban kezdte tanítói pályafutását
Dömsödön, és mi voltunk – akkori hatodikosok – az első tanítványai, három évig
volt osztályfőnökünk.
Fiatal tanító lévén új erővel, hévvel tanított, nevelt bennünket. Nevelt tiszteletre,
becsületre, és a három év alatt úgy összekovácsolta osztályunkat, hogy az mind a
mai napig tart.
Elsőként szerenádoztunk év végén, és elsők voltunk az osztálytalálkozók megtartásában ötévenként. A legutóbbi, 60 éves ta-

lálkozó is az összetartozás példája, melyet
mind Neki köszönhettünk. Az utolsó találkozón is részt tudott venni – tanítóink közül
már csak egyedül… –, boldog volt, jól
érezte magát közöttünk.
Szavaiból mindig a felénk irányuló szeretet csengett ki. Olyan jó volt hallani amikor azt mondta, hogy „Gyerekeim!”
Amíg élünk emlékezni fogunk rá, és nem
felejtjük amit értünk tett.
Így búcsúzunk Tanító úrtól, akinek része
volt abban, hogy felnőttként is megálljuk a
helyünket. Nyugodjon békében.
Búcsúznak az 1947-ben végzett osztályának diákjai, név szerint: Bak József, Balassa József, Bődi László, Kovács Lajos, Kristóf József, Laczi Gábor, Bencze Klára, Bíró Julianna, Bődi Ilona, Bödő Erzsébet,
Csabai Krisztina, Csizmadi Margit, Gergely Irén, Gyöngyösi Borbála, Halász Katalin, Kiss Julianna, Kovács Ilona, Nagy
Piroska, Orosz Margit, Rajkó Mária, Sas
Mária, Tassi Irén, Újj Mária.
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét,
hogy a Tóth István tanár úrral készült interjút a Dömsödi Hírnök XVIII. évfolyam 4.
számában (2008. április) olvashatják.
2011-ben a díszpolgári cím adományozásáról a kivonat szövege a Dömsödi Hírnök XXI. évfolyam 5. számában (2011.
május) olvasható.
A Dömsödi Hírnök régebbi számai elérhetők a község honlapján is (www.
domsod.hu).
-V.I.-

Összeáll.:

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Édesapánk

TÓTH ISTVÁN
népiskolai tanító

távozása okozta fájdalmunkban őszinte
szívvel osztoztak.
Tóth család
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a földhasználati nyilvántartásban
bekövetkezett/bekövetkezendõ fontosabb változásokról

2013. január 1-jével megváltoztak, illetve
2013. február 1-jével változni fognak a
földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító
2012. évi CCXIII. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (a
továbbiakban: Fönyr.) módosító 355/2012.
(XII.13.) Korm. rendelet, valamint a
429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
1.) A földhasználók azonosító adatainak
kötelező bejelentése
A Tft. 2013. február 1-jével kötelező
adatszolgáltatást ír elő a földhasználati
nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A Tft. új 25/G. § (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az
állampolgárságát, gazdálkodó szervezet
földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé.
Ezen rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni kell
magánszemély földhasználó esetében a
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet
földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is. Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csak akkor, ha azzal együtt változás
bejelentésére nem kerül sor.
Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a
bejelentését kizárólag egy földhivatal felé
kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel
kell tüntetnie azoknak a településeknek a
nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett
földhasználatával érintett földrészletek

vannak. Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási
kötelezettségének határidőn belül nem
tesz eleget.

2.) 2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő
földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül
minden termőföld, valamint mező- és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdő
művelési ágú területek – használatát be kell
jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség
csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.)
3.) A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnése bejelentésekor a magánszemély
földhasználók kötelesek megadni – az eddigi adatokon túl – a személyi azonosítójukat
és az állampolgárságukat, a gazdálkodó
szervezet földhasználók pedig a statisztikai
azonosítójukat, illetve cégek esetében a
cégjegyzékszámukat.
Ezen adatokkal kiegészítésre került a már
eddig is kötelezően használandó bejelentési
adatlap formanyomtatvány, mely a
www.foldhivatal.hu honlapról a „nyomtatványok” menüpontból letölthető.
4.) A jogszabályi változások új formanyomtatványok kötelező használatát is
előírják. Kötelező a formanyomtatvány
használata a földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve a használat
megszűnésének bejelentésekor is. Az új
nyomtatványok a 3. pontban megjelölt
honlapról a „nyomtatványok” menüpontból tölthetőek le.
Az új formanyomtatványokat 2013. január 1-jével kell használni, de kötelező az
alábbi eljárásokban is használni:
– azon folyamatban lévő eljárásokban,
ahol a bejelentés már megtörtént a földhivatal felé, de a használat bejegyzésére, a változás átvezetésére vagy a használat törlésére nem került sor 2012. december 31-ig;
– a megismételt eljárásokban.

5.) 2013. február 1-jét követően a cégek
esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező; az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás-mintát pedig csak akkor kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza. Arról, hogy a cégnyilvántartás ezeket az iratokat tartalmazza-e, a
cégnek kell nyilatkoznia a bejelentési adatlapokon.
6.) A földhivatal a változások bejelentésének hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból vezeti át a földrészlet
helyrajzi számában, a használt terület
aranykorona értékében, valamint művelési ágában, illetve ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre
bontott, a használt alrészletek jeleiben,
művelési ágaiban bekövetkezett és az ingatlan-nyilvántartásba már átvezetett változásokat. A hivatalból való átvezetésre
csak akkor kerülhet sor, ha a földrészletnek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója és az általa használt
terület mértéke az adatváltozást követően
nem változik.
7.) Az azonosító adatok kötelező bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve 2013. július 1-jét követően a
földhasználati nyilvántartásból igényelhető
új adatszolgáltatási forma, a földhasználati
összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő.
A földhasználati nyilvántartás központi
adatbázisából a nyilvántartás személyi
azonosítói alapján lesz majd elkészíthető a
földhasználati összesítő. Az összesítő a
földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét
és aranykorona értékét tartalmazza majd
jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat is. A földhasználati összesítő
igénylésére – a Tft.-ben nevesített hatóságon és szervezeten kívül – maga a földhasználó lesz jogosult, annak érdekében,
hogy mint hatósági bizonyítványt becsatolhassa, azt felhasználhassa az őt érintő
eljárásokban.
Vidékfejlesztési Minisztérium
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a termõföldek használatát érintõ változásokról

2013. január 1-jét követően
– termőföldre szerződéssel nem alapítható haszonélvezeti jog, kivéve a közeli hozzátartozó
javára alapított haszonélvezeti jogot. Az ezen
jogszabályi rendelkezésbe ütköző szerződés
semmis;
– a haszonbérleti szerződések megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 2013.
január 1-jén fennálló haszonbérleti szerződéseknek 2013. január 1-jét követő módosítása
esetére is, ha a szerződés módosítása a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására, illetve a haszonbérleti díj csökkentésére
irányul (kivéve azt az esetet, ha ebben a felek
korábban megállapodtak, és a szerződés módosítására e korábbi megállapodásnak megfelelően kerül sor);
– a haszonbérleti szerződés megkötésekor osztatlan közös tulajdonban álló olyan földrészlet
esetében, melynél a szerződés fennállása alatt
a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint a közös tulajdon
megszüntetésre kerül, a haszonbérbeadó a
gazdasági év végére felmondhatja a haszonbérletet, feltéve, ha a tulajdoni hányadának
megfelelő területet önálló ingatlanként kapta
meg, és a haszonbérlő felé megtett felmondással egyidejűleg úgy nyilatkozik, miszerint a
területet maga kívánja használni.
2033. január 1-jén megszűnik az olyan haszonélvezeti jog, amely 2013. január 1-jén fenn-

állt, feltéve, hogy azt határozatlan időre, vagy
határozott időre, de 2032. december 30-a utáni
lejárattal, és nem közeli hozzátartozó javára alapították.

2013. február 1-jét követően új szabályok vonatkoznak az osztatlan közös tulajdonban álló
termőföldek használatára. Ezeket a szabályokat
a Tft. 11/B.-11/H. §-ai tartalmazzák majd. A
szabályozás lényege, hogy első lépésben a tulajdonközösségnek kell az osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet használati viszonyait
rendezni, méghozzá oly módon, hogy a tulajdonostársak egyhangú döntéssel megállapodjanak
az ingatlan tényleges használatában, vagyis kijelöljék, hogy a tulajdoni hányadoknak megfelelő földterület a földrészleten belül kit hol illet
meg. Ez lesz az alapja minden későbbi használatnak, illetve használatba adásnak.
Az osztatlan közös tulajdonban álló földrészletek esetében az egyhangú döntés meghozatalának elősegítése érdekében az új szabályozás tételesen meghatározza azokat az eseteket, amikor a
döntésben való részvétel hiánya az egyhangú
döntés meghozatalát nem akadályozhatja meg.
Ez az esetkör két nagy csoportra osztható. Az
egyik csoport azon tulajdonostársaknak a köre,
akik nem akarnak vagy elérhetetlenségük miatt
nem tudnak részt venni a folyamatban (passzívak). A másik csoportba azon tulajdontársak tartoznak, akik személye „bizonytalan”, vagyis maga a tulajdonos nem állapítható meg (pl. a be-

FELHÍVÁS

valamennyi földhasználó számára

A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló 1994.
évi LV. törvény. A 2013. január 1-jével hatályba lépett rendelkezés
értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termőföldterületet használó, hanem

valamennyi földhasználó köteles
bejelenteni a használatát
a területileg illetékes járási földhivatalnál.

A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át más
személy részére.
A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhivataloknál,
vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.
A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja,
amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK
értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható
köztartozás minimális összegénél.

jegyzett tulajdonos elhunyt, de a hagyaték nem
került letárgyalásra, így az örökösök személye ismeretlen; az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
adatok alapján a tulajdonos nem azonosítható be,
stb.). Ezek olyan objektív és a többi tulajdonostárstól független körülmények, melyek nem lehetnek akadályai a használati viszonyok rendezésének. Az új szabályok szerint a használati megállapodást egységes okiratba kell foglalni, és annak érvényességi kelléke – a kivételektől eltekintve – a használati megosztási vázrajz megléte.
A használati megosztásra vonatkozó szabályozás eredményezte azt, hogy az új szabályozás kiterjed arra is, miszerint a használati megosztás megléte mellett milyen eljárást kell követnie annak a kívülálló harmadik személynek,
aki a földrészlet egészét, vagy annak egy részét
kívánja használatba venni. A földhasználati
szerződést egységes okiratba kell foglalni. Ha a
földhasználati szerződés a földrészletnek csak
egy részére jön létre, úgy a szerződés a használati megosztási vázrajzzal együtt lesz érvényes.
Az új szabályozásnak azonban nem célja,
hogy a már meglévő használati viszonyokat felborítsa, ezért az új szabályokat nem kell alkalmazni az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érintően, amelynek a teljes területét a földhasználati nyilvántartás 2013. január 1-jei állapota szerint egy vagy több földhasználó használja, illetve a 2012. december 31-ig megkötött
szerződések esetén.
Vidékfejlesztési Minisztérium

A FÖLDHASZNÁLATI
REGISZTRÁCIÓRÓL

A Vidékfejlesztési Minisztérium törvénymódosítást nyújt be annak
érdekében, hogy a mezőgazdasági területek használatának bejelentése
illeték- és díjmentes legyen. A belterületi fekvésű 1 hektár alatti
területekre – amit sokan tévesen „kiskerteknek” neveznek – ez a jogszabály eddig sem vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk
6000 forintos regisztrációs díjat fizetni.
Ajánljuk, hogy akik politikai haszonlesésből és hangulatkeltés
céljából szakmaiatlanul fogalmakat kevernek össze, tanulmányozzák
az egyes ingatlanok közti különbségről szóló irodalmat.
Az erdő művelési ágú területek kivételével minden földterület
használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított
terület művelési ágban vagy halastóként van nyilvántartva. A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy a földhasználati viszonyok átláthatóak legyenek.
Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája
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Falugyûlés 2013

A január 25-én megrendezett falugyűlés a megszokott forgatókönyv szerint zajlott le.
Bencze István polgármester úr hivatalos köszöntőjét követően dr. Bencze Zoltán jegyző úr
alapos, mindenre kiterjedő részletességgel ismertette a település működését és működtetését érintő
változásokat.
Beszélt a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényről és arról, hogy ez milyen döntéskényszerbe
terelte az önkormányzatot. Szó esett a hulladékszállítás átalakításáról, az oktatásról, valamint a
közigazgatást érintő átalakításokról. Vázolta az évi
költségvetés irányvonalait, melyben részletesen
kitért a forráscsökkenés okaira is.
Ezt követően a polgármester úr néhány mondatban ismertette az önkormányzat adósságállományának mértékét, majd kitért azokra a feladatokra,
melyek az idei esztendőben megvalósításra várnak. Ide sorolta az utak állagmegóvását, melyet
csak pályázati forrásból lehet megvalósítani. Szó
esett a kamerarendszer kiépítéséről, valamint a
polgármesteri hivatal előtti tér pályázati úton való
felújításáról. Itt kapott említést az ivóvízpályázat,
mely egy új víztorony megépítését is tartalmazza.
Kiemelte a parti sáv szennyvízelvezetését, ezzel
együtt a parti sáv útjainak rendezését, továbbá a
szelektív hulladék kezelését.
A Ráckevei Rendőrkapitányság képviseletében
megjelenő Király András alezredes tolmácsolta dr.
Öveges Kristóf kapitányságvezető kinevezését. A
statisztikai adatok ismertetését követően nagy
hangsúlyt kapott az a kérés a rendőrség részéről,
hogy a bűncselekmények megelőzése és felgöngyölítése érdekében fokozottan figyeljünk embertársainkra, szomszédjainkra. Amennyiben idegen
járművet látunk lakókörnyezetünkben cirkálni, annak rendszámát inkább jegyezzük fel.
Sági János, a Keve-Víz volt ügyvezetője felhívta a figyelmet a számláztatásban történő változásokra, melynek megfelelően a víz- és csatornadíj
havi szintű számlán, egyben érkezik majd meg a
fogyasztókhoz.
Varsányi Antal alpolgármester úr alapos részletességgel számolt be a közmunka program keretében elvégzett munkafeladatokról. A munkacsoport
elvégezte a Hajós-kastély állagmegóvását. Felújították a József A. úti rendelőt, lefestették az OMK
25 m magas kéményét, s az intézmény bejáróját
viacolor térkő burkolattal látták el. Folyamatosak a
kisebb felújítások, festések, valamint az egyéb karbantartási munkálatok.
A falugyűlés második felében kissé kötetlenebb
formában indult el a párbeszéd a jelenlévők közt.
Észrevételt nyert, hogy egyre aggasztóbb a falu határában egyre-másra szaporodó szemétkupacok
halmaza. A további hozzászólások az összefogás,
egymás munkájának megbecsülése, annak megsegítése jegyében hangzottak el.
A gyűlés befejeztével a résztvevők kisebb csoportokban osztották meg egymás közt gondolataikat.
-V.I.-
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Események a Dömsödi
Polgárõrség életében

A decemberben 05-én megtartott tisztújító közgyűlés határozata
alapján Klszák Tamás lett újra a Dömsödi Polgárőrség elnöke, elnökhelyettesként Csányiné Laczó Juditot választották meg. A Felügyelő
Bizottság elnökeként Zilling Christian, elnökhelyetteseként Búsné
Máté Erzsébet és Tassi Szilvia kezdi meg munkáját. Az Etikai Bizottság új elnökeként Biricz Márta Enikőt, elnökhelyetteseiként Sebestyén Gábort és Molnár Lászlót szavazta meg
a közgyűlés.
Az egyesület új céljai között szerepel a kiskorúak kiemelt védelme, közbiztonság javulása,
valamint az autós délutáni, esti polgárőr szolgálat mellett az éjszakai és gyalogos jelenlét biztosítása nagyobb létszámmal, egy időben akár több egységgel.
Köszönjük a polgárőr autó – Lada Niva – műszaki vizsgára való felkészítéséhez nyújtott
támogatását Szabó Andreának és Tóbisz Lászlónak, továbbá köszönjük Madarász Zoltán és
Szomor Dezső havi működési költségekhez való hozzájárulását.
Amennyiben módjukban áll és segítenének, akkor az 51700272-10901115 számú
bankszámlaszámra történő befizetéssel tehetik meg azt.

Bármilyen észrevétel esetén hívja a 70/453-0743-as számot
és segítünk!

Klszák Tamás polgárőr parancsnok, Dömsödi Polgárőrség

Sérelmek a pszichiátrián

Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során
visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan
beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.),
írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Január hónap

Legelső dolgom hogy köszönetet mondjak minden támogatónknak
a tavalyi évből. Az ő hozzájárulásukkal sokkal eredményesebben tudtunk
dolgozni.
Köszönettel tartozunk:
Magyar Tüzép, Eper Ferenc, Muzs János, Szabó Andrea, Székely Tibor, Kovács Zoltán, Fedor János, Bődi Gábor, Pejtsik Árpád György,
Gyivi János, Nálhi Elek, Ács Balázs, Molnár Tamás, Szomor Dezső,
Bajnóczi József, dr. Bencze Zoltán, Bencze István, Dömsöd Nagyközség
Polgármesteri Hivatala, Dunatáj Szövetkezet, Fire-Sziget Tűz- és Munkavédelmi Szolgáltató Kft., Vásárhelyi Zoltán alezredes, a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Juhász Péter alezredes, a Pest
Megyei Katasztrófavédelem tűzoltósági főfelügyelője, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, és végül, de nem utolsósorban nagyon
sok köszönettel tartozunk a Ráckeve Városi Tűzoltóság minden dolgozójának, akik elsőként siettek minden esetben a segítségünkre!
Köszönjük támogatásukat, és bízunk benne, hogy a jövőben is támaszkodhatunk segítőinkre.
Ismét eltelt egy év, és 2012-ben is sok dolga volt egyesületünknek, főként
az előző évekhez képest. Csak néhány statisztikai adat ezzel kapcsolatban:
2012. év
– Tűzeset: 32 eset
– Műszaki mentés: 5 eset
– Téves jelzés/vaklárma: 5 eset
2011. év
– Tűzeset: 20 eset
– Műszaki mentés: 3 eset
– Téves jelzés/vaklárma: 2 eset
2010. év
– Tűzeset: 12 eset
– Műszaki mentés: 17 eset
– Téves jelzés/vaklárma: 3 eset
Utoljára ilyen sok tűzeset (40 eset) 2007-ben volt, ami akkor is a száraz nyári időjárásnak volt köszönhető, mint az elmúlt nyáron.
Január 23-án 20 óra 57 perckor kaptuk meg az év első riasztását Dömsöd területére a Forrás utcába. Itt a segítségünkre CO-mérgezés miatt volt
szükség. A helyszínre érve az udvaron 3 személyt találtunk, akik a mentősök ápolására szorultak. A lakás átvizsgálásakor más személyeket nem találtunk bent. A lakásban erős szénmonoxid-koncentráció volt, ami az ott
lakóknál rosszullétet és ájulást eredményezett. Mindhármójukat a mentősök kórházba szállították további megfigyelésre. Ezúton utólag is szeretnénk jobbulást kívánni nekik.
Már egyszer ezt megírtam, de a fentiek miatt úgy gondoltam, ismét belerakom a cikkbe a következőket:
A szénmonoxid-mérgezésre jellemző tünetek:
– Enyhe mérgezés: enyhe fejfájás, szédülés, hányinger, tüsszentés,
– Közepes mérgezés: erős fejfájás, erős szédülés, felgyorsult szívdobogás,
– Erős mérgezés: nehéz levegővétel, ájulás, súlyos esetben halál.
Ezzel kapcsolatos balesetek és tűzesetek megelőzhetőek:
– ha a fűtésre használt készülékeket évente egyszer a fűtés megkezdése
előtt szakemberrel átvizsgáltatjuk,
– ha a kéményünk állapotát is rendszeresen ellenőriztetjük,
– ha kérünk évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkre (konvektor, gázkazán, gázbojler),
– ha nem rakunk vagy tárolunk semmilyen tűzveszélyes dolgot a kazán körül,
– ha a kandalló közvetlen közelében nem szárítunk ruhát és nem tárolunk
gyúlékony dolgokat,
– ha a lakásunkat felszereljük fűst- és szénmonoxid-érzékelővel.

Ha baj van!
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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).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
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

Pest Megyei Tűzoltói ügyelet: 105

Ráckeve Városi Tűzoltóság ügyelete:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666
Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság ügyelete:
06-24-444-704
Tárkányi Béla parancsnok, Dömsöd ÖTE:
06-20-383-5407

Duguláselhárítás
0–24-ig
SPIRÁLOS MAGASNYOMÁSÚ, VEGYSZERES
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ZSÍRTALANÍTÁS,
CSATORNATISZTÍTÁS

Vállaljuk WC, mosdó, mosogató, szuez, pisoár, főlefolyó,
szennycsatorna dugulásának szakszerű megszüntetését!
(Igény szerint kamerás csővizsgálat!)
Egyedülálló garanciánk a biztosíték arra, hogy az
általunk végzett duguláselhárítást a legnagyobb
szaktudással végezzük el.
Ezeken kívül vállalunk víz-, fűtésszerelést, a legapróbb
munkákig.
A munkát ingyenes kiszállással végezzük.

Hívja a 06-20-944-3066 és a 06-20-331-5696-os
telefonszámot!
Forduljon hozzánk bizalommal!

Triffa Sándor
víz-, fűtésszerelő vállalkozó
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TÁJÉKOZTATÁS
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd
kuratóriuma tájékoztatja
a kedves lakosokat, hogy
az alapítvány technikai okok miatt
2012-ben az adó 1%-át
nem tudja fogadni.

Tisztelettel:

Köntös Ágnes,
a kuratórium elnöke
Az idei évben

február
16-án

hagyományosan kerül
megrendezésre immár

20. alkalommal a

VALENTIN-BÁL.

Jegyek válthatók:
Tóthné Porvay Zsuzsánál

A Nagyközségi Könyvtár
új nyitvatartása
Örömmel értesítjük kedves
olvasóinkat, hogy a könyvtár
nyitvatartása 2013. február 26-tól
az alábbiak szerint módosul:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

Zárva
10-16
10-16
10-16
10-16
08-12

Tel.: 06-24-519-711

Mindenkit szeretettel várunk!

***

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

A D e z s õ L a j o s A l a p fo k ú
M û v é s z e t i I s k o l a h í re i

Iskolánk 2013 januárjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, a központon belül a ráckevei tankerülethez tartozik. Az aktuális
teendőkről január elején igazgatói értekezleten
tájékoztatott minket Nagy Zsuzsanna Judit, a
tankerület vezetője.
A január hónap leginkább az átállásról szólt,
mindamellett versenyekre jelentkeztünk, és nem
utolsósorban lezártuk az első félévet.
Február 2-án versenyre mentek társastáncosaink, a Pécsett megrendezett IV. Apáczai Társastánc Fesztiválon vettek részt. Minden résztvevő párosunk és csoportunk nyereménnyel érkezett haza, amely nagy büszkeséggel tölt el valamennyiünket. Sok gyereknek ez volt az első
versenye, nem kis izgalommal készültek rá. A
zsűri tagjai Sziliné Csáky Emília, Gulyás Miklós és Zsámboki Marcell voltak.
A Babarózsa és a Szivárvány lánycsapat egyegy BRONZ minősítést, a Gézengúzok két
EZÜST minősítést hoztak haza. A Bődi Endre
Zsigmond – Sipos Evelin páros VI. helyezést, a
Zsákai László – Jancsó Anna páros BRONZ
minősítést nyert.
Gratulálok a szép eredményekhez, sok-sok
ilyen szép eredményt kívánok mind a gyerekeknek, mind felkészítő tanáruknak, Mihó Diánának.
A zsűri tagjai szeretettel hívták a tanárnőt és
csapatait, hogy vegyenek részt a szeghalmi és sátoraljaújhelyi versenyeken, de sajnos ezt már
nem tudja senki sem finanszírozni… Remélem, a
közelben is rendeznek majd társastánc versenyeket, ahol iskolánk is tudja képviseltetni magát.
Minden növendékünknek sok szereplést,
eredményes felkészülést és sok sikert kívánok a
második félévre.
Köntös Ágnes igazgató

KÖ SZÖ NET

Iskolánk épülete már nem fiatal. Sokszor történnek váratlan események, mint pl. az alábbi
két esetben.
Január elején a műhelyünkben lángra lobbant
az egyik konnektor. Valamennyi dolgozónk és
növendékünk nevében szeretném megköszönni
Varsányi Antal alpolgármester úrnak és munkatársainak a gyors és szakszerű hibaelhárítást!
Szerelési munkálatok miatt a folyosón leesett
a vakolat. Szeretnék köszönetet mondani Gonda Sándornak, aki a helyreállítást elvégezte!
Tisztelettel:
Köntös Ágnes igazgató
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Jávorka Józsefné tanítónő a Magyar Kultúra Napjáról megemlékezve bocsájtotta rendelkezésemre tanítványainak gondolatait.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én írta a
Himnuszt Csekén. Azóta 190 év telt el. 3. a osztályosaimat kérdeztem, hogy mit éreznek akkor, ha hallják a Himnuszt? Néhány feleletet
most megosztok az olvasókkal.
„A Himnusz nekem olyan mint az élet. Nemcsak szeretetet ad, hanem jókedvet is, és ha
meghallom mindig nagypapámra gondolok.”
Kovács Kristóf Mihály

„A szeretetet és a jókedvet, a barátságot, a vágyaimat. A gondolataimat szépet kedveset a barátaimra. Jóságot bőségre jó sok dologra, a családomra, a gyerekekre és az állatokra. A hazámra és a szeretetre gondolok.”
Kincses Kristóf

„A Himnusz nagyon szép, mert amikor énekeljük, akkor szívemből éneklem a dalt.”
Bús Dominik Attila

„Szeretetet és hogy Isten teremtette a földet
és hogy szeret mindenkit. Ezt érzem.”
Mendi Seron

„Amikor a Himnuszt meghallom, akkor egyből felállok. A Himnusz az egyik legszebb
imádság.”
Kreisch Izabella

„Ha a Himnuszt meghallom, jókedvre derülök. Olyan szép és békés, hogy elmondani nem
tudom. Szerintem ez a Himnusz Magyarország
egyik legszebb nemzeti dala. Nagyon szép Kölcsey Ferenctől, hogy megírta a Himnuszt. Igaz,
hogy szomorú dal, de én ezt érzem. Isten áldd
meg a magyart, én ezt érzem.”
Csepregi Sándor

Mú ze u m i i s m e r t e tõ , n yi t v at a r t á s

A Bajcsy-Zs. u. 6. sz. alatt álló épületegyüttes
a település egykori lakóházainak jellegét tükrözi.
Petőfi Sándor 1846 áprilisától májusig lakott
az épületben. A költő kedvenc tartózkodási helye a Duna-parton álló öreg tölgy, mely ma is
fontos zarándokhely az idelátogatóknak.
Az emlékkiállításon tablók szemléltetik a
költő életútját, munkásságát. Az épületben elhelyezett gyűjtemény, helyi adományokból és
gyűjtésből a vidéki élet mindennapi tárgyi eszközeit, emlékeit mutatja be.
Az 1823-ban épült ház alatt boltíves pince
húzódik. Benne a szőlőművelés, szüret és a borfeldolgozás kellékei kaptak helyet.
Dömsöd jellemzően vonzó környezet a művészemberek számára is. A szemben álló épület-

ben Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor Munkácsy-díjas festőművész alkotásainak állandó
kiállítása várja az érdeklődőket.
A Petőfi utcában áll az az épület, melyben a
költő szülei laktak 1846-ban. Abban a reményben érkeztek Dömsödre, hogy vállalkozásukat
megmenthetik a csődtől. Sajnos ez nem sikerült, teljes mértékben tönkrementek, ingóságaikat itt Dömsödön árverezték el. Az épületet az
Önkormányzat 2010-ben felújíttatta. Jelenleg
Székely Zsigmond községi orvos rendelőjének
berendezése kapott itt helyet, melynek értékes
darabja az 1950-es évekből egy Philips típusú
röntgengép. Továbbá Vajnai János kiskunlacházi festő-grafikus adománya is itt kapott helyet. Alkotásaiban Petőfi és az alföldi puszta té-

máját jeleníti meg. Az épület előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Településünkön nagyon fontos Petőfi emlékének őrzése-ápolása, valamint saját múltunk
feltárása és tárgyi emlékeink bemutatása.
Az Emlékmúzeum és a Képtár nyitva tartása:
kedd, péntek, szombat: 10-16-ig.
Előzetes bejelentkezéssel más időpontban is
fogadunk látogatókat.
Érdeklődni lehet Vass Ilona múzeumvezetőnél a 06-20-259-2589-es telefonszámon, valamint a fenntartónál:
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala
(tel.: 06-24-523-123; domsod@domsod.hu).
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TA L Á LTA M E G Y
KÉPET

Bödő Misi bácsitól kaptam ezt a képet, amely az Iparoskörben 1931-ben rendezett
szüreti bál résztvevőiről készült.

Középen a bíró: Bajnóczi Sándor, bíróné: Orr Julianna.
Álló férfi sor: Hegedűs Lajos, Horváth Gábor, Gáspár Gábor, ismeretlen,
Hernádi Ferenc, Nemesányi János, Major Zsigmond, Józan Lajos.
Ülő női sor: Jancsó Piroska, 3 ismeretlen, Bárány Eszter, 2 ismeretlen,
Sáfrán Julianna.

Köszönjük szépen a képet, Misi bácsinak jó egészséget kívánunk!
Összeállította: Szabó Andrea
Nagy Péterné Juhász Mária kedves olvasónktól kaptuk a következő fotófelvételt, mely
az 1970-es évek elején készült. A termelőszövetkezet dolgozói elsősorban a mezőgazdaságban dolgoztak. Ez a felvétel akkor készült, mikor az egyik brigád lucernamagot rostált.
A képen levők közül sajnos jó néhányan eltávoztak már az élők sorából. Ezzel a fényképpel adózunk emléküknek.

Balassa Imre; Mészáros István; Végh Sándor; Nagy Péterné Juhász Mária;
Baracskai Imréné Jónás Eszter; Juhász Józsefné Földi Mária;
Papp Istvánné Váczi Mária; Szűcs Istvánné Ilonka; Bárány Teréz;
Duzmath József és elöl a kislány: Nagy Erika.
-V.I.-
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Sza bó La jos ra
em lé kez tünk

2013. január 19-én rendeztük meg Dömsödön a
Sportcsarnokban a II. Szabó Lajos Utánpótlás Labdarúgó Emléktornát. A meghívott ellenfeleken kívül –
Kunszentmiklós, Ráckeve, Taksony, Tököl korosztályos csapatai – jelen volt Szabó Lajos két lánya, Andrea és Krisztina, valamint felesége, Erzsi néni is. Így
visszagondolva remek hangulatban telt a torna, sok
látványos megoldást láthatott a közönség.
A megnyitón Tóbisz László gondolatait olvastam
fel, kiegészítve Lajos bácsi önkormányzattól kapott
Díszoklevelének ideillő szövegével, melyet a gondolatok magvassága miatt itt is közölnék:
„A mai napon másodszor rendezzük meg a Szabó
Lajos Utánpótlás Labdarúgó Emléktornát. Két fontos
dolog kell egy ilyen esemény megrendezéséhez: 1. a
SZÁNDÉK, mely csak ott születhet meg, ahol emlékezni akarnak a múlt dicsőségére, azért hogy egy lelkes,
áldozatra is képes közösség építhesse a jövőt; 2. egy
PÉLDAKÉP, aki tevékenységével, magánéletével tiszteletet és szeretetet vívott ki falujában, környezetében,
a közösségépítés azon területén, ami például a sport…
a foci. Ilyen ember volt Szabó Lajos. 1969 óta több
mint 20 évig volt a helyi labdarúgó csapatnál. Először
mint játékos-edző, majd szakosztályvezető, végül
sportköri elnök. Keze nyomán a labdarúgás pezsgő
életet élt, a helyi csapatok az Ő munkája és emberi
kapcsolattartási képessége segítségével öregbítették
településünk jó hírnevét. Hozzáértésének, szervező
munkájának köszönhetően biztos háttere volt a labdarúgásnak. Célja volt a dömsödiek sportolási igényeinek kiszélesítése, mindezt nem hangosan, csendben,
szívből tette.”
A tornán minden csapatunk jól szerepelt. Az U7 remek játékkal lett második, a döntőben a Taksony 1-es
csapatától kaptak ki, igazából azért, mert a taksonyi
gyerekek közül 1 stabilan a kapuban állt, holott tiltott
a kapus az U7 korosztályban.
Az U9-es csapatunk szintén jó játékkal lett harmadik, így egy bronzérem jutott nekünk is. Csapatunk
gólkirálya Bődi Péter lett 5 góllal. A torna legjobb kapusának a dömsödi Vella Donátot választották.
U11-ben is vitézkedtek a srácok, hatalmas előrelépést tettünk az előző torna óta. Veretlenül lett harmadik a csapat, így hosszú idő után érmet és kupát is
nyertek a gyerekek. Három döntetlen mellett egy győzelem volt a mérlegünk. Sajnos gólokban szegények
vagyunk, összesen kettő gólt rúgtunk, egyet Szakál
Bence, egyet pedig Mészáros Peti. A tornán a legkevesebb gólt is mi kaptuk, összesen 1-et Ráckevétől. Ennek megfelelően lett a torna legjobb kapusa Mészáros
Peti, hiszen alig kapott, és még rúgott is gólt.
Köszönjük a torna megrendezésének lehetőségét
Szabó Andreának, Szabó Krisztinának, Szabó Lajosné Erzsi néninek, köszönjük Béczi Jánosnak a Csarnok rendelkezésre állását, minden szervező szülőnek
a munkát.
Nagy Zsolt DUSE elnök
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Kézilabda ikon a Dömsödi Sportközpontban
Kötetlen beszélgetés Tóth Tímea válogatott kézilabdázóval

Béczi János, a dömsödi sportcsarnok igazgatója keresett meg azzal
az ötlettel, hogy milyen nagyszerű lenne, ha a Hírnökben leközölnénk egy interjút Tóth Tímea válogatott kézilabdázóval. A beszélgetés apropóját az adja, hogy Tímea vállalta a 2013. évi Sportbál fővédnökségét. Az interjú elkészítésének körülményeit egyeztetve egyikőnk sem sejthette, hogy a sportolónő milyen bejelentést tesz jövője
tekintetében. Egészségügyi okok miatt sajnos befejezni kényszerül
aktív pályafutását. Mindezek tükrében a találkozón bőven akadt beszédtéma. Az interjú készítésének szabályos formája felborult, és egy
kellemes, kötetlen beszélgetésbe ment át, melyben szóba került a
kézis pályafutásának kezdete, az eredményes, szépen ívelő sportkarrier, jövőképe, de szó esett többek közt a dömsödi sportcsarnok aktuális helyzetéről is.
(A továbbiakban a kérdező és a beszélő kilétét nevük monogramjával jelölöm.)
V.I. – Hogyan lépett be az Ön életébe a sport? Miért éppen a kézilabda?
T.T. – 8-9 évesen atletizálással kezdtem, jó adottságaim voltak, jó
tanárom is volt, ami aztán jó eredményeket hozott. Ehhez 10-11 évesen párosult a kézilabda. Nyolcadikos voltam, amikor megkeresett a
zalaegerszegi atlétikai klub, valamint a Caola NB1-es női kézilabda
csapata is, hogy szeretnének leigazolni. Választanom kellett.
B.J. – Felértél a csúcsra. Tehetség, elhivatottság, netán szerencse… Mi a siker receptje?
T.T. – Elsősorban hozzáállás kérdése. Nagyon sok tehetség van, de
valahogy elmúlik náluk az az alázat, amit tanúsítani kellene. Amint a
válogatottba kerülnek, lendületük alábbhagy, pedig épp akkor kellene
a leginkább dolgozni. Én 22 évesen kerültem a felnőtt csapatba, de annak is megvolt a folytonossága. Először a védekezésem miatt kerültem oda, aztán támadásban is kiemelkedő teljesítményt nyújtottam.
Folyamatosan, kitartóan dolgoztam, és ez meg is hozta a gyümölcsét.
B.J. – Mit jelent Neked a kifejezés „alázattal dolgozni, edzeni”?
T.T. – Fiatalokkal kapcsolatban hoznék egy jellemző példát: Ha nekem, mint „öregnek” elgurul a labda, nemigen mennek el érte. Kezdőként sokszor mentem labda után, és nem kellett külön szólni, hogy
amikor vége az edzésnek pakoljunk el. Természetes volt, hogy mindent a helyére teszünk. Fontos, hogy egy csapatban is megvan a hierarchia, ami többek között pl. azt jelenti, hogy aki 30 éves, már nem pakol, de a 15 évesnek igenis kell. Annak az a dolga, végig kell menni a
ranglétrán, hiszen mindenki végigment ezen. És ez így van a munkában is. A fiatalnak sokkal többet kell dolgozni, tenni, hogy valaha
eredményt tudjon elérni. Az igazság az, hogy én még a mai napig átfutok a labdáért a pálya túloldalára, mert nekem ez természetes. Én ilyen
típus vagyok, bár azt hiszem, hogy szemlélet kérdése is. Soha nem felejtettem el, hogy honnan jöttem, és mekkora teljesítmény volt eddig
eljutnom.
V.I. – Mi történt, ami miatt úgy döntött, hogy visszavonul?
T.T. – Valójában augusztusban ismét megműtötték a térdem. Ezt
követően a lábadozás hosszabb időt vett igénybe, mint amire számítottam. Az edzéseken éreztem, hogy egyszerűen nem terhelhetem
olyan intenzíven a térdem, ahogy azt kellene. Lehetne folytatni a kézilabdázást, de én egy maximalista alkat vagyok és ha nem tudom magamból kihozni a maximumot, akkor teljesen felesleges erőltetni!
V.I. – A sportolás mellett képezi is magát. Beszélne erről néhány
mondatban?
T.T. – Azért kezdtem el a sportszervezést tanulni, mert úgy éreztem,
hogy a kézizés mellett is tudom csinálni. Szerencsére nem volt annyi
gyakorlati tantárgy, így az edzéseken is részt tudtam venni, csak nagyon ritkán maradtam távol egy-egy vizsga miatt. Emellett most je-

Fotó: Fábián Ilona

lentkeztem egy OKJ-s edzői képzésre, ami majd kézilabda edző középfokú minősítést ad. Így gyerekekkel is foglalkozhatok.
B.J. – Úgy gondolom, hogy sportolói pályafutásod tapasztalataival felvértezve edzőként, esetleg sportági vezetőként hasonlóan sikeres út állhat előtted. Van konkrét elképzelésed a jövőt illetően?
T.T. – A női NB1-es mérkőzéseken szakkommentátorkodni fogok.
Mindemellett sok más egyéb dolog vesz körül, és nincs időm azon
gondolkodni, hogy mi lesz meg hogy lesz. Várakozással tölt el, hogy a
pályán kívüli élet milyen kihívások elé állít majd.
B.J. – Kérdés, hogy a magyar társadalom kellőképpen megbecsüli-e a sikerei csúcsán példaképként bemutatott, vagy más összefüggésben „országimázs-építő” sportolóit? Kapnak-e támogatást, lehetőségeket az újrakezdéshez, amikor kikerülnek a rivaldafényből?
T.T. – A tapasztalataim alapján nem jellemző. Sok helyen az iránt
érdeklődnek, hogy mihez értek? Természetesen a kézilabdához, mert
hiszen azt műveltem egészen eddig.
V.I. – Dömsöd egy vidéki település. Fekvését tekintve különleges, hiszen közvetlenül a Soroksári Duna-ág bal partján helyezkedik el. A település magáénak tudhat egy sportpályát és egy sportcsarnokot. Van-e Önnek dömsödi ismeretsége, járt-e már a településen, a csarnokban?
T.T. – Sajnos még nem, illetve a térképen megnéztem, hogy Ráckeve a szomszédos település, ott viszont már jártam.
V.I. – Információim szerint idei Sportbálunk fővédnöke lesz.
Miért döntött úgy, hogy a dömsödi utánpótlássport támogatására
irányuló kezdeményezés mellé áll?
T.T. – Elfogadtam a felkérést, amely megtisztelő számomra. Sportegyesületük célkitűzéseinek ismeretében és a csarnokuk működtetését
érintő változások tükrében természetes, hogy ha tudok, mindenképpen segítek a megvalósításban. Természetesen szempont, hogy végre
felvehetem a báli ruhámat is.:)
B.J. – Előre is köszönjük a kedves gesztust, amely számunkra
megtisztelő! Végezetül mit üzennél a válogatott álmokat dédelgető
kézilabdásainknak és labdarúgóinknak?
T.T. – Csak a saját példámat tudom hozni. Nem voltam kiugró tehetség. Gyermekkoromban volt egyfajta lövőerőm, ami lehet, hogy
extra volt, de a többit, amit elértem, azt mind a munkámnak köszönhetem. Minél többet edzek, annál jobb leszek felfogásban sportoltam,
ezért természetesen nem volt könnyű. Fontos a kitartó munka, az alázat a sport és a csapattársak iránt, mert ha ez megvan, akkor nagyon
sokra viheti az ember.
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Kamilla Rendelõ Dömsödön
Immár harmadik esztendeje működteti Kármán Tibor családi vállalkozása a Sarok gyógyszertárat. Mindemellett kevesen tudják, hogy a
gyógyszertár épületében egy igényesen kialakított rendelő is működik.
Már egy éve, hogy szakorvosok várják a betegeket rendelési idejükben.
Ez egy újszerű vállalkozás Dömsödön.

Fotó: Fábián Domokos
– Honnan jött az ötlet arra vonatkozóan, hogy a gyógyszertár mellett rendelőt is üzemeltessenek? – kérdezem Kármán Tibor tulajdonostól.
– Az épület É-i irányú bővítését még az előző tulajdonos kivitelezte,
így eleve adott volt a helyiség. Több elképzelésünk is volt mind a helyiséggel, mind pedig az épület mellett lévő 70 m2-nyi területtel. Amikor itt
helyben felvettük a kapcsolatot a körzeti orvosokkal, akkor vetődött fel az
ötlet, hogy mi lenne, ha létrehoznánk itt egy rendelőt? Úgy éreztük, hogy
a gyógyszertár mellett egészségügyi vonalon tökéletesen illeszkedne
egymáshoz a kettő. Arra gondoltunk, ha a dömsödiek helyben is kaphatnak szakellátást, akkor minek utaznának el máshová?
– Milyen szakrendeléseket vehetnek itt igénybe?
– A lehetőségek feltérképezésekor egyenként kikértük a háziorvosok
véleményét, valamint azt is figyelembe vettük, hogy Ráckevén milyen
rendelések vannak, milyen gyakoriságúak és mennyire elégítik ki a velük
szemben támasztott igényeket. Mindezek tükrében jelenleg a bőrgyógyászati rendelésen dr. Molnár László (kandidátus a János Kórházból), a
reumatológiai rendelésen dr. Kovács Magdolna (a szigetszentmiklósi szakrendelőből), és a nőgyógyászati rendelésen dr. Csősz György szülész
nőgyógyász (a Péterfy Kórházból) várják a pácienseket.
Tervezzük még pszichológus és diabetológus szakemberek megkeresését, a felmérések szerint erre lenne még igény.
– Formailag hogyan működnek ezek a magánrendelések?
– A mi kft.-nk nem egészségügyi szolgáltató. A működő rendelőnket
adjuk bérbe a működési engedéllyel rendelkező szakembernek. Így a
felelősségvállalás az orvosé. Tulajdonképpen mi csak egy jelképes
összeget kapunk a rendelő használatáért cserébe, a betegek pedig az
orvossal rendezik a vizitet.
– Vannak-e visszajelzések?
– Egy év távlatából talán mondhatom, hogy az itteniek kezdik
felfedezni, bár nagyon sokan még mindig nem tudják, hogy ez az új rendelő milyen lehetőségeket kínál számukra.
– A gyógyszertárban is számos új szolgáltatással várják az
embereket. Melyek ezek?
– Az officinát úgy rendeztük át, hogy a pici gyerekek is el tudják foglalni magukat, így kevésbé türelmetlenkednek, ha várakozni kell.

Könyveket tartunk helyes étrend,
életmód és egyéb egészségmegőrzés témában. Vállalunk ingyenes
gyógyszerkiszállítást, különösképp
azoknak, akiknek fizikai gondot
jelent ennek megoldása. (Előfordult, hogy késve jött a gyógyszer,
vagy egyéb okból nem tudták
elvinni amit szerettek volna.)
Próbálunk emberközeli hozzáállást tanúsítani. Becsülettel, szeretettel
látjuk el a gyógyszertári feladatokat, nagyon jó szakmai gárdával dolgozunk.
–Vannak-e újabb elképzelések?
–Természetesen igen! Szeretnénk bővíteni a kínálatunkat állatgyógyászati készítményekkel, hiszen kereslet mutatkozik ez irányban is. A
hivatalos engedélyek javarészét már megszereztük. Bízunk abban, hogy
megkezdhetjük ezen készítmények mielőbbi forgalmazását.
Úgy gondolom, örömöt jelent másokon segíteni, és ennek jegyében
végezni el a napi teendőt. Ez jót tesz az ideérkezőknek és mindannyiunknak.
-V.I.-

Kamilla rendelõ

Dömsöd, Kossuth L. u 102.

Reumatológiai magánrendelés hétfő 14–18 óráig

Szolgáltatásaink:
• Gyulladásos, öröklődő megbetegedések
• Mozgásszervi megbetegedések – derékfájás, csontritkulás, gerincferdülés, porckopás, izommerevség, fibromyalgia, izületi gyulladások,
gerincsérv diagnosztikája, terápiája, kezelése

Bőrgyógyászati magánrendelés kedd 16–19 óráig

Szolgáltatásaink:
• Allergiás bőrbetegségek, ekcémák diagnosztikája és terápiája
• Acne (pattanásos arc), Rosacea, Seborrhoea kezelése
• Pikkelysömör (psoriasis) kezelése
• Krónikus sebek, lábszárfekély kezelése
• Gombás köröm, bőr-, hajbetegségek diagnosztizálása, célzott kezelése
• Gyermekek bőrbetegségeinek kezelése (uszodai vírusos futó szemölcsök stb.)
• Anyajegy szűrés
• Jóindulatú bőrkinövések, fibrómák, szemölcsök eltávolítása
• Rosszindulatú bőr tumorok diagnosztikája
• Férfi és női nemi szervek gombás (candidás) fertőzések diagnosztikája

Bejelentkezni a
06-30-6553-701, 06-24-434-393 telefonszámon lehet.

Nõgyógyászati rendelés
pénteken 16–19 óráig a

Kamilla Rendelõben.

Telefon: 06-30-6553-701, 06-24-434-393. Dömsöd, Kossuth L. u. 102.
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EBÖSSZEÍRÁS

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény alapján 2012. évtől a települési önkormányzatok
ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente
legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján
elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára
vonatkozó adatokról.
Az ebnyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az eb tulajdonosának nevét, címét,
b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,
d) az eb tartási helyét,
e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a
beültetést végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője
számát,
g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,
i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot,
annak gyártási számát, valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,
k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,
m) elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a
származási igazolás másolatát.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a fenti
adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kö-
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telezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó
nem nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés során gyűjti be a hivatal az
adatokat.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat
tartalmazzon, az ebtulajdonosok – az összeírást követően – kötelesek lesznek az adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni!

Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését. A nyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatal részére postán vagy személyesen lehet visszajuttatni a Dömsöd, Petőfi tér 6. szám alá.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az év folyamán pár hónapos türelmi időt követően hivatalunk ellenőrizni fogja az ebösszeírásra vonatkozó kötelezettségek teljesülését. Véleményünk szerint az
ebek pontos nyilvántartása valamennyiünk kötelezettsége, mivel
általa az eboltási és így betegségek elleni védekezési kötelezettség betartása is ellenőrizhetővé válik.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a 41/2010.
(II. 26.) Kormányrendelet értelmében 2013. január 1-jétől a négy
hónapnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) ellátva
tartható.
A kutya mikrochippel történő ellátásáról a tulajdonosnak kell
gondoskodni. A mikrochip beültetése bármely állatorvostól kérhető, díja a kormányrendelet szerint maximum 3500 Ft lehet,
mely magában foglalja a regisztrációs díjat is.
A mikrochip az eb azonosítását szolgálja, így segítséget nyújt
az elkóborolt állat beazonosításához és gazdájához való visszajuttatásához. A Polgármesteri Hivatal chipolvasóval rendelkezik,
így a jövőben hatékonyabban tudunk közreműködni a chippel ellátott ebek visszaszolgáltatásában.
Kérünk minden kutyatulajdonost, hogy kötelezettségének tegyen eleget, annak elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását
vonja maga után.

Kitöltési útmutató

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában
„keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell
beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az
ivartalanításra és a kisállatútlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz bekarikázásával megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát,
azaz hogy az eb megfigyelés alatt áll vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve vagy nem.
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok:
1. az eb tulajdonosának
neve: ....................................................................................................................................
címe: ....................................................................................................................................
2. az ebtartó
neve: ....................................................................................................................................
lakcíme: ................................................................................................................................
telefonszáma: ......................................................................................................................
elektronikus levélcíme:........................................................................................................
II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
az eb
fajtája: ..................................................................................................................................
neme: ....................................................................................................................................
születési ideje: ......................................................................................................................
színe: ....................................................................................................................................
hívóneve:..............................................................................................................................
az eb tartási helye:................................................................................................................
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
1. transzponderrel ellátott eb esetén
a beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma: ..........................................................................................................
a beültetés időpontja: ......................................................................................................................................................
a beültetést végző magánállatorvos neve:......................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ............................................................................................................................................
2. ivartalanított eb esetén
az ivartalanítás időpontja:................................................................................................................................................
az ivartalanítást végző magánállatorvos neve: ..............................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ............................................................................................................................................
3. kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén
az útlevél száma:..............................................................................................................................................................
az útlevél kiállításának időpontja: ..................................................................................................................................
az útlevelet kiállító magánállatorvos neve: ....................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ........................................................................................................................
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok:
az eb oltási könyvének száma:........................................................................................................................................
az oltási könyvet kiállító magánállatorvos neve: ..........................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ........................................................................................................................
V. Egyéb adatok:
a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:
megfigyelt
nem megfigyelt*
kezdő időpontja és időtartama:............................................................................................................................................
az eb veszélyessé minősítése:
igen
nem *
ha igen, akkor a veszélyessé minősítés időpontja: ..................év ..............................................hónap ....................nap
* a megfelelő válasz bekarikázandó

..........................................................................
az adatlapot benyújtó aláírása
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Me zõ gaz da sá gi hí rek
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2013. év február hó

Mivel az előző hónapban – januárban – nem jelent meg írásom,
így egy kissé megkésve bár, de a legnagyobb jó szándékkal, nagyon boldog új esztendőt, jó erőt és egészséget, kedvezőbb időjárást, még jobb gazdasági és piaci feltételeket kívánok minden gazdálkodónak, kertészkedőnek, olvasónak.
Február még téli hónap, így a határban a növénytermelésben
még nem nagyon van tennivaló. Ha visszatekintünk az elmúlt év
végére, illetve annak időjárására, és a január időjárására, elmondhatjuk, hogy az ősz sokkal kedvezőbb volt az őszi talajmunkákra, az őszi vetésekre, mint az előző évben. Az időben
elvetett őszi kalászos gabonák és az őszi repce szépen
kikeltek és megerősödtek. A gabona aratásáig még
sok minden történhet, a februári, márciusi fagyok, ha nem lesz hótakaró a növényeken,
még jelentősen károsíthatják a vetéseket,
de a jól fejlett növényállomány jobban ellen
tud állni a fagyoknak is. Most, februárban mindenképpen vásároljuk meg a kora tavaszi műtrágyázáshoz szükséges nitrogéntartalmú műtrágyát, ha még eddig nem vettük meg.
Ha megszikkad a gabona talaja, és rá lehet menni, mielőbb szórjuk ki a fejtrágyát, a föld tápanyag-ellátottságától függően, hektáronként 2–4 q, ami nagyon nem olcsó, de megtérül a terméstöbbletben, és reméljük, hogy az elmúlt évben elfogadhatóan alakult terményárak nem fognak visszaesni. A tavaszi vetésű gabonák, a napraforgó, a kukorica vetőmagjait is már most érdemes beszerezni,
mert most még nagyobb a választék, és a legjobb fajták vetőmagjait vásároljuk meg.
Ha az időjárás megengedi, a kiskertben, gyümölcsösben, szőlőben is megkezdhetjük a kora tavaszi munkákat. Leghamarabb a
gyümölcsfák metszését végezhetjük. A jó munkához jó szerszám,
éles metszőolló és fűrész kell, hogy a metszés felülete sima legyen.
A termő fák metszése, korona alakítása egyben növényvédelmi
megelőzésnek is számít, mert a levegős koronában nem szaporodnak el a kártevők, a gombabetegségek, ezzel jelentős mértékben
csökkenthetjük a növényvédelmi költségeket, kevesebbet kell permeteznünk, és ez által a környezetünket is kíméljük. A gyümölcsfák metszése után kell elvégeznünk a lemosó permetezést.
Az őszibarack legnagyobb, legveszélyesebb kórokozója a kora
tavasszal jelentkező levélfodrosodás, vagy más néven tafrinás levélfodrosodás vagy dérgomba. Nevéből adódóan a rügypattanástól
kezdődő időszakban uralkodó hideg, nedves időszakban okoz nagy
gondot. A védekezést már korán, a rügypattanás előtt el kell kezdeni. Ekkor réztartalmú lemosást kell alkalmazni. Nagy jelentőségű a
rügypattanás időszakában elvégzett kezelés, szintén réztartalmú
készítménnyel. A virágzás előtt még egyszer vagy – az időjárástól
függően – kétszer kell védekezni kontakt vagy felszívódó készítménnyel.
A virágzás után még egy kezelés szükséges lehet, majd április
végétől, május elejétől a fertőzés veszélye megszűnik.
A konyhakertben most még nincs tennivaló, a tavaszi vetemények vetőmagjait vásároljuk meg, most még nagyobb a választék.
A fűtetlen fóliasátrat, ha az időjárás megengedi, már február végén felhúzhatjuk, és a hidegtűrő növényeket, mint például retket,
hagymát elvethetjük, mert azok kibírják az egy-két fokos fagyokat.
A Szabad Föld heti vidéki újságban is olvashattuk, és én is igazolom, hogy egy közepes konyhakertben megtermelhetjük a család
zöldség- és gyümölcsszükségletének nagy részét, és ezzel százez-

reket takaríthatunk meg kiadásunkból. A másik szempont, hogy
mindig friss zöldséget, gyümölcsöt fogyaszthatunk. Az is igaz,
hogy egy kis szaktudás, szorgalmas, kitartó munka hozhatja meg az
eredményt. Sajnos az utóbbi években, évtizedekben sokan elszoktunk a kitartó fizikai munkától – tisztelet a kivételnek, meg akinek
nem inge, ne vegye magára. Ha a beltelki kerteket, a falu széli területeket nézzük, elég sok gyomos, elhanyagolt telket látunk, vagy a
jobbik eset, ha be vannak füvesítve, bár nem azt mondom, hogy ne
legyenek egyáltalán füvesített kertrészek,
de csak mértékkel, és ahol nagyobb kertek
vannak, ott termeljünk haszonnövényeket. Már a
fiatalokat is úgy kellene nevelni, hogy nagyobb becsülete legyen a kétkezi, fizikai
munkának, és ne csak a modern technikai eszközöket
– mobiltelefon, internet stb. – használják, persze az is kell, hanem az értékteremtő, termelő munkát, mert abban is van sikerélmény, hogy ezt a mai modern kifejezést használjam.
Végezetül minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedőnek – remélem, hogy egyre többen lesznek – jó időjárást, mielőbbi kitavaszodást kíván egy régi kertészkedő, aki a fentieket
jobbító szándékkal írta.
Összeállította:

Tóth István ny. mezőgazdász

Autóvezetõi tanfolyamot
indít a

Konflis Autósiskola
az OMK-ban!

Kezdés idõpontja:
2013. február 14-én 17 órakor
Minden érdeklõdõt várunk!
Tel.: 06-30-942-7757
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Sisi Közhasznú Alapítvány hírei

2012 karácsonyán az Alapítvány két helyszínen is jótékonykodott, ahova személyesen vittük el adományainkat:

• December 15-én a Music FM által
szervezett jótékonysági akcióban vettünk részt,
ahol a játékokon kívül tartós élelmiszert és
közel 100 pár valódi bőrcipőt adtunk át a
budapesti Ázsia Centerben lévő gyűjtőponton.
Itt interjú is készült az Alapítvány vezetőjével,
Rakszegi Zitával.

• December 21-én pedig Kiskunlacházán, a
Művelődési Házban, ahol még a – húsvéti – Kapitány Családi Napon rendezett jótékonysági
cipővásáron befolyt összegek kerültek átadásra,
ünnepélyes keretek között, a Kiskunlacháza–
Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás által kiválasztott családok között.
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Tisztelt Dabiak és
kedves Dab-tisztelõk!
Június 23-án

szeretnénk megünnepelni a

Dabi Református
Egyházközség
450 éves évfordulóját.

Az évforduló alkalmából többek között
azt tervezzük, hogy Gyülekezeti
Házunkban egy kiállítást rendezünk.

Átadás

Interjú Horváth Szilárddal

A kuratórium örömmel állapította meg, hogy
az adományok a lehető legjobb helyre kerültek.
Ha Ön is részese szeretne lenni sikereinknek,
kérjük, támogassa az Alapítványt, hogy még
több rászoruló családnak segíthessünk évről
évre!
Infovonal: 06-70/332-8852
Nagylelkű támogatását előre is köszönjük:
Rakszegi Zita kuratóriumi elnök

Ezért szeretnénk a gyülekezettel és
Dab községgel kapcsolatos fényképeket (konfirmáció, esküvő stb.),
dokumentumokat lemásolni és
megőrizni. Aki szívesen megosztja
a birtokában levő emlékeket,
kérjük, hozza el ezeket a
Dabi Református Lelkészi Hivatalba
(Szabadság utca 70., tel.: 435-178).
Köszönettel:
Balogh László Levente

EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref
@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

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

Vasárnap 9 óra
Nemeskürti Ferenc

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
IFJ. ÁGOSTON LÁSZLÓT

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban
velünk éreztek, és sírjára a kegyelet virágait helyezték el.
Gyászoló család

EMLÉKEZÉS

„Csendesen alszik,
megpihent végleg,
angyalok bölcsője
ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk
Emléke szívünkben otthont talált.”

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Zsákai Richárd – Lakatos Zsuzsanna
DZSASZTINA

Elhunytak:

Ágoston László
Korona László
Fülöp Sándor
Imre Ferenc
Tóth István
Jávorka Istvánné László Anna
Zölei Istvánné Bencze Ibolya
Alberti József
Takács Istvánné Bosnyák Erzsébet
Bögös Lajosné Rakszegi Eszter

45 éves
52 éves
70 éves
87 éves
95 éves
87 éves
76 éves
68 éves
77 éves
76 éves

Szeretett édesanyánk

SAS ISTVÁNNÉ
szül.: Kis Eszter Idu

halálának 2013. 01. 14-én
1 éves évfordulóján
fájdalmasan emlékezünk.
Családja

SÓGOROM, NAGY JÁNOS
EMLÉKÉRE

Állj meg egy pillanatra, nézz le a sírhalomra.
Itt nyugszik egy ember, ki 60 évet élt le.
Hiába küzdött a betegséggel az elvitte.
A Jó Isten kérette és többé haza nem engedte,
mert a szíve megrepedt.
S Mi nagy fájdalommal siratjuk.
Őt el nem feledjük.
Míg élünk Reá emlékezünk és majd egykor
találkozunk.
Nagyné

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

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: február 20.

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

Az írások elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők: Béczi János, Bencze István,
Csányiné Laczó Judit, Habaczellerné Juhász
Judit, Jávorka Józsefné, Köntös Ágnes, Nagy
Zsolt, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József,
Richter Gyuláné, Szabó Andrea, Tóth István.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig
Telefon: 06-24/434-393
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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: 06/24-385-342

Háziorvosi
rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103,
06-20/485-6060
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.: (06-24) 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.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
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.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
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.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig,
hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

Fotó: Nagy Zsolt

U11: Reibl György (edző), Turóczi Balázs (edző), Patkó Gábor, Nagy Ármin, Vakter Gergely, Szakál Bence, Papp András,
Ila Gergő, Mészáros Péter, Bődi Péter, Boruzs Milán, Juhász Levente

U7: Reibl György (edző), Varga Miklós, Madarász Zétény,
Liptai Áron, Nagy-Molnár Martin

U9: Reibl György (edző), Vella Donát, Nagy Csenger,
Bődi Péter, Baranyai Barnabás, Demjén Kristóf

Április 13. szombat: J Ó T É K O N Y S Á G I S P O R T B Á L a dömsödi gyerekekért.
A bál fõvédnöke Tóth Tímea válogatott kézilabdázó.

