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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Meghívó

„Elmegyek hozzád, és megáldalak
minden szent helyen,
ahol emlékezetessé teszem a nevemet.”
/ 2. Mózes 20, 24. /

A Dömsöd–Dabi Református
Egyházközség Presbitériuma
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját a

2013. június 23-án
délután 3 órakor
kezdõdõ ünnepi istentiszteletére
a dabi templomba,
ahol megemlékezünk gyülekezetünk
reformációs megújulásának

450. évfordulójáról.
Szeretettel hívjuk és várjuk az
istentiszteletet követõen látogatható
kiállításunk megtekintésére és
szeretetvendégségünkre is.
/ Templomunk címe:
Dömsöd, Szabadság utca 139. /

A K T U Á L I S
Reszkessetek betörõk! Az 1990-ben bemutatott sikeres amerikai vígjáték címével kezdem tájékoztatómat a térfigyelõ rendszer kiépítésének
megvalósulásáról. Május közepétõl már élnek a kamerák, szinte minden
rezdülésünket rögzítik, így azokét is, akik bûnözõ életmódot folytatnak.
El kell keserítenem a zsiványokat, mert a tizenhat telepített kamera lefedi
egész nagyközségünket, és segítségükkel lényegesen nagyobb számban
derítik fel rendõreink a bûncselekmények elkövetõit! Jelenleg még a próbaüzem folyik, amely a kamerák beállításának pontosítását, a rendszer kezelésének tapasztalatát jelenti. Örömmel nyugtázom, hogy már négy esetben is – még ha kisebb súlyú szabálysértésrõl van is szó – a visszajátszott
felvételek segítettek az elkövetõk felderítésében! Az információkat rögzítõ központ alkalmas további kamerák felvételeinek befogadására, így a
tapasztalatok birtokában már könnyebben bõvíthetjük azt. A térfigyelõ
rendszer üzembe helyezésétõl – a jövõ héten átadott kiskunlacházi rendõrõrssel együtt – nagyon sokat várok a közbiztonságunk megszilárdításában. A beruházás nagyrészt pályázati pénzbõl valósult meg. Külön köszö-

nöm gesztusukat azoknak a cégeknek és magánszemélyeknek, akik hozzájárultak az önrész kifizetéséhez.
Az ivóvizes pályázatunk elõkészítõ szakasza lassan lezárul. Kiválasztottuk a kivitelezõt, a DIAMIT Zrt.-t, amelynek ügyvezetõje ígéretet tett
arra, hogy alvállalkozó foglalkoztatása esetén elõnybe helyezi a dömsödi
vállalkozókat. Azonnal elkezdõdnek a tervezési munkák, amelynek birtokában kezdõdhet a megvalósítás. Az a megvalósítás, amelynek lesznek
olyan fázisai, amelyek az érintett utcák lakóinak bizony kellemetlenséget
is okozhatnak. Arra fogunk törekedni, hogy ez minél elviselhetõbb legyen, de már most kérem türelmüket, megértésüket. Ez egy olyan beruházás lesz, amelynek pozitív hozadékát akár egy évszázadon át élvezni fogják a dömsödi polgárok. Természetesen a kiviteli munkák indulásakor tájékoztatni fogjuk a közvéleményt annak ütemezésérõl.
Több mint ötven évre nyúlik vissza pedagógusaink ünneplése. Ezt a hagyományt mi is tovább folytatjuk, annak ellenére is, hogy ma már nem mi
vagyunk az iskolák fenntartói, mûködtetõi. Ez tényleg így van, de a pedagógusok továbbra is a mi gyermekeinket nevelik, tanítják. A pedagógusnapi köszöntõmet egy idézettel kezdtem, amelynek egyik sora így szól:
„Mert élen állsz, és messze látszol”. Itt Dömsödön is élen állnak és meszFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
sze látszanak a pedagógusok, hiszen közéletünk
meghatározó ereje Õk! Amit még külön is köszönök az az, hogy bizonyíthatóan magas szakmai színvonalon, nagy hozzáértéssel nevelik
gyermekeinket! Ez a megállapítás igaz mindhárom intézmény pedagógus karára, az óvodától
az általános iskola nyolcadik osztályáig! Még
valami a pedagógusokkal kapcsolatosan. Nagyon várom a közeli bevezetését a pedagógus
életpálya-modellnek. Úgy gondolom, hogy ez
végre megoldást jelent az ország teljes nevelõi
karának anyagi és erkölcsi megbecsülésére.
A Nemzeti Összetartozás Napját kicsit elõrehozva idén is a dabi templomkertben került sor
a Trianoni Megemlékezésre. Dr. Almási Mihály
baptista lelkipásztor emlékezõ beszéde felért
egy összevont irodalom-történelem órával. Nagyon tetszett a nagytiszteletû úr azon gondolata,
hogy amíg a mûsorban elhangzott dalokat és
verseket a tanárok megtanítják a diákoknak, és
õk meg is tanulják, addig a magyar jövõ jó kezekben van. A rendezõk tényleg nagyon gondosan válogatták meg a mûsorszámokat, az elõadók pedig hitelesen közvetítették azt a nagyszámú emlékezõnek.
Immár a tízedik nemzetközi Europop Énekfesztivált rendeztük az idén. A magyar könnyûzene utánpótlása most már évrõl évre Döm-

södön ad randevút egymásnak. Az idei is színvonalas küzdelmet hozott a különbözõ kategóriákban. Külön gratulálok a dömsödi helyezetteknek, és gratulálok a rendezvény házigazdájának,
Csikósné Jutkának a jubileumhoz és a kiváló
eredményekhez is! Csak megjegyzem, hogy a
televíziók által szervezett tehetségkutatók nyertesei közül jónéhányan Dömsödrõl indultak el!
A VI. Dabi Napok megnyitóján feltettem a
„költõi” kérdést, hogy vajon az idõjárás-felelõs
tudja-e a rendezvény szlogenjét: „A Dabi Nap
egy jó nap”? Nos, tudta! Az idõjósok mindkét
napra esõt prognosztizáltak, de szerencsére ebbõl nem lett semmi sem. Nagyon kellemes másfél napot tölthettek el a Dabra látogatók. Gratulálok a házigazda Bõdi családnak – közülük is
elsõsorban Bõdiné Ilonkának, és gratulálok a
mûvészeti vezetõ Balaton Magdinak és minden
fellépõnek!
A VI. Hal-Víz Napra hívok mindenkit, aki
úgy gondolja, hogy egy nap felhõtlen kikapcsolódás sokkal jobban esik egy nagy társaságban,
mint ha egyedül pihenne. Az idei rendezvény
kicsit eltérõ lesz az elõzõktõl, mert Marjay Gyula, a VOSZ KMRSZ elnöke egy rövid tájékoztatót szervez a térség polgármestereinek dr.
Homolya Róbert helyettes államtitkár úr elõadásával.
Bencze István

Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
60/2013. (V. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-004 azonosító
jelû „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” c. projekt kivitelezõ kiválasztása – közbeszerzési döntés.
2./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-004 azonosító
jelû „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új vízto-

ISPÁN IGNÁC
képviselõ úr, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság elnöke
tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

1./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-004 azonosító jelû „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért
Dömsödön” c. projekt kivitelezõ kiválasztása
– közbeszerzési döntés
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
61/2013. (V. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint
ajánlatkérõ által a KEOP-1.3.0/09-11-20120004 azonosító számú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” tárgyú projekt kivitelezõjének kiválasztására irányuló közbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásban Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérõ nevében

2./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-004 azonosító
jelû „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” c. projekt tájékoztatási és nyilvánosság
biztosítása közbeszerzésre beérkezett pályázatokról döntés
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egy-

2013. MÁJUS

A testületi ülésen jelen volt képviselõk: Bencze
István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Sallai Gábor.

június 26-án szerdán 14–15 óráig

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlat bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:
I. Érvényes ajánlatot tett:
DIAMIT ZRt., 3744 Múcsony, Szeles akna 1.
Ajánlati ár: nettó 459.600.000 Ft
II. Az eljárás eredménye: Jelen közbeszerzési
eljárásban az összességében legelõnyösebb érvényes ajánlat, mellyel az eljárás nyertese a következõ:
Ajánlattevõ neve: DIAMIT ZRt.
Ajánlattevõ címe (székhelye):
3744 Múcsony, Szeles akna 1.
Ajánlati ár: nettó 459.600.000 Ft
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy az eljárás nyertesével, a DIAMIT ZRt.-vel (3744 Múcsony, Szeles
akna 1.) a szerzõdést aláírja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2013. május 15-én rendkívüli ülést
tartott, amelyen az alábbi döntések születtek.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

rony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” c. projekt tájékoztatási és nyilvánosság
biztosítása közbeszerzésre beérkezett pályázatokról döntés
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
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hangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
62/2013. (V. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületnek a KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016
azonosító számú pályázathoz kapcsolódó
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 számú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az
egészséges ívóvízért Dömsödön” megnevezésû
pályázati projekt nyilvánosság biztosításának
feladatok ellátására kiírt közbeszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzési eljárásban a következõ döntést hozza.
I. A képviselõ-testület megállapítja, hogy az
ajánlattételi felhívás alapján három érvényes
ajánlat került benyújtásra Dömsöd Nagyközség
Önkormányzatához.
A három ajánlattevõ:
1.) Ajánlattevõ neve:
Stratégia Fejlesztési Központ Kft.
Ajánlattevõ székhelye:
1078 Budapest, Marek József utca 5. 3/33.
Ajánlati ár: nettó 1.270.000 Ft + 27% ÁFA –
bruttó 1.612.900 Ft
2.) Ajánlattevõ neve:
For-Next Gazdasági Tanácsadó, Szolgáltató
és Marketing Kft.
Ajánlattevõ székhelye:
4031 Debrecen, Fûrész utca 8.
Ajánlati ár: nettó 1.330.000 Ft + 359.100 Ft
ÁFA – bruttó 1.689.100 Ft
3.) Ajánlattevõ neve:
INFODIGIT Kft.
Ajánlattevõ székhelye:
4032 Debrecen, Keresztesi út 67.
Ajánlati ár: nettó 1.125.000 Ft + 27% ÁFA –
bruttó 1.428.750 Ft.
II. A pályázat nyertese az INFODIGIT Kft.
4032 Debrecen, Keresztesi út 67. mint a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevõ.
III. A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán
jegyzõt az eljárás nyertesével kötendõ megbízási szerzõdés aláírására.
Felelõs: Bencze István polgármester;
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal
Ezt követõen a képviselõ-testület 2013. május 22-én szintén ülést tartott, amelyen az alábbi
döntések születtek.
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63/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt idõszak eseményeirõl
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
átfogó értékelése
4./ Beszámoló a Dömsöd–Apaj Családsegítõ és
Gyermekjóléti Intézményi Társulás mûködésérõl
5./ Döntés az Egészséges Egészségügyért KisDuna-menti Regionális Önkormányzati Társulás mûködésérõl
6./ RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
7./ A DAKÖV Kft. ajánlata az ivóvíz közmûdíj
hátralékok kezelésére
8./ Települési Érték Bizottság felállításának
megvitatása
9./ Ráckevei Tûzoltó Õrs kialakításával kapcsolatos megkeresés
10./ Budapest XXI. ker. önkormányzatának
kezdeményezése a rezsicsökkentéssel kapcsolatban
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

5./ Döntés az Egészséges Egészségügyért
Kis-Duna menti Regionális Önkormányzati
Társulás mûködésérõl
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

64/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós
Lászlóné, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia,
Sallai Gábor.

65/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõszak eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)

66/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete – figyelembe véve az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság javaslatát –
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi helyzetének átfogó értékelésérõl szóló
beszámolót elfogadja.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal
4./ Beszámoló a Dömsöd–Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
mûködésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
67/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete – figyelembe véve az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság javaslatát – a
Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat 2012. évi mûködésérõl szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Zsinkó Márta intézményvezetõ
Határidõ: azonnal

68/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 146. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti társulási megállapodások felülvizsgálata
alapján megállapítja, hogy az Egészséges
Egészségügyért Kisdunamenti Regionális Önkormányzati Társulás (székhelye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 5.) ténylegesen nem mûködött, az abban foglalt egészségügyi szakellátást,
valamint a háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzatok külön kötött megállapodások alapján látják el.
2. A képviselõ-testület egyetért azzal, hogy az
1. pontban foglalt önkormányzati társulás 2013.
június 30-ával jogutód nélkül megszûnjön.
3. A társulásban résztvevõ önkormányzatok a
társulás kapcsán közös vagyonnal nem rendelkeznek, egymással szemben követelésük nincs.
Felelõs: Bencze István polgármester,
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal
Folytatás a következõ oldalon.
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6./ RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
69/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás társulási megállapodását az elõterjesztésben szereplõ tartalommal elfogadja.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Felelõs: Bencze István polgármester,
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal
7./ A DAKÖV. Kft. ajánlata az ivóvíz közmûdíj hátralékok kezelésére
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
70/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a megszûnt Községi Vízmûtõl
származó, a fogyasztókkal szemben vízdíj tartozás címén fennálló követeléseinek behajtására
megállapodást köt az ivóvíz közmû szolgáltatást végzõ DAKÖV Kft.-vel.
A DAKÖV Kft. a követelések behajtását az
alábbi díjak fejében végzi:
– peren kívüli eljárás ügyintézésének díja a
realizált tõkekövetelés 30%-a;
– peres eljárás költségtérítése a realizált tõkekövetelés 20%-a;
– peres eljárás során a megelõlegezett költségek ellentételezéseként a tõkekövetelés
után felszámított és beszedett kamat teljes
összege.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a szerzõdés aláírására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
8./ Települési Érték Bizottság felállításának megvitatása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
71/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012. évi XXX. tv-ben szereplõ jogkörében eljárva Települési Érték Bizottságot kíván létrehozni.
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A képviselõ-testület felkéri az Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottságot, hogy a Települési Érték Bizottság létrehozását készítse elõ.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

9./ Ráckevei Tûzoltó Õrs kialakításával
kapcsolatos megkeresés
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:

74/2013. (V. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Dömsöd–Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
2./ Folyószámla hitelkeret iránti kérelem benyújtása
3./ Hajós Eszter és társai ingatlanrendezési
ügye
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

72/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az Önkormányzati Tûzoltóság (Ráckeve) 2013. évi mûködtetéséhez a korábbi szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésébõl eredõ, Dömsöd részére megfizetendõ tartozás összegébõl, annak kifizetését követõen
1.000.000 Ft összegû hozzájárulást biztosít.
2. A képviselõ-testület kinyilvánítja, hogy
2014. január 1-jétõl – az önkormányzat anyagi
helyzetét figyelembe véve – mûködtetési támogatást az Önkormányzati Tûzoltóság részére
biztosítani nem tud, ezért – tekintettel arra is,
hogy a tûz elleni védekezés állami feladat – kezdeményezi hivatásos tûzoltó õrs létrehozását
Ráckeve székhellyel.
3. A képviselõ-testület felkéri az Önkormányzati Tûzoltóság székhelye szerinti település polgármesterét, hogy az illetékes katasztrófavédelmi szerv képviselõivel folytasson tárgyalást a tûzoltó õrs létrehozásáról.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos
10./ Budapest XXI. ker. önkormányzatának kezdeményezése a rezsicsökkentéssel
kapcsolatban
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következõ
határozatot:
73/2013. (V. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának a rezsicsökkentésre irányuló kezdeményezésével
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
Végezetül a képviselõ-testület 2013. május
30-án ismét rendkívüli ülést tartott, amelyen az
alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsõ alpolgármester, Lázár
József, Sallai Gábor, Szabó Andrea.

1./ Dömsöd–Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
75/2013. (V. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dömsöd–Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítását az alábbi módosítással fogadja el.
A megállapodás 6.1 pontja a következõk szerint módosul:
„6.1 Társulási Tanács:
Az alapítók öttagú Társulási Tanácsot hoznak
létre, melybe a társult képviselõ-testületek egyegy tagként a települések polgármesterét, továbbá Apaj község egy, míg Dömsöd Nagyközség
két települési képviselõt delegálnak.
A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti a Társulási Tanácsban.
A Társulási Tanács képviselõ tagjának akadályoztatása esetén képviselõ-testület helyettesítõ
tagot küld a Társulási Tanácsba.”
A képviselõ-testület a társulási megállapodás
módosítását egyebekben az elõterjesztés szerint
hagyja jóvá.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
2./ Folyószámla hitelkeret iránti kérelem
benyújtása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
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76/2013. (V. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerzõdést kíván kötni a számláját vezetõ OTP Bank NyRt.-vel.
A hitelkeret összege
– 2013. július 1-jétõl 2013. szeptember 30-ig
22.000.000 Ft,
– 2013. október 1-jétõl 2013. december 20-ig
10.000.000 Ft.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a hitelkérelem benyújtására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

nítja, és saját használatú útként elcseréli a Hajós
Eszter és társai tulajdonában álló 371/10 hrsz-ú
466 m2-es területnagyságú ingatlanra, tekintettel arra, hogy ez utóbbi ingatlant természetben
közútként használják.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a telekmegosztás
ügyében az önkormányzat képviseletében járjon el.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. június 30-ig

3./ Hajós Eszter és társai ingatlanrendezési ügye
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.

77/2013. (V. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata a Hajós Eszter és társai ingatlanrendezési ügyében
hozott 211/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat tulajdonát képezõ dömsödi 371/7 hrsz-ú 482 m2-es területnagyságú ingatlant forgalomképesnek nyilvá-

A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2013. június 26.

KEDVES DÖMSÖDI
POLGÁROK!
Dömsöd épített és természeti környezete értékeirõl és ezen értékek
alkotóiról egy kb. 200 oldalas, gazdag képanyaggal és kiegészítõ
szövegezéssel ellátott könyvet szeretnénk megjelentetni.
A könyvet ez év karácsonya elõtt mutatnánk be a Nagyközönségnek.
Az anyag gyûjtése már folyik, de szeretnénk minél több helybélit
vagy elszármazottat is felkérni, hogy egy-egy régebbi fotó vagy leírás
kölcsönadásával legyen a szerkesztõ segítségére.
Az anyagot közvetlenül:
Dr. Czerny Károly
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 93/B.
Tel.: 06-305-592-016
E-mail: drczernykaroly@t-email.hu
szerkesztõ részére kérjük megküldeni, illetve átadni.
Reméljük, hogy Dömsöd kulturális és természeti értékeihez méltó,
szép kiadvány készül, melyhez mindannyiuk segítségét elõre is
köszönöm.
Bencze István polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

Végigkövethetõ az
igényelt okmány
útja – új szolgáltatás
az elektronikus
közigazgatásban
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)
fejlesztésének köszönhetõen az új okmányok igénylése után tájékozódhatunk az
igazolványok aktuális állapotáról.
Megtudhatjuk, hogy az okmányt továbbították, esetleg már kiállították, vagy éppen elutasították. A KEKKH honlapján
/www.kekkh.gov.hu/ az „Igényelt okmány nyomon követése” ikonra kattintva,
díjmentesen nyomon követhetõ az igényelt személyazonosító igazolvány, a magánútlevél és a vezetõi engedély aktuális
státusza.
Immár gyorsan, egyszerûen és kényelmesen, személyes megkeresés és telefonhasználat nélkül lehet tájékozódni az okmányok helyzetérõl.
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Suli Persely Alapítvány
2344 Dömsöd
Széchenyi út 9.

65. születésnapja

Szöveges beszámoló
A 2012. évi közhasznúsági
tevékenységrõl
Az alapítvány 1997. dec. 30-án került bejegyzésre a Pest Megyei Bíróság AM.1502. sz. alatt, majd 1999. nov. 26-tól kiemelten közhasznú
alapítványként lett bejegyezve.
Kiemelten közhasznú tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza,
mely szerint tevékenységei között szerepel a Gróf Széchenyi Általános
Iskolában folyó oktatómunka támogatása, a magyar nyelv és irodalom
tanítása, az ifjúság állóképességének javítása, a tanulók tudásának fejlesztése, az idegen nyelvi oktatás továbbfejlesztése érdekében támogatások nyújtása rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Támogatást 2012. évben gazdálkodó szervezettõl 336.275 Ft-ot, valamint az APEH az 1%-ból 152.694 Ft-ot utalt ki az alapítványnak.
Bankszámlán levõ pénzeszközök után 2012. évben 578 Ft kamatot
írt jóvá a bank.
A közhasznú tevékenység kiadásainak egy részét a mûködéssel kapcsolatos költségek teszik ki, a bankköltség 15.134 Ft.
A 2011. évben kiutalt APEH 1%-ból 169.925 Ft értékben projektort
vásárolt az alapítvány, a fennmaradó 57 Ft-ot mûködési költségre
(bankköltség) fordítottuk.
A 2011. évben gazdálkodó szervezet által felajánlott összegekbõl
18.000 Ft-ot, a területi matekversenyen résztvevõ tanulók nevezési díját fizette ki az alapítvány.
14.000 Ft útiköltség-támogatást fizettünk ki, hogy a százhalombattai
sportversenyen tanulóink részt tudjanak venni.
A támogatásból még vásárolt az alapítvány egy másik projektort
szintén 169.925 Ft értékben, valamint 2 db notebook-ot 270.865 Ft értékben, a Gróf Széchenyi Általános Iskolában a számítógépes berendezések beüzemelésére, fenntartási költségre 60.960 Ft-ot fordítottunk.
Vásároltunk egy Minolta fénymásológépet asztallal együtt 107.950
Ft értékben, valamint sporteszközöket 89.144 Ft értékben.
A fent beszerzett eszközök a Gróf Széchenyi Általános Iskola részére átadásra kerültek térítés nélkül.
2012. december 31-én az alapítvány pénzkészlete 13.046 Ft, az alapítvány bankszámláján 476.211 Ft van.
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak
megfelelõen végezte tevékenységét 2012. évben is.
Az Országos Bíróság Hivatal honlapján a mérleg és eredménylevezetés elérhetõ a http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/
tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke és a www.domsod.hu címen.

alkalmából köszönti
a világ legjobb édesanyját,
nagymamáját, feleségét és anyósát,

Szabó Antalné Tarr Évát
a családja
Pro Musica Alapítvány
2344 Dömsöd
Bajcsy-Zs. u. 5.

Szöveges beszámoló
Közhasznúsági jelentés
a 2012. évi közhasznúsági
tevékenységrõl
Az alapítvány 1998. június 22-én került bejegyzésre az 1586. sz. bírósági nyilvántartási szám alatt a Pest Megyei Bíróságon, mint közhasznú alapítvány.
Közhasznú tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza, mely szerint a tevékenységei között szerepel a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben folyó oktatómunka támogatása, a korszerû
zeneoktatás feltételeinek megteremtése, jó minõségû hangszerek beszerzése a mûvészeti iskola növendékei részére, szakmai bel- és külföldi szakmai utazások szervezése és támogatása, zenei találkozók és versenyek szervezése és azok támogatása, ezek anyagi feltételeinek biztosítása, a versenyeken jó eredményt elérõ tanulók jutalmazása.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Adományokat 2011. évben magánszemélyektõl nem kapott.
A bankkamatból származó bevétele 102 Ft volt.
2012. évben az alapítványhoz az APEH 1%-ból 55.868 Ft folyt be,
amit az alapítvány tartalékolt, a Zeneiskola munkáját segítõ hangszerek
vásárlására kívánja fordítani. Az APEH 1%-ból az elõzõ évben 48.834
Ft-ot az alapítvány tovább tartalékolta, és ezen összeget is a Zeneiskola
munkáját segítõ hangszerek vásárlására kívánja fordítani.
A közhasznú tevékenység kiadásait a mûködési költségekkel kapcsolatos költségek teszik ki, ebben az évben a 12.450 Ft bankköltség.
Az alapítvány december 31.-i pénzkészlete 1.816 Ft, a bankszámlán
143.465 Ft van.
Az Országos Bírósági Hivatal honlapján a mérleg és eredménylevezetés elérhetõ a http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/
tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke és a www.domsod.hu címen.

Dömsöd, 2013-05-24
Dömsöd, 2013-05-23
Szücsné Ágh Anikó
kuratóriumi elnök

Köntös Ágnes
kuratórium elnöke

Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium a 15. sz. határozattal 2013. május 24-én elfogadta.

Záradék: A közhasznúsági jelentést a legfõbb testület határozatával
2013. 05. 23-án elfogadta.
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A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS
IPARTESTÜLET HÍREI

MEGHÍVÓ
„Ízek és Mesterségek udvara”
rendezvényre
A Dömsödi Általános Ipartestület kóstolóval egybekötött
bemutatót szervez

2013. 06. 30-án vasárnap 10 órától
az Ipartestület udvarán.
A rendezvény egész napos.
11 órakor és 14 órakor népzenei mûsort láthatnak a
Kiskun Néptánc Együttes, Koronáné Szabados Terézia elõadásában.
Hajdú László tárogatón játszik.
Az alábbi termékekkel, ízekkel ismerkedhetnek:
• házi borok
• házi pálinka
• házi sütemények
• házi túró, tejföl és sajtok
• házias ízesítésû hústermékek
• házi méz
• házi készítésû szappan
• aszalt gyümölcs
Ezenkívül az alábbi kézmûves mesterségek kerülnek bemutatásra:
• szíjgyártó
• csipkekészítõ
• cipõkészítõ
• keramikus
• gyöngyfûzõ
• tûzzománcozó
• fafaragó
·
• üvegezõ, képkeretezõ
• fazekas, korongozás
A rendezvény védnöke: Bencze István polgármester
A rendezvény támogatója
Belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a
VOSZ-KMRSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
– közép-magyarországi regionális szervezet) támogatásával
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját

2013. június 22-én (szombaton)
Dömsödön a Kék-Duna Vendéglõ udvarán és a Duna-parton
megrendezésre kerülõ

VII. HAL-VÍZ NAPRA.
Tervezett programok:
07.00 Meghívásos horgászverseny a Dömsödi övcsatornán
08.00 Fõzõverseny kezdés
13.00 Vegyes szórakoztató mûsor
Gyermekeknek ugrálóvár és egyéb szórakoztatás
A horgászverseny feltételeit a Dömsödi Horgászszövetség honlapján
lehet megtalálni, vagy Gáspár László úr mindenrõl tájékoztatást tud
nyújtani.
A fõzõversenyre mindenki jelentkezhet (aki leadja a Kék-Duna Vendéglõbe a jelentkezési lapját 2013. 06. 20-ig)
Három kategóriában lehet indulni:
I. Halételek (halból készült sült, fõtt, párolt vagy egyéb technikával
készülõ halételek)
I. Magyaros ételek (pörköltek, gulyások, lecsók, paprikások és
egyéb magyaros étkek)
III. Vad és különleges ételek (vadak, nemzetközi konyha ételei és
egyéb speciális étkek)
Eredményhirdetés 14 és 15 óra között.
A résztvevõk 8 órától foglalhatják el a részükre kijelölt fõzõhelyeket.
Kérjük a résztvevõket, hogy a fõzés zavartalan lefolyásának érdekében a
gépkocsiforgalmat a területen 09.30 után mellõzzék. Az elkészített ételeket 11 órától az országosan és helyben elismert személyekbõl álló zsûri
minõsíti, bírálja, és ennek alapján hirdeti ki az eredményt. Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, felszereléseket (asztal, szék, tányér,
evõeszköz…stb.) a jelentkezõk hozzák magukkal. A hulladék elszállításáról a szervezõk gondoskodnak. A díjakat az I-II-III. helyezetteknek
intézmények, vállalkozások, magánszemélyek, valamint szponzorok
ajánlják fel.
Reméljük, a finom ételek és italok elfogyasztása után mindenki a verseny gyõztesének fogja érezni magát. Kívánunk mindenkinek nagyon jó
szórakozást!
Bencze István
polgármester

Balogh István Ferenc
fõszervezõ

Marjay Gyula
VOSZ-KMRSZ elnöke

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása
Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat: 1000 – 1600 óráig.
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.
Bejelentkezés: 06-20-253-2589
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Arcok-emlékek
A napi hivatali munka után az önellátást és
jövedelem-kiegészítést is biztosító háztáji munka sem maradhatott el. Családi kertjük mindent
megtermett, még piacra is jutott. Férjével (Árpi
bácsi idén lenne száz éves, ha megérte volna) 55
évet élt békés, szeretetteljes házasságban. Mindent megtettek gyermekeik taníttatásáért. Napjainkban a 10 unoka, 15 dédunoka szeretete is
éltetõ erõ számára. Joli néni máig kertészkedik,
tevékeny, varrogat, gobelinezik.
Gyakran olvassa Teréz anya egyik gondolatát: „Lehet, hogy amit teszünk, csak csepp a tengerben, de anélkül a csepp nélkül sekélyebb volna a tenger.”
További jó egészséget, örömteli, derûs éveket
kívánunk Joli néninek egykori kollégái és a
község lakói nevében is:
Kudar Zsigmondné Marika volt polgármester

Nemodáné asszony
Ötven évvel ezelõtt a fél falu gazdálkodó és
iparos férfijai „Nemodáné asszony”-ként szólították a Községházán, amikor adóügyeiket intézték – az idén 90 esztendõs – Nemoda
Árpádnét, a köztiszteletben álló Joli nénit.
Szabó Jolán Borbála 1923. június 24-én született Krasznabélteken. Érettségijét követõen ismerte meg a már 1939 óta Erdõdön munkáját
teljesítõ magyar királyi pénzügyõrt, Nemoda
Árpádot, akivel 1941-ben Nagykárolyban kötött házasságot. Hivatalnok férje szakmai tudására a nehéz éveket követõen is sok településen
számítottak. Férje 1950-52-ben a dömsödi Községházán volt jegyzõ, így Joli néni 1952-ben
Jászberénybõl a négy gyermekükkel végleg a
falunkba költözött. Ötödik gyermekük már a
dabi szülõotthonban látta meg a világot Jung és
Piróth néni bábaasszony segítségével. Hamarosan nyolcan lettek, mert édesanyja megözvegyülve áttelepült Erdélybõl. Gyermekeik gondozása, nevelése, a háztartás vitele csak 1958ban tette lehetõvé, hogy munkát vállaljon a
Községházán, az adó- és pénzügyi osztályon,
húsz évnyi hivatalnoki munka után innen ment
nyugdíjba 1978-ban.
Így tette lehetõvé az élet, hogy 1975-ben én is
megismerkedhettem Vele, és tette gazdagabbá,
szebbé az én életemet is. Az adó csoportban
kezdtem dolgozni úgy, hogy a közigazgatásról
semmit nem tudtam. Az elsõ munkanapomtól
kezdve Joli néni és Ullyka, dr. Bíró Gáborné
volt a munkatársam. Joli néni türelemmel megtanított az akkor szuper irodai technika alkalmazására, Erika írógépen írni. Sokszor írtam újra
meg újra a határozatokat, mert Joli néni csak a
tökéletesre mondta, hogy jó. Ma is megköszönöm Neki, hogy precíz, pontos, következetes
volt velem és minden munkatársával. Az a három év, amit eltölthettünk együtt olyan volt,
mint a kisgyerekeknek az elsõ 3 év… Meghatározó!!

Ülõ sor:
Orosz Lászlóné Zsóka, Gergely Bálintné Klári, Nemoda Árpádné Joli néni, Rab Gyula.
Álló sor:
Bõdi István, Juhász Judit, Pál Lászlóné Marcsika, Ambruska Péter, Csernák Gizella

N Y Á R I N Y I T VA TA R T Á S !
A Nagyközségi Könyvtár és az OMK
2013. június 17. – augusztus 31-ig a következõ
nyári nyitvatartási rend szerint tart nyitva:
H:
K:
Sz:
Cs:
P:
Sz:

ZÁRVA
7.30–13.30
7.30–13.30
7.30–13.30
7.30–13.30
8.00–12.00

A nyári szabadság idõszakára szeretnénk szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását: 2013. augusztus 5-17-ig.
Az OMK nyári szabadsága: 2013. július 22. – augusztus 18-ig.

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a
könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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A D e z s õ L a j o s A l a p f o k ú M û v é s z e t i I s ko l a
m á j u s i h í re i
Iskolánkban a május sok-sok szerepléssel, fellépéssel, versennyel telt.
A Dömsödi Napok eseményeirõl már az elõzõ számban beszámoltunk.
Május 9-én a körzeti furulyaversenyen vettek részt tanulóink: Csörgõ
Lujza, Harsányi Anna, Horváth Csenge, Horváth Virág, Piróth Krisztina.
Mindhárom korcsoportban I. helyezést ért el: Harsányi Anna, Horváth Virág és Piróth Krisztina. Felkészítõ tanárok: Somos András, Povázai Gyula, Halassyné Székely Orsolya.

18-án társastáncosaink remekeltek a Kiskunlacházán megrendezett
III. Colour Kupa Minõsítõ Formációs Táncversenyen. Az óvodás
Tere-fere csoport 1 arany, a Szivárvány lánycsoport 1 arany és 1
ezüst, a Trió csoport 1 ezüst, a Babarózsa lánycsoport 2 arany, a Gézengúz csoport 3 arany és 1 ezüst minõsítést hozott. A zsûri tagjai
Darvasi Gabriella, Angyal András és Strupka Zoltán voltak. Növendékeinket Mihó Diána készítette fel.

16-án Tökölön került megrendezésre a Pünkösdi Népdalünnep, amely
minõsítõ verseny volt. A zsûrit neves népzenészek alkották, többek közt
Eredics Gábor és Németh István. A versenyen két növendékünk vett
részt: Szabó Bettina, aki arany minõsítést, valamint Halassy Eszter, aki
ezüst minõsítést nyert. Felkészítõ tanár: Köntös Ágnes.

Május 25-én és 26-án rendezték a Dabi Napokat, ahol társastáncosaink
is felléptek Mihó Diána tanárnõ felkészítése mellett.
Május 29-én a pedagógusnapon néptáncosaink jeleskedtek. A sokszínû
koreográfiát Bagi Ferenc tanár úr tanította be Tóthné Porvay Zsuzsanna
osztályának.
Június 2-án, a Trianoni Megemlékezésen énekeltek zenész növendékeink. A mûsorban szólót énekelt még Szabó Bettina, aki Dezsõ
Lajos A Hargita dombtetõin… címû dalát adta elõ. Felkészítõ tanár
Köntös Ágnes.

Minden versenyzõnek, szereplõnek, felkészítõ tanárnak gratulálunk a
sikeres, eredményes munkához!
A mûvészeti iskola pedagógusai
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A Gróf Széchenyi István Általános Iskola alsó tagozatának versenyeredményei 2012-2013. tanévben
Körzeti szavalóverseny –
Makád
Sándor Emma 1. b
1. hely
Szabó Petra 1. b
2. hely
Orosz Tamás 1. b
3. hely
Harsányi Anna 2. c
különdíj
A verseny résztvevõi voltak még:
Balogh Réka 2. b, Horváth Csenge
2. b, Kovács Kata 3. a, Mendi Klaudia 3. a, Csécs Kitti 3. b, Várkonyi Viktória 4. b, Balogh Abigél
4. b, Manger Petra 4. b

Házi matematika verseny
Papp András 4. b
Várkonyi Viktória 4. b
Rüsics Alexa 4. b
Balogh Abigél 4. b
Galambos Laura 4. a

1. hely
2. hely
2. hely
3. hely
4. hely

Megyei rajzverseny –
Kiskunlacháza
Balogh Virág 1. b
Balogh Boróka 2. b
Halász Dorottya 4. b

2. hely
2. hely
1. hely

Olimpia – London rajzverseny
Balogh Boróka 2. b
Nagy Csenge 2. b
Balogh Virág 1. b
Ádám Lúcia 2. c
4. a osztály

1. hely
2. hely
különdíj
különdíj
különdíj

Komplex tanulmányi verseny –
Kunszentmiklós
Rüsics Alexa 4. b
Várkonyi Viktória 4. b
Horváth Virág 4. b
Balogh Abigél 4. b
Várkonyi Petra 4. b
Galambos Laura 4. a
Haraszti László 3. b
Molnár Indira 3. a
Nagy Ármin 3. b
Kristóf Vivien 3. a
Kovács Adrienn 3. a

1. hely
2. hely
4. hely
10. hely
14. hely
35. hely
13. hely
20. hely
21. hely
38. hely
40. hely

Körzeti Kazinczy Prózamondó
Verseny – Dömsöd
Csécs Kitti 3. b
2. hely
Molnár Indira 3. a
3. hely
Rüsics Alexa 4. b
2. hely
Balogh Abigél 4. b
3. hely
A verseny résztvevõi voltak még:
Kovács Kata 3. a, Kristóf Vivien 3.
a, Kovács Adrienn 3. a, Rakszegi
Napsugár 3. a, Molnár Lili 3. a,
Draskovich Zoé 3. a, Halász
Dorottya 4. b, Bojtos Beáta 4. a,
Szemán Kamilla 4. a
Matek-guru Kárpát-medencei
Csapatverseny – Tápiószele
Balogh Boróka, Horváth Csenge,
Nagy Csenger, Kakuk Zsanett 2. b
osztályos tanulók 1. helyezést
értek el.

Megyei alapmûveleti matematika verseny – Kiskunlacháza
Rüsics Alexa 4. b
Várkonyi Viktória 4. b
Galambos Laura 4. a

1. hely
5. hely
17. hely

„Koktél” tanulmányi csapatverseny – Kunszentmiklós
Horváth Virág, Rüsics Alexa, Várkonyi Viktória 4. b osztályos tanulók 3. helyezést értek el.
„Barátunk a könyv”
irodalmi csapatverseny –
Szigetszentmiklós
Balogh Boróka 2. b, Baranyi Barnabás 2. b, Csóka Bernadett 2. c,
Harsányi Anna 2. c, Horváth Csenge 2. b osztályos tanulók csapata 3.
helyezést ért el.
„Barátunk a könyv” rajzpályázat – Bogármese

3. osztály
Draskovich Zoé 3. a
Kovács Kata 3. a
Kristóf Vivien 3. a
Rakszegi Napsugár 3. a
Orosz Anikó 3. b
4. osztály
Balogh Abigél 4. b
Rüsics Alexa 4. b
Várkonyi Petra 4. b
Bojtos Beáta 4. a
Galambos Laura 4. a
Vella Fruzsina 4. a

1. hely
2. hely
3. hely
3. hely

1. hely
2. hely
3. hely

Körzeti szavalóverseny –
Ráckeve
Baranyi Barnabás 2. b
Szabó Petra 1. b
Lakatos Izabella 1. b
Ispán Kitti 1. c
Balogh Abigél 4. b
Draskovich Zoé 3. a
Bojtos Beáta 4. a
Orosz Anikó 3. b
Rüsics Alexa 4. b
Vella Fruzsina 4. a

1. hely
3. hely

1. hely
3. hely

különdíj

1. hely
különdíj

1. hely

Iskolai szavalóverseny –
Dömsöd
1. osztály
Szabó Petra 1. b
Sándor Emma 1. b
Lakatos Izabella 1. b
Farkas Edina 1. c
Kovács Viktória 1. c
Ispán Kitti 1. c
2. osztály
Baranyi Barnabás 2. b
Harsányi Anna 2. c
Kovács Luca 2. a
Babity Mihály 2. b

1. hely
2. hely
3. hely

1. hely
2. hely
3. hely

Harsányi Anna 2. c
Szabó Petra 1. b
Rüsics Alexa 4. b
Galambos Laura 4. a

1. hely

A megyei alapmûveleti matematika verseny gyõztese, Rüsics Alexa
4. b osztályos tanuló az országos
versenyen 13. helyen végzett.

1. b
1. c

1. hely
3. hely
különdíj

Körzeti matematika verseny –
Szigethalom
1. osztály
Varju Dániel 1. b
Nagy-Molnár Martin 1. c
Balogh Réka 1. b
2. osztály
Baranyi Barnabás 2. b
Nagy Csenger 2. b
Laczó Bence 2. a

Baranyi Barnabás 2. b
Sándor Emma 1. b
Harsányi Anna 2. c
Balogh Abigél 4. b
Várkonyi Viktória 4. b

Felkészítõ pedagógusok:

Körzeti szavalóverseny – Tököl
Balogh Boróka 2. b

Balogh Réka 1. b
Szabó Petra 1. b
6. hely
Ispán Kitti 1. c
Nagy-Molnár Martin 1. c
Balogh Boróka 2. b
Baranyi Barnabás 2. b 4. hely
Laczó Bence 2. a
Nagy Alex 2. a
4. hely
Bányai Dorina 2. b
Horváth Csenge 2. b
Orosz Maja 2. c
Major Balázs 2. c
Galambos Laura 4. a
Horváth Virág 4. b
Molnár Lili 3. a
Várkonyi Petra 4. b
1. hely
Balogh Abigél 4. b
Molnár Indira 3. a
Rüsics Alexa 4. b
Várkonyi Viktória 4. b 5. hely
A körzeti szavalóversenyekrõl a
megyei fordulóra bejutott tanulóink:

Körzeti prózamondó verseny –
Ráckeve
Kincses Róbert 1. b
Babity Mihály 2. b
Baranyi Barnabás 2. b
Kun Virág 1. c
Várkonyi Viktória 4. b
Csécs Kitti 3. b
Manger Petra 4. b
Rácz István Bence 4. a
Szemán Kamilla 4. a

Kompetencia alapú tanulmányi
csapatverseny – Szigetcsép

2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
4. a

6. hely
6. hely
10. hely
4. b
2. hely
6. hely
11. hely

Patonai Nóra
Keyha-Czeller Piroska –
matematika,
Varsányi Annamária –
magyar
Bábelné Varga Judit
Patonai Istvánné
Budainé Doroszlay Judit
Jávorka Józsefné
Fehér Lászlóné
Gacsné Gábor Mariann –
matematika,
Major Anna –
magyar
Patonai István –
matematika, magyar,
Patonai Istvánné –
magyar
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Szeretettel köszöntjük pedagógusainkat!
Május 29-én ünnepélyes keretek között vehette át Kovács Lajosné Margó néni vasdiplomáját és
Kovács Lászlóné Ildi néni aranydiplomáját. Gratulálunk nekik!

Margó néni
„Még a legjobbak is megöregszenek és elfáradnak közülünk, és ha ez az állapot bekövetkezik, mindenkinek szüksége van valakire, akinek átadja a fáklyát, hogy továbbvigye.”
Wilbur Smith
Vasdiplomát kapott Kovács Lajosné Margó
néni, aki tapasztalt pedagógusként nagy odaadással és szeretettel segítette fiatal pályatársai
munkáját.
Orosné Dávid Ildikó eleveníti fel ezt az idõszakot néhány gondolatban.
Margó nénivel elsõ gyermekem megszületése
után, ismerkedtem meg.
Kollégák lettünk.
Õ lett az állandó délutános óvó néni a csoportban.
Én fiatal óvodapedagógus, Õ tapasztalt igazi
nagy betûs ÓVÓ NÉNI.
Óvodai munkánk során hamar kiderült, hogy
jól tudunk együtt dolgozni, hasonló elképzeléseink vannak a gyermekek óvodai életének színesebbé tételérõl, a szülõkkel való kapcsolattartásról, az egész óvodai nevelésrõl, óvodai életrõl.
Fiatal óvónõként a pedagógiai munka új
irányzatainak megismerése mellett új, alternatív módszereket építettem be nevelõmunkámba,
melyeket ötvözni tudtam Margó néni több éven
át szerzett tapasztalataival. Ez volt talán kettõnk
munkájának sikere.
Elválaszthatatlanok lettünk, tag-óvodaveze-

tõként éveken át segítette munkámat a Dabi
óvodában is.
Sokat adott nekem és nekünk, akik vele együtt
dolgozhattunk.
Példát vehettünk tõle hivatástudatból, gyermekszeretetbõl, munkabírásból, emberségbõl.
Véleményére, tanácsaira mindig számíthattunk.
Vasdiplomájához az újság hasábjain keresztül is gratulálok, és jó egészséget kívánok neki.
Az Isten éltessen sokáig Margó néni!

Szeretettel gratulálunk
Kovács Lászlóné Ildi néninek,
aki május 29-én vehette át az
Õt megilletõ Aranydiplomát!
Ildi néni 50 évvel ezelõtt kapta meg tanítói diplomáját, s élete meghatározó szakaszát
Dömsödön töltötte.
Irányt mutatott, s olyan útravalóval bocsájtotta el tanítványait, melyet hosszú évek
múltán is hasznosíthattak.
Nevelõ munkája sosem ért véget sem a kicsengetésekkel, sem a nyugdíjas években,
hiszen mindig példával járt tanítványai elõtt emberként is.
A vele készült interjút a júliusi számban olvashatják.
-V.I.-
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A tanulók iskolai fejlõdését
mérõ országos program
Valamennyien találkoztunk már a következõ fogalmakkal: ellenõrzés, értékelés,
mérés. A legtöbben ilyenkor az iskolára
gondolnak, arra, hogy megint dolgozat
lesz, osztályzatot kapunk, felmérõt íratnak,
esetleg feleltetnek szóban, írásban, s még
sorolhatnám. Valójában a mérés-értékelésnek ennél összetettebb feladata van, s az
élet valamennyi területére kiterjed. Nemcsak az osztályozás a cél, hanem a fejlõdési
folyamatok leírása fõleg szövegértésbõl,
matematikából,
természettudományból.
Meghatározzák a tanulók tudását, képességeit befolyásoló tényezõket, vizsgálják az
iskolai kudarcok okait, elõrevetítik az esetleges problémákat, segítenek azok megoldásában.
Magyarországon az 1950-60-as években
indult fejlõdésnek a pedagógiai mérés,
melynek 2 nagy rendszere mûködik: az országos pedagógiai szintû mérések és a nemzetközi mérési értékelési rendszerek.

2003-ban dr. Csapó Benõ vezetésével az
MTA-SZTE Képességfejlõdési Kutatócsoport elindította a Szegedi Iskolai Longitudinális Programját, amely a tanulók fejlõdését
8 éven keresztül követi nyomon. Ez Európában is egyedülálló, a tanulók tudásának,
képességének fejlõdését követõ kutatássorozat, melynek szervezésében, kivitelezésében iskolánk is együttmûködik. A kiválasztott tanulócsoportokat rendszeresen felmérik, majd sokoldalúan kielemzik és vizsgálják annak fejlõdését.
Partneriskolaként 2011-12. tanévben elsõ osztályos tanulókkal kezdtük el a munkát, s végeztünk papír alapú mérést. Az idei
évtõl kezdõdõen fokozatosan áttérünk az
online mérésekre, melyek elõsegítik az
adatok gyorsabb feldolgozását, azonnali
visszacsatolást, olcsóbb, kevesebb emberi
munka kell hozzá, változtatható, szemben a
korábbival.
Az elkészült teszteket a kutatócsoport

tagjai értékelik ki, s az eredményeket kiküldik a társintézményhez. Ezek alapján lehetõség nyílik arra, hogy saját oktató-nevelõ
munkánk hatékonyságát növeljük, diákjaink tapasztalatait gazdagítsuk, s segítséget
nyújtsunk számukra az új kihívások teljesítéséhez.

TA L Á LTA M E G Y K É P E T

Dulcz Dénes tanár úr készítette ezt a képet
a Kis-Duna túlsó oldaláról, amelyen tisztán
láthatjuk a dömsödi református templomot
és annak tükörképét a Kis-Duna
víztükrében. A felvétel 2011-ben készült.

Ugyanezt a témát láthatjuk egy száz
évvel korábban készült felvételen,
szintén a Kis-Dunánál.
Ezen a felvételen még tisztán látható
a gátoldalon lévõ ház.

Ugyancsak a kis-dunai képek közé illik
az alábbi kép, amely a régi Piac térnél
ábrázolja a Duna-partot,
ahol nagyon szép tiszta volt a víz.
Régen kacsákat és lovakat úsztattak itt.
Összeállította: Szabó Andrea
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ÁLLATORVOSI TANÁCSOK
Kutyák allergiás bõrgyulladása
Az állatorvos gyakran találkozik a rendelõben, praxisában olyan kutyákkal, melyek látszólag minden ok nélkül egész nap vakaródznak, rágják magukat, sokszor akár sebeket ejtve saját bõrükön. Ezen betegek száma fõleg tavasztól õszig ugrik meg feltûnõen, pont abban az idõszakban,
amikor az allergiás emberek szenvednek az allergia okozta légzõszervi tünetektõl. A szezonegyezés nem véletlen, hiszen alapvetõen ugyanarról a
betegségrõl van szó (atópia vagy köznapi kifejezéssel kutyaallergia),
mely az emberekkel ellentétben az allergiás kutyáknál nem légzõszervi
tünetekben, hanem a bõr gyulladásában nyilvánul meg elsõsorban. Ennek
oka, hogy kutyákban az allergiás folyamatokért alapvetõen felelõs sejttípus (hízósejt) nem a légutakban (mint az ember esetében), hanem a bõrben van jelen nagyobb számban. Az allergia a szervezet túlérzékenysége
bizonyos anyagokkal, úgynevezett allergénekkel szemben. A legtöbb
allergén fehérje természetû anyag, ami lehet növényi vagy állati eredetû.
Ha az állat szervezete több alkalommal kerül kapcsolatba egy bizonyos
allergénnel, az immunrendszere fokozottan érzékennyé válhat (szenzibilizálódhat), és kialakul a jellegzetes allergiás reakció. Kutyák esetében a
bõr viszketése az allergia leggyakoribb következménye. A vakaródzás, a
bõr harapdálása korlátozódhat egy-egy testrészre, de esetenként az egész
testfelületen jelentkezik. A légutak is érintettek lehetnek, ebben az esetben köhögés, tüsszögés, szuszogás és esetenként vízszerû orrfolyás,
könnyezés utal az allergiára. A harmadik, nem gyakori megjelenési forma
a gyomor-bélrendszert érinti, ebben az esetben hányás, hasmenés jelentkezik az allergén hatására.
Sajnos az allergia elég gyakori a kutyák között. Bármely fajtában , akár
keverék kutyákban is jelentkezhet, tartásmódtól függetlenül. Az allergia
egyes típusai öröklõdhetnek.
Nagyon változatos eredetû anyagok válthatnak ki allergiás reakciót az
azokra érzékeny kutyákban. A legtöbb ilyen anyag állati vagy növényi
eredetû fehérje, de kis méretû kémiai vegyületek is viselkedhetnek
allergénként. Néhány példa a leggyakoribb allergénekre: pollenek, pe-

nészgombák, poratkák, hámsejtek, rovarok fehérjéi (pl.: bolhanyál allergia), gyógyszerek, ételek (húsok, pl.: marhahús). Úgynevezett kontakt allergiát válthatnak ki pl. bolhanyakörvek, a fekvõhely anyaga (leggyakrabban a gyapjú!), egyes felmosószerek.
Az allergiás kutya sokat vakarózik, bõre kipirulttá válik, korpásodik,
szõrzete fénytelenné, töredezetté válik, foltokban szõrhullás jelentkezik, a
bõrön pörkök, hólyagok jelennek meg, ezek következtében akár gennyes
bõrgyulladás is kialakulhat.
Az allergiás kutya kezelésében fontos a tüneti terápia, mely magába
foglalja a gyulladáscsökkentést, viszketéscsillapítást, a másodlagos fertõzések kezelését (antibiotikum, gombaellenes kezelés), esetlegesen külsõ
élõsködõk elleni kezelést. Gyulladáscsökkentõként tablettában vagy injekcióban alkalmazott gyógyszereket használhatunk (tartósan történõ
adagolásuk mellékhatásokkal járhat!). Helyileg a bõrfelület fertõtlenítése
(pl. Betadine oldat) szükséges. Ha bakteriális, ill. gombás bõrfertõzés
nem áll fenn, szteroid tartalmú krémek, ill. spray-k alkalmazása csillapíthatja a gyulladást és viszketést. A diétás tápok minimalizálják a táp
allergének megjelenésének kockázatát (fehérjeforrásuk általában halhús),
speciális zsírsav összetevõi pedig csökkentik a gyulladásos anyagok bõrbeli koncentrációját és javítják a bõr, szõr minõségét. A gyógysamponok eltávolítják a bõrrõl az allergiát okozó anyagokat, visszapótolják a
bõrt védõ faggyúréteget és csökkentik a bõr viszketését. Az úgynevezett
bõrtápláló vitamin tabletták helyreállítják a bõr megfelelõ védekezõképességét, csökkentik a szõrhullást és a viszketést. A gyógyuláshoz fontos
lehet védõgallér viselése is, mert a viszketés miatt az állat folyamatosan
nyalja, rágja, vakarja magát. A kutya szája tele van baktériumokkal, így a
nyalogatás, rágcsálás könnyen lehet oka másodlagos fertõzésnek. Az oki
kezelés során nem pusztán a tüneteket kezeljük, hanem magát a kiváltó
okot próbáljuk kiiktatni. Ez sokszor nagyon nehéz feladat elé állítja a gazdát, de a tartós gyógyulás érdekében meg kell próbálni csökkenteni az
allergizáló anyagokkal való érintkezés lehetõségét.
Dr. Siket Péter

Állatorvosi rendelõ
Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. (bejárat a Bocskai u. felõl, a Horváth-kert mellett)
Betegellátás, védõoltások beadása,
Mikrochip-beültetés, állatútlevél kiállítása,
Lágysebészeti mûtétek (ivartalanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek stb.),
Ultrahangos fogkõeltávolítás,
Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

Rendelési idõ:
hétfõ, szerda, péntek: 17.30–18.30,
szombat: 8.00–10.00

Jól szerepelt a dömsödi focicsapat a megyei másodosztályú bajnokságban
Dömsöd : Dabas-Gyón 0 : 1 (0 : 0)
A hazai vereség mindig fájdalmas, de a dabasi csapat egy góllal jobb
volt. A mieink kihagyták a helyzeteket.
Táborfalva : Dömsöd 0 : 3 (0 : 0)
A hazai vereség után biztos idegenbeli gyõzelem. A gólszerzõk Végh,
Faragó, Csontos.
Dömsöd : Ráckeve 0 : 1 (0 : 0)
Ismét vereség itthon. A jobb csapatok ellen nem megy a góllövés.

Dömsöd : Bugyi 2 : 1 (1 : 0)
Jv: Eisenbacher (Szabados, Obertik)
Dömsöd: Balázs, Kardos, Sass László (Korponai), Turcsán, Faragó,
Soóki (Zsolnai), Hóbor, Király, Végh, Palotai, Agócs. Edzõ: Nagy Attila.
Gólszerzõ: Faragó, Turcsán.
Végre jó csapat ellen is sikerült a hazai gyõzelem. A hatodik helyhez
gratulálhatunk a csapatnak. A vezetõknek köszönet a csapat mûködtetéséért. A jó eredmény ellenére aggódhatunk, hogy hogy lesz tovább.
Az ifi csapat 10. helye is dicséretes.
Varsányi A.
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A FLABéLOS egy mozgásterápiás egészségjavító és alakformáló készülék.
10 perc alatt a FLABéLOS-szal körülbelül
45-50 percnyi klasszikus edzõtermi munkát végezhetünk különösebb megerõltetés nélkül!
Javasoljuk 6-99 éves korig.
Professzionális TTV (teljes test vibráció)
mozgásterápiás alakformáló fitnesz készülék!
A jövõ leghatékonyabb és legkíméletesebb
edzési módszere!
Mozgassa át az egész testét erõlködés nélkül,
rövid idõ alatt!
Mindenki szeretne karcsú, izmos testet.
Mindenki vágyik a jó kondícióra.
Mindezt gyorsan akarjuk elérni.
Kevés idõt ráfordítva.
Lehetõleg könnyedén.
FLABéLOS – ennél jobb ötletünk nincsen.
Mindannyiunknak fontos, hogy megelõzzük a
mozgáshiány okozta megbetegedéseket.
Mindennél jobban szeretnénk elégedetten belenézni a tükörbe .
Szeretnénk a mostani bõ, mindent eltakaró
ruháinkat lecserélni, és jövõre akár a standon is
jól mutatni.
A jelenlegi fáradt, enervált állapotunk helyett
fittek, jókedvûek és energiától duzzadók szeretnénk lenni, hogy legyen energiánk egy minõségi
élethez.
De ez eddig miért nem sikerült?
Nagy lelkesedéssel nekiálltunk többször is,
megvásároltunk különbözõ fitnesz gépeket, elkezdtünk futni, biciklizni, lépcsõzni vagy használni az otthoni kondigépeket, de az elsõ pár hét
után rendszerint feladtuk. Ezek a gépek most ott
porosodnak a garázsban, lelkiismeret-furdalást
okozva nekünk, ha csak rájuk nézünk. De miért?
Mert embertelen akaraterõ, motiváció és kitartás szükséges a rendszeres használatukhoz.
Mert a mai rohanó világban a többségünknek a
munka és a család mellett nem jut ideje a rendszeres sportra, ezért az általános kondíciónk
rendkívül rossz, és így ezeknek a fitnesz gépeknek a használata általában kellemetlen élményt
okoz azoknak, akik nem rendelkeznek jó kondícióval. Küszködünk, erõlködünk, kiköpjük a tüdõnket, aztán feladjuk. Igazából idõnk sincs, és
kedvünk sincs tovább sanyargatni magunkat.
Hogyan lehetséges ez?
A TTV-re, a teljes test vibráció-ra alapozva
egy ausztrál professzor fejlesztette ki az OTO
FLABéLOS-t. A FLABéLOS alakformáló billegõ-mozgó padján állva sorozatos egyensúlyvesztés következik be, mely beindítja a központi
idegrendszert, az agy pedig utasítást ad az
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egyensúly fenntartásában részt vevõ összes
izomnak a korrigálásra, azaz az izomzat automatikusan „ellen tart”. A helyzetmegtartó reflexeink mûködésbe lépnek, mely jelentõs izommunkát eredményez, az ízületeinket és a szívet
ugyanakkor nem terheli meg. Mindez az izommunka az akaratunktól függetlenül következik
be, és olyan gyorsan történik, hogy egyetlen másodperc alatt akár 10-60 izom-összehúzódást is
elérhetünk. Ezt tudatosan, edzõtermi körülmények között lehetetlen lenne megvalósítani.
Stimulálva az egész testet, az összes izmot és
eret, a vertikális vibráció:
• Biztosítja a testnek a kellemes, de eredményes kardiovaszkuláris edzést
• Növeli a pulzust és az anyagcserét, ezáltal
javítja és gyorsítja az emésztést, gyorsabban
égnek el a kalóriák az edzéseken kívül is!
• Növeli az izmok munkabírását, az izmok
erejét és tónusát
• Megállítja a csonttömeg-vesztést, melyet fõként a mozgás hiánya okoz
• Javítja a vérkeringést és az izmok közötti koordinációt, ruganyosságot biztosít, javítja
az egyensúlyérzéket, ami az idõsebbeknek
igen fontos!
• Több oldalról és hatékonyan támadja meg a
cellulitist, segíti a használóját a szép testtónus elérésében
• Csökkenti a heveny és idült derékfájást
• Cukorbetegek számára kifejezetten ajánlott,
mert javítja a végtagok vérkeringését, rendszeres használatával csökkenthetõ a vércukorszint

• Növeli a vér oxigénszintjét, ezáltal javítja a
közérzetet, segít a koncentrációban. Növeli
az állóképességet, erõsíti az immunrendszert és elõsegíti a sejtregenerációt, növeli
az elasztintermelést, ezzel kisimítja a finom
vonalakat, ragyogóvá és egészségessé teszi
a bõrt
• Segíti a sérülések, betegségek következtében
károsodott izmok, ízületek újjáépítését, ezáltal a rehabilitáció egyik leghatékonyabb segédeszköze
• Parkinson kór és sklerozis multiplex rehabilitációra kimondottan ajánlott
• Gyermekeknek 6 éves kortól gerincferdülésre is ajánlott
• Használja az OTOFLABéLOS-t akár minden nap!
• Az eredmény jobb testtartás, vérkeringés,
izomerõ és ruganyosság lesz! Csupán 10
perc edzés naponta elegendõ a teljes test átmozgatására!
Az OTO FLABéLOS egy olyan komplex
edzõgép, amely a teljes test vibrációt használva
az Ön testét vékonnyá, fitté és egészségesebbé
teszi! (fizikoterapeuta teszt alapján!) Mindezt
különösebb erõlködés nélkül!
Most kipróbálhatja és megtapasztalhatja saját maga a készülék jótékony hatásait, nem kell
semmi mást tennie csak jöjjön el a

HOLI-SUN Szépségmegállóba
2344 Dömsöd, Dózsa György u. 1. (központi
buszmegálló), ahol kellemes környezetben
igénybe veheti a FLABéLOS készülék használata mellett fodrászatunkat, kozmetikánkat,
körömstúdiónkat, szoláriumunkat, masszázsunkat.
https://www.facebook.com/pages/Holi-SunSz%C3%A9ps%C3%A9gmeg%C3%A1ll%C
3%B3-Holisztikus-Kozmetika-%C3%A9sMassz%C3%A1zs/292308810800597
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KAMILLA RENDELÕ
az alábbi szolgáltatásokkal várja az érdeklõdõket:
Reumatológiai magánrendelés
dr. Kovács Magdolna
hétfõn 14–18 óráig várja a betegeket
• Gyulladásos, öröklõdõ megbetegedések
• Mozgásszervi megbetegedések – derékfájás, csontritkulás, gerincferdülés, porckopás, izommerevség, fibromyalgia, ízületi gyulladások,
gerincsérv diagnosztikája, terápiája, kezelése

Bõrgyógyászati magánrendelés
dr. Molnár László
kedden 16–19 óráig várja a betegeket
• Allergiás bõrbetegségek, ekcémák diagnosztikája és terápiája
• Acne (pattanásos arc), Rosacea, Seborrhoea kezelése
• Pikkelysömör (psoriasis) kezelése
• Krónikus sebek, lábszárfekély kezelése
• Gombás köröm, bõr-, hajbetegségek diagnosztizálása, célzott kezelése

• Gyermekek bõrbetegségeinek kezelése (uszodai vírusos futó szemölcsök stb.)
• Anyajegy szûrés
• Jóindulatú bõrkinövések, fibrómák, szemölcsök eltávolítása
• Rosszindulatú bõr tumorok diagnosztikája
• Férfi és nõi nemi szervek gombás (candidás) fertõzések diagnosztikája

Nõgyógyászati rendelés
dr. Csõsz György
pénteken 16–19 óráig várja a betegeket.

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

Dr. Csõsz György szülész-nõgyógyász, igazságügyi
orvosszakértõ önéletrajza
• 1963 május 29-én születtem Debrecenben.
Édesapám id. dr. Csõsz György sebészorvos, édesanyám Hertelendy
Zsuzsanna pedagógus.
Tanulmányok
• Általános iskolai tanulmányaimat
a VI. kerületi Vörösmarty u.-i iskolában kezdtem, majd az V. kerületi Szemere u.-i iskolában német
tagozaton folytattam.
• Középiskolába a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba jártam, mint
bennlakó diák.
• Érettségi után sikertelen egyetemi felvételim miatt a Budapesti Szt.
István Kh. szülészetén dolgoztam, mint mûtõssegéd.
• 1983 és 1989 között a SOTE AOK-t végeztem.
Szakmai tapasztalatok
• Szigorló évtõl kezdve a Péterfy Sándor utcai kórház szülõszobáján
kezdtem dolgozni mint takarító, és az OMSZ-nál mint mentõtiszt.
Diplomázás után a Péterfy Kh. szülészetén helyezkedtem el, ahol a
mai napig dolgozom.
• Mentõtiszti képesítésemet 1988-ban, szakvizsgámat szülészet-nõgyógyászatból 1993-ban tettem le.
• 1998-ban szereztem meg az ultrahangos jártassági vizsgámat.
• 1999. május 1. óta másodállásban az EUROPA MENTÕSZOLGÁLAT, majd a VECSÉSI EÜ. SZOLGÁLAT keretein belül orvosi
ügyeletet látok el Pest megyében.

• 2000 óta dolgoztam ugyancsak másodállásban az OEP felülvizsgáló
orvosokat koordináló osztályának, mint felülvizsgáló fõorvos
ugyancsak Pest megyében.
• Mindezek mellett az OMSZ-nál rendszeresen felkérésre oktattam a
mentõtiszteket és az ápolókat a Szülészeti Oxyológiára.
• A három éves egészségbiztosítói munka felkeltette az egészségbiztosítás felé az érdeklõdésemet. Így 2003 szeptemberében elkezdtem
a biztosítási szakorvosi szakképesítés megszerzését. Ezt a szakvizsgát 2005. szeptember 25-én kiválóan megfelelt eredménnyel letettem.
• 2007 óta felvételt nyertem az Igazságügyi Szakértõi Névsorba, így
szakértõként is dolgozom.
A rendelésen vállalok minden nõgyógyászati és szülészeti járóbeteg
ellátásban szereplõ tevékenységet: rákszûrés, betegségek kezelése,
terhesgondozás.
Amennyiben a szükség úgy hozza, a háttérkórházamban (budapesti
Péterfy Sándor u.-i Kh.) bármilyen szükségessé vált kis-, ill. nagymûtétet el is végzek.
Szülések vállalására is van lehetõség.
A rendelõben lévõ UH készülékkel alap nõgyógyászati kismedencei vizsgálatokat, valamint alap terhességi vizsgálatokat el tudok végezni.
A kötelezõ terhességi nagy UH vizsgálatokra kórházunk 4D laborjába beutalót adni tudok. A szakmámban (szülészet–nõgyógyászat)
igazságügyi szakértõi vélemények készítését is vállalom.
Várom önöket szeretettel:
Dr. Csõsz György
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VI. DABI NAPOK
Hagyományunkhoz híven az utolsó májusi
hétvégén megtartottuk immár a VI. Dabi Napokat.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki szívvel és segítséggel hozzájárult, hogy egy „Jó nap
legyen”.
Elõször is az égieknek köszönöm, mivel a beharangozott nagyon
rossz idõ helyett egy elviselhetõ idõt mértek ránk. Köszönöm a szívélyes megnyitót Bencze István polgármester úrnak.
Köszönöm családomnak, akik maximálisan mellettem álltak, férjemnek: Bõdi Endrének, fiamnak: Endrének, lányomnak: Szilvinek,
vejemnek: ifj. Takács Istvánnak, menyemnek: Erikának.
Unokáimnak: Endrének, Gergelynek, Péternek, Timinek, akik külön-külön valamelyik csoportban táncolnak.
– Mohácsi Józsefnek, Gergelyné Mészáros Katinak, Hajlikné Juditnak.
Köszönöm – szervezõtársamnak: Balaton Magdinak, aki nem ismer lehetetlent és megszervezte a csodálatosnál csodálatosabb mûsorokat, szórakoznivalókat.
– Korona Sándornak.
– Boxynak, aki két nap alatt szolgáltatta a zenei aláfestéseket és a bulit.
Köszönet:
– Fülöp Tamásnak, hogy nem sajnálta profi felszerelését, és ránk
bízta, támogatott.
– Gábor Tamásnak – Horváth Balázsnak – Nagy Sebastiánnak,
hogy Magdit támogatva levezették a két napot.
– Arcfestõknek: Picard Ancsának és segítõjének, Margónak.
– Foglalkoztatónál: Gyõri Szilvinek.
– Gyerekház képviselõinek: Laczó Juditnak és Biricz Mártinak.
– Csonka Nórinak, hogy az ugrálóvárnál vigyázott a gyerekekre.
– Két hosztesz lánynak: Kiss Klaudiának, Izsák Nórinak.
– Földvári Csabának és modellezõ csapatának.
– Varga Anettnek és festõ csapatának.
– Sándor Józsefnek a kocsikázásért.
– Madár Sándornak és motoros csapatának.
– Kreis Istvánnak, aki már több éve megörökíti ezt a napot, megszerkeszti az okleveleket és mindent, amit használunk.
– Air-softosoknak: Kiss István, Héjja Dániel, Nagy Sándor, Mayer Tibor.
– Rendõrségnek és képviselõinek a KRESZ vetélkedõ levezetéséért.
– Tûzoltóságnak: Tárkányi Bélának.

– Polgárõrségnek és vezetõjüknek: Klszák Tamásnak.
– Egészségügyi mérés: Markóné Marikának és Katona Katának.
– Fõzési alapanyagokért: Szomor Dezsõnek, Bak Andrásnak,
Turcsán Ferencnek.
– Ifj. Bajnóczi Lászlónak a finom kakaós csigákért.
– Nagyné Julinak a finom fánkokért.
– Fõzõverseny résztvevõinek.
– Fõzõverseny zsûrijének: Mészáros Péter, Markó Nikolett,
Szanyó Anikó.
Köszönet fellépõinknek, akik önzetlenül, szabadidejüket feláldozva szórakoztattak minket, amiért nagyon hálásak vagyunk.
– Mózes Szabina, Talavári Adrienn, Fehér Ricsi, Virág Gréta,
Szliszka Rita, Gödény Anikó, Olasz Csaba, Illés Evelin, Horváth Balázs, Magdi és Sebi, FBO – rock banda, Szabó Betti, Ócsai Juli, Ju és
Zsu társulat, Gyöngyösi Kiss Anna, Zumba – Perger Évi, Willpower
TSE, Tuboly Béla, Szilágyi Erzsébet, Zsu – zumba csoport, Foszi
klub, óvoda vezetõje.
– Dabi ovis nagycsoport Túrócziné Kati vezetésével.
– Dabi ovis nagy középsõ csoport Liptainé Anita vezetésével.
– Katica ovis csoport Némethné Marika és Kovácsné Kati vezetésével.
– Dezsõ Lajos AMI társastánc csoportjai Mihó Dia vezetésével:
Szivárvány, Babarózsa, Trió, Tere-fere ovis, Gézengúz.
Köszönet támogatóinknak: Fókusz Takarékszövetkezet, Lázár József és Kati néni, ifj. Bajnóczi László, Katonáné Ilonka néni, Katona
Ági – Rüsics István, Rakszegi Gyula, Volf Miklós, Molnár Csaba –
Nagy Attila (Szig Tech – NASI Bau Kft.), Bata György, Simon Sándor, Imre Péter, Ócsai Juli, Kovács Ferenc és Jutka, Bükszegi István,
Dobos György, Horváth László, Gyivi János, Matula Gabriella,
Gyökeresné Erika, Kovácsné Marika, Gazdabolt, Horváth-kert lottózó, Horváth-kert zöldséges, Muzsné Mara, Morna Levente,
Bélaváriné Alt Mónika, Picard Ancsa, Klinkó Anett, Halfingerné
Zsuzsi, Ács-i (Ács Balázs), Nagy Zsolt, Bányai Mihály, R. Hunyadi
Viktor, Banya Klub, Mészárosné Manyika és Gyöngyike, Manger Illés, Virág Gábor, ifj. Móricz Lajos, Horváth Zsigmond, Pál Dénes,
Csinos Zoltán, Mizsei Bea, Perger János, Sass Lászlóné, Mátrix, Még
1000 év Dömsödért székeiért és sátraiért, polgármesteri hivatal sátráért és színpadjáért, OMK és vezetése stb.
Elnézést kérek, ha esetleg valakit kihagytam, de maximálisan köszönöm mindenkinek.
Bõdi Endréné szervezõ

A dömsödi Zumba csapat

Tóth Imre YAK-55M típusú távirányítású repülõgép modellje
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Mezõgazdasági hírek
2013. év június hó
Mint ismeretes, a mezõgazdasági termelés – ezen belül a növénytermelés, kertészet, szõlõ- és gyümölcstermelés – nagy mértékben ki van téve az idõjárás alakulásának. A termelési évnek a
közepén járunk, de elmondhatjuk, hogy rendkívül szeszélyes volt a
tél, de fõként a tavasz, de mindezek ellenére jó termést ígérnek az
õszi vetésû gabonák, és csak reméljük, hogy sikerül betakarítani a
kenyérnek valót. A tavaszi vetésû növényeket egy kicsit késve lehetett elvetni, mert a március rendkívül csapadékos, hófúvásos
volt, és bizony a mélyebb fekvésû területekre nem lehetett rámenni, és ott elvégezni a talajelõkészítést és a vetést. Az elmúlt hónap,
május kedvezõ volt a növények fejlõdéséhez, részben sikerült behozni a lemaradást, a késõi kitavaszodás miatti késést. Községünk
határát eddig elkerülte a jégverés, mert bizony az ország más részein komoly károkat okozott a növénytermelésben.
Ezek után rátérek az idõszerû mezõgazdasági és kertészeti feladatokra. A szántóföldi növénytermelésben
most júniusban, júliusban legnagyobb munka a kalászos gabonák betakarítása, az aratás. A mai gépesített
világban ez már nem jelent nagy fizikai munkát, nem
úgy mint 50-60 évvel ezelõtt, amikor a falu lakosságának nagy része a gabonaaratással és a csépléssel
volt elfoglalva, végezte a nehéz fizikai munkát. A gabona tárolóhelyét, a magtárakat készítsük elõ, takarítsuk ki és fertõtlenítsük. A kisebb mennyiségû gabonát
zsákokban tárolhatjuk, de a kamra, tárolóhely legyen szellõs, és a
rágcsálóktól, egerektõl is védjük a betárolt terményt.
A kalászos gabona learatása után a szalmát is mielõbb le kell takarítani, és az idén a szalmatermés is bõségesnek mutatkozik.
Amennyi szalma szükséges az állattenyésztés részére, azt báláztassuk fel, és lehetõleg rakjuk fedél alá, vagy fóliával takarjuk le. A
mai gabonakombájnok már rendelkeznek szalmaaprító berendezéssel, és a fölösleges szalmát juttassuk vissza a talajba, ezzel is
visszapótolunk tápanyagot, szervesanyagot. A tarló letakarítása
után mielõbb tárcsázzuk, mûveljük meg a földet.
Június hónapban a másik fontos szántóföldi munka a kapásnövények gyommentesen tartása és növényvédelme, a gomba- és rovarkártevõk elleni védekezés. A késõbben elvetett kukorica gyomirtása,
állománykezelése áthúzódott júniusra, és ezt is mielõbb el kell végeznünk. A kisebb parcellákon, területeken azért a gyomirtást a hagyo-

Vigyázat! II.
„A rossz szándékú emberek a temetõket is
látogatják!”
Kedves Dömsödi Lakótársak! Immár több alkalommal szembesülhettünk azzal a sajnálatos ténnyel, hogy sírkertjeinkbõl virágok, koszorúk,
fém sírfeliratok s egyéb fém kiegészítõk, valamint koszorútartók tûnnek
el. Egyre többen gondolják azt is, hogy szemétlerakóként használhatják
a temetõkertet. Felháborító viselkedésrõl, értéknormákról tanúskodnak
ezek az „emberi” megnyilvánulások! Elszomorító, hogy mindezt még
lehet fokozni! Tipikus esetként definiálható az a tény, melyet az elmúlt
egy hónap alatt két ember is elszenvedett a temetõkertekben, nevezetesen a lopás.
Sírjaikat gyanútlanul rendezgetõ asszonyok, akik emlékeikbe temetkeznek, gyakran válnak rablók céltáblájává. A rablók azokra összponto-
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mányos módon, kapával, lovasekével, motoroskapával végezzük.
Az idei esztendõben tapasztalhatjuk, hogy egyre több szépen
gondozott kiskertet láthatunk, és ez nagyon örvendetes dolog. Két
szempontból is, mert egyrészt amit megtermelünk, nem kell megvenni, tehát csökkennek a kiadásaink, másrészt jó minõségû friss
zöldséghez, gyümölcshöz jutunk, és nem utolsósorban akár eladásra, piacra is vihetjük az általunk el nem fogyasztott árukat.
Most, júniusban nagyon fontos a kiskertekben a növények ápolása, növényvédelme, ha szükséges, az öntözés. Védekeznünk kell a
gombabetegségek, vírusbetegségek és a rovarkártevõk, levéltetvek
ellen. Mint tudjuk, a burgonyatövek legveszedelmesebb gombabetegsége a burgonyavész és a rovarkártevõk közül a burgonyabogár.
Folyamatosan figyeljük a burgonyatöveket, és kisebb területrõl szedjük össze és semmisítsük meg a bogarakat, de ha már kikeltek a rágcsálók, permeteznünk kell, mert rövid idõ alatt tönkretehetik, teljesen lerághatják a burgonya leveleit.
A szõlõ- és a gyümölcsfák permetezését is folyamatosan végeznünk kell. Most, amikor e sorokat írom – június elsõ napjaiban –
elég hûvös az idõ, ami most nem kedvez a gombabetegségeknek, de ha kisüt a nap, bizony rohamosan
felléphetnek a gombabetegségek.
A fóliasátorban termesztett növények gondozására
fokozottan figyelnünk kell, mert ha kisüt a nap, ott
mindjárt nagyon meleg van, és szellõztetnünk kell, és
gyakrabban öntözni. Az öntözést árasztással, bõ vízzel végezzük, és utána kapálással lazítsuk fel a talajt.
A meleg, párás levegõ nagyon kedvez a levéltetvek, a
hamuférgek elterjedésének, és ezek ellen is védekeznünk kell. A ház körüli és a nyaralónál lévõ pázsitfüvet
folyamatosan gondozzuk, nyírjuk, mert csak így lesz szép. Ha
szükséges, a virágoskertet is öntözzük, fõként az egynyári magról
vetett virágtöveket. Az elnyílt rózsákat vágjuk le, mert akkor hajtanak új hajtásokat, virágokat.
A virágoskertben a virágok levelein megjelennek a levéltetvek,
hamuférgek, és ezek ellen is permetezni szükséges, ha azt akarjuk,
hogy szépek, egészségesek legyenek a virágok. Reméljük, hogy a
medárdi esõk nem maradnak el, illetve nem lesz túl sok esõ, mert
az is baj lenne, ha túl sok esne, mert éppen most jön a nagy dunai
árvíz, ami talán községünket nem fenyegeti, bár az 1956-os árvíz a
határnak egy jelentõs részét elöntötte, most erre reméljük, nem kerül sor.
Befejezésül szép júniusi idõjárást, jó egészséget, bõ aratást és
minden jót kívánok.
Összeállította:
Tóth István ny. mezõgazdász
sítanak, akik egyedül tevékenykednek a temetõben. Olykor még kedvesen beszédbe is elegyednek a kiszemelt áldozattal, s egy egyszerûnek
tûnõ kérdéssel figyelmét elterelve, nemes egyszerûséggel meglopják.
Mit tehetünk? A legfontosabb talán az lenne, hogy odafigyeljünk
egymásra! Ha lehetséges, semmiképp ne menjünk egyedül a temetõbe, legyen velünk kísérõ. Ügyeljünk arra, hogy ott se hagyjuk a másikat magára, mert erre is figyelnek a tolvajok. Semmiképp ne hivalkodjunk használati eszközeinkkel, mint pl. telefon vagy fényképezõgép. Amennyire lehetséges, azokat feltûnés nélkül használjuk.
Értéktárgyainkat ne hagyjuk a síremléken, még akkor sem, ha csak
két lépésre távolodunk el onnan.
Csatlakozva Paksy Katalin (ötvös) májusi számban megjelent felhívásához, arra buzdítok mindenkit, hogy a fent említetteket továbbítsák ismerõseiknek, rokonaiknak, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés! „Elõzzük meg együtt a bajt!”
-V.I.-
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50, 60 éve konfirmáltak

XXIII. évfolyam 6. szám

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

Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség

50 éve konfirmáltak: Gulyás György, Siket Imre, Orosz Józsefné Bödõ Márta,
Rancz Gézáné Kovács Emília, Krnájszki Istvánné Ács Emília, dr. Szakály Ilona.
Mögöttük: Szabó Péter lelkipásztor, Kovács Sándor, Jaksa Mihály, Tóth Julianna,
Szabóné Lévai Csilla lelkipásztor.

2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
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 idõ:
Hétfõ:
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
Ügyintézõ lelkész: Dr. Almási Mihály

Ismét szól a tárogató
A dömsödi református templom
tornyából

60 éve konfirmáltak: Balassa Józsefné Kocsis Mária, Zsiga Istvánné Rostás Ella,
Nagy Zsigmondné Madarász Anna, Pataki Zsigmondné Péter Julianna,
Ambruska Imréné Czaniga Eszter, Szakos Józsefné Csaplár Margit.
Mögöttük Szabó Péter lelkipásztor, Bõdi József, Nagy Józsefné Kudar Júlia,
Sass István, Karaszi Gáborné Rab Sarolta.

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!
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Ágoston László
és

Ágoston Lászlóné
Újszászi Borbála
50 éves
házassági
évfordulójuk
alkalmából sok boldogságot
kíván Nekik:

Családjuk
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Anyakönyvi hírek
Születtek:
Kun István – Varga Alexandra
ISTVÁN ANDZSELÓ
Szabó Miklós Gergely – Nagy Erzsébet
PÉTER GERGELY
Brunócki László – Ujvári Erika
ERIKA

63 éves
84 éves
53 éves
80 éves

2013. július 13-án,
szombaton 10:00 órától

a Mogyorósban
(a futballpályával
szemben)
megrendezésre kerülõ

bemutatkozó
vásárunkra.
A DÖMSÖDI
KÉZMÛVESEK BARÁTI
TÁRSASÁGA

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

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Lapzárta: június 20.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: július eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bábel László, Balogh
István, Balogh László Levente, Bencze
István, Bõdi Endréné, Budai Szilvia,
Habaczellerné Juhász Judit, Kármán Tibor,
Köntös Ágnes, Kudar Zsigmondné,
Orbánné Kiss Judit, Orosné Dávid Ildikó,
Patonai Istvánné, Picard Ancsa, Richter
Gyuláné, dr. Siket Péter, Szabó Andrea,
Szabóné Lévai Csilla, Szücsné Ágh Anikó,
Tóth István, Varga Anikó, 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

Sar ok gyógyszertár

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

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103,
06-20/485-6060
Rendel: hétfõ, 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:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és
várunk minden kedves
érdeklõdõt

(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idõ:
hétfõtõl–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.
(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Háziorvosi rendelés

Elhunytak:
Tóth Istvánné Csikmák Magdolna
Varga Róza
Jánosi Péter
Kati Istvánné Pauer Valéria

Háziorvosi ügyelet

NYITVA TARTÁSA:
hétfõtõl péntekig: 7.30-tól 19.00ig, szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelõkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfõ, 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,
hétfõn és csütörtökön: 13-18 óráig

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége a Sion
Security számán: 06-70-634-5434

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

Tel.: 06-24-519-720
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Konfirmálók és elsõáldozók 2013-ban

Fotó: Bábel László

Konfirmáció Dömsödön
Fülöp Brigitta, Kovács Orsolya, Fábián Fanni, Bábel Júlia, Doroszlay Dóra Lili, Szabó Péter lelkipásztor, Tóth István
gondnok, Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor, Geczõ Angéla, Perger Enikõ, Bíró Klára, Sass Nikolett, Hajdu Fanni,
Bárány Gábor, Turcsán Pál, Perger Benjámin, Madarász András, Sáfrán Mihály, Nagy Gergõ, Markó Sándor,
Kucsera Zoltán, Varga István

Konfirmáció Dabon
Láng Levente Zete, Ispán Katalin,
Nyúl Dániel Zoltán, Kun Sámuel,
Csepregi Réka, Matics Gergely László,
Bõdi László gondnok,
Balogh László Levente lelkipásztor,
Burján Virág Luca

Fotó: Bábel László

Elsõáldozók
A felvétel június 2-án, Úr Napján készült.
Galambos Laura, Cserni Krisztián,
Kátai Csaba
Fotó: Fábián Karola

