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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S
Államalapító Szent István király ünnepén kicsit kevesebben voltunk a
megszokottnál. Talán a viharos szél, a már délelõttre prognosztizált esõ
tartott távol sokakat a rendezvénytõl. Dr. Kereszturi Zita, a Ráckevei Járási Hivatal vezetõje mondta az ünnepi beszédet. Hivatalvezetõ asszony
visszafogott, aktuálpolitikától mentes történelmi visszatekintésében István király pozitív tulajdonságait, intézkedéseit ültette át hétköznapjainkba. Ezek a gondolatok szinte átjárják életünket, és ezért is volt hiteles találkoznunk velük. Ismét nehéz dolga volt az Ispán Ignác képviselõtársam
vezette bizottságnak, akik odaítélték a Szép Dömsödért emlékplaketteket
az arra érdemeseknek. Gratulálok a díjazottaknak, és további kitartást és
erõt kívánok lakókörnyezetük ápolásához! Amikor az ünnepi mûsorra
emlékeztem vissza, akkor eszembe jutott, hogy megnézem a tavalyi és a
tavalyelõtti Hírnököt, hogy mit is írtam akkor a mûsorról? Nos, azt hogy
hiteles és tisztán csengõ volt. Akkor is és most is Csikósné Jutka fiataljai
adták az ünnepi mûsort. Ha nem olvastam volna vissza az elmúlt két év
írásait, talán most is ezt írom, mert annyira kézenfekvõ, valós megállapítás ez. Annyival most mindenképpen kiegészítettem volna, hogy látványos az a fejlõdés, amelyen az ifjú „elõadómûvészek” keresztülmennek.
A hivatalvezetõ asszony személyében nem az elsõ olyan vendég jár nálunk, aki pozitív megjegyzést tesz az igen tehetséges dömsödi fiatalok
nagy száma miatt. Persze, ilyenkor a polgármester igen büszke, még akkor is, ha a tehetségük kibontakozásában csak annyi szerepe van, hogy
tiszta szívvel szurkol a sikereikért!
Az elõzõ hónapban már írtam a térfigyelõ kamerák sikeres próbaüzemérõl. Azt már most megállapíthatjuk, hogy nagy segítséget nyújt a bûncselekmények megelõzésében és a felderítésében, de az is látszik, hogy
újabb és újabb kamerák kihelyezésével tovább kell fejlesztenünk a rendszert. A következõ képviselõ-testületi ülésen javasolni fogom a dömsödi
KMB iroda informatikai felszereltségének javítását. A közterület-felügyelet hatékonyságának javításához egy rendszámfelismerõ rendszer beszerzését is kívánatosnak tartanám. Középtávon az is nagyon jó lenne, ha a
körzeti megbízott rendõreinknek vásárolni tudnánk egy olyan gépjármûvet, amelyet kizárólag Dömsödön használhatnának. A gépjármû beszerzése szinte elengedhetetlen a kiskunlacházi rendõrõrs felállításával, hiszen
a személyi lehetõség adott, de autó nemigen jut dömsödi járõrözésre. Pedig az állandó rendõri jelenlét garantálná közbiztonságunk megszilárdítását. Erre a célra jelentõs adományokat várok a dömsödi vállalkozóktól,
mert az érdek közös, és egyedül nem tudjuk megvásárolni az említett gépkocsit. Ha már a közbiztonságnál tartunk, akkor el kell hogy meséljem,
hogy dr. Bencze Zoltán jegyzõ úr a közelmúltban a Dömsödi Polgárõr
Egyesület tagja lett. Ez azért is nagyon jó dolog, mert így testközelbõl lát
olyan intézkedési területeket, amelyeket egyébként csak mások elmondásából tudna feltérképezni. Én nem gondolkodom hasonló lépésen, de a köFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
zeli éjszakák egyikén én is részt veszek a rendõrök, a polgárõrök által szervezett járõrözésben.
Nem gondolom, hogy emiatt minden közbiztonsággal kapcsolatos gondunk megoldódik, de talán Dömsöd éjszakájának közvetlen miliõjébõl
levonhatok néhány olyan következtetést, amely
segíti lakótársaink nyugodt álmát.
Ezen a héten elkezdõdik a hivatal elõtti tér
felújítása. Ügyfeleinktõl kis türelmet kérek a nehezebb parkolás miatt, és remélem. hogy a megújult környezet mindenkit kárpótol az esetleges
kellemetlenségért. A 100 százalékos támogatottságú pályázat befejezése után – reményeink
szerint – egy a jelenleginél praktikusabb, üde
színfolttal gazdagodik Dömsöd. Ha már a hivatalnál tartunk, akkor én is felhívom kedves ügyfeleink figyelmét, hogy hétfõnként hosszabbított nyitva tartással – 17 óra 30 percig – várják
munkatársaink az érdeklõdõket!
Elkészült az a pályázat, amelyet a Leader mozgalom keretében a jövõ évi rendezvényeink finanszírozására adunk be. Pályázunk többek között a Dömsödi Napok, az Europop fesztivál és a
szüreti bál sikeresebb lebonyolításáért. A pályázatunk része egy mobil színpad beszerzése is.
Augusztus elején a ráckevei kollégám, Szadai József meghívására a térség nyolc polgármestere egy kötetlen beszélgetésen vett részt,

amelyen járásunk hétköznapjainak problémái
kerültek terítékre. Többek között beszéltünk a
hulladékszállítás anomáliáiról, a közbiztonságról, a parti sáv közelgõ csatornázásáról és arról a
kormánydöntésrõl, amely szerint Ráckevérõl
Szigetszentmiklósra kerülhet a Bíróság intézménye. Nagyon hasznosnak ítéltük meg ezt a
beszélgetést, így abban maradtunk, hogy más
helyszíneken, többször is meg fogjuk ismételni
a közös gondolkodást.
Szeptember lévén még két aktualitásról kell
beszélnem. Egyik a tanévkezdet. Kérem az autós társakat, fokozott figyelemmel vezessünk az
iskolák, óvodák közelében! A másik dolog a sokat emlegetett adófizetési kötelezettség. Most is
csak kérni tudok, idõben fizessék be aktuális
adójukat, mert csak ennek segítségével tudjuk
biztosítani intézményeink zökkenõmentes mûködtetését! Köszönöm szépen.
Az írásom nyomdába küldésével párhuzamosan fejezõdött be Duisburgban a kajak-kenu világbajnokság. Díszpolgárunk, Szabó Gabriella
újabb két világbajnoki címmel gazdagította eddig is ritka éremgyûjteményét. K-2 1000 méteren Fazekas-Zur Krisztinával együtt nem találtak legyõzõre, míg K-4 500 méteren az egység
vezérevezõseként segítette aranyéremhez a hajóegységet. Szabó Gabriella gratulálunk, büszkék vagyunk Önre!
Bencze István

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2013. AUGUSZTUS
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2013. augusztus 7-én ülést tartott, amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsõ alpolgármester,
Csikós Lászlóné, Lázár József, Ispán Ignác, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea
képviselõk.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
113/2013. (VIII. 7.) 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 tájékoztatója a két ülés között eltelt idõszak eseményeirõl
3./ A „Szép Dömsödért” díjak odaítélése

4./ Az önkormányzat és intézménye 2013. évi
költségvetésérõl szóló 1/2013. (I. 31.) rendelet módosítása
5./ Térfigyelõ rendszer adatvédelmi szabályzat
jóváhagyása
6./ A dömsödi polgármesteri hivatal SZMSZének és alapító okiratának módosítása
7./ A polgármesteri hivatal elõtti tér (632 hrsz)
felújításának munkáira kivitelezõ kiválasztása a Bíráló Bizottság javaslata alapján
8./ „Ivóvízhálózat-rekonstrukció és új víztorony
építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
elnevezésû projekt keretében mûszaki szakértõi feladatként tervezõi mûvezetésre benyújtott ajánlatok elbírálása. Tervezõi mûvezetés
megbízása, mûszaki szakértõ kiválasztása
9./ Dömsöd, Bíró utca Vízmû 2350, 2354 hrszú földrészletek telekösszevonásának benyújtásához a polgármester meghatalmazása
10./ Ágoston Ilona tulajdonát képezõ 483 hrsz-ú
ingatlan felajánlása megvételre
11./ Juhász Lajos kérelme a dömsödi 0395/104
hrsz-ú vásártér földterületébõl 8400 m2 bérbevételére
12./ LEADER térségek közötti együttmûködéssel kerékpár-, turistaút pályázat benyújtásá-

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
Szeptember 18-án szerdán
14-15 óráig

SALLAI GÁBOR
képviselõ úr, a Gazdasági és
Mûszaki-fejlesztési Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ
hoz mûszaki dokumentációk költségeinek
elfogadása
13./ Régi piactér hasznosítása
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
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:
114/2013. (VIII. 7.) 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:
115/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõszak eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
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3./ A „Szép Dömsödért” díjak odaítélése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
116/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Településfejlesztési Bizottság
indítványával egyetértve az alábbi határozatot
hozza:
A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megõrzése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a
bírálatra felkért társadalmi bizottság javaslatát
figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet adományoz az alábbi személyeknek:
Családi ház kategória:
Balogh István
Bercsényi út 15.
Kecskés Andrásné
Kurucz utca 1.
Németh József
Thököly utca 8.
Kiss Balázs
Széchenyi út 32.
id. Sáfrán József
Irinyi utca 5/a
Szabados Attila
Irinyi utca 1/a
Gulyás György
Bajcsy-Zs. út 17.
Eisenhoffer András
Középsõ út 84.
Markotán László
Alsó Dunapart 14.
Dr. Gábor Gyuláné
Tassi út 27/a
Közületek kategória:
Gazdabolt
Kossuth L. u.
Az emlékplakettek a 2013. augusztus 20-i
önkormányzati ünnepség keretében kerülnek
átadásra.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. augusztus 20.
4./ Az önkormányzat és intézménye 2013.
évi költségvetésérõl szóló 1/2013. (I. 31.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következõ rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 9/2013. (VIII. 14.)
rendelete
az önkormányzat és intézménye 2013. évi
költségvetésérõl szóló 1/2013. (I. 31.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2013. aug. 14. napján.
A rendelet hatályos: 2013. aug. 14. napjától.
5./ Térfigyelõ rendszer adatvédelmi szabályzat jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
117/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja Dömsöd Nagyköz-
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ségi Önkormányzat Települési Térfigyelõ Rendszerének adatvédelmi szabályzatát.
A szabályzat hatálybalépésének napja 2013.
augusztus 8.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: 2013. augusztus 8-tól folyamatos
6./ A dömsödi polgármesteri hivatal SZMSZének és alapító okiratának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
118/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dömsödi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítását jelen határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Felelõs: képviselõ-testület;
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: 2013. augusztus 15.
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
119/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dömsödi Polgármesteri Hivatal
szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: 2013. augusztus 15.
7./ A polgármesteri hivatal elõtti tér (632
hrsz) felújításának munkáira kivitelezõ kiválasztása a Bíráló Bizottság javaslata alapján
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
120/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal elõtti tér
(632 hrsz) felújításának munkálataira kiírt közbeszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzési eljárásában a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban a következõ döntést hozta.
I. Érvényes ajánlatot tettek:
1. VITÉP’95 Kft. 2319 Szigetújfalu, Fõ út
1/A
2. Algép Bau Kft. 2300 Ráckeve, Péter Bíró
út 18.
II. A képviselõ-testület az érvényes ajánlatot
tevõk közül valamennyi bírálati szempont alapján az összességében legelõnyösebb ajánlatot
tevõnek és ezzel az eljárás nyertesének az Algép
Bau Kft.-t nevezte meg.
III. A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az Algép Bau

Kft.-vel az ajánlatnak megfelelõ tartalmú vállalkozási szerzõdést aláírja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos, szerzõdés aláírására
2013. augusztus 31.
8./ „Ivóvízhálózat-rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezésû projekt keretében mûszaki szakértõi feladatként tervezõi mûvezetésre benyújtott ajánlatok elbírálása. Tervezõi
mûvezetés megbízása, mûszaki szakértõ kiválasztása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
121/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. számú, „Ivóvízhálózat-rekonstrukció és új víztorony
építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezésû pályázati ellátására kiírt közbeszerzési
értékhatárt el nem érõ beszerzési eljárásban az eljárás nyerteseként a JSP 97 Kft. (2366 Kakucs, Fõ út
11.) ajánlattevõt nevezi meg. A képviselõ-testület
felhatalmazza Bencze István polgármestert a JSP
97 Kft.-vel a megbízási szerzõdés megkötésére.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: folyamatos; a szerzõdés aláírására
2013. augusztus 31.
9./ Dömsöd, Bíró utca Vízmû 2350, 2354
hrsz-ú földrészletek telekösszevonásának benyújtásához a polgármester meghatalmazása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
122/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004.
számú „Ivóvízhálózat-rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ívóvízért Dömsödön”
megnevezésû pályázatban lévõ víztorony építése
céljából történõ 2350, 2354 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárási engedélyezésével kapcsolatosan Bencze István polgármestert meghatalmazza.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
10./ Ágoston Ilona tulajdonát képezõ 483
hrsz-ú ingatlan felajánlása megvételre
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
123/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Ágoston Ilona által megvéFolytatás a következõ oldalon.

4
Folytatás az elõzõ oldalról.
telre felajánlott dömsödi 483 hrsz-ú ingatlant
nem vásárolja meg.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
11./ Juhász Lajos kérelme a dömsödi
0395/104 hrsz-ú vásártér földterületébõl
8400 m2 bérbevételére
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
124/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonát képezõ dömsödi
0395/104 hrsz-ú ingatlanból a kölcsönösen
megállapított 8400 m2-es nagyságú területrészt
egy éves határozott idõtartamra bérbe adja Juhász Lajos 2344 Dömsöd, Vasút u. 26/a szám
alatti lakos részére mezõgazdasági tevékenységgel kapcsolatos raktározás céljára. A bérleti
díj bruttó 35.000 Ft/év, továbbá a bérlõ vállalja
az ingatlan folyamatos gondozását, tisztítását. A
képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István
polgármestert a bérleti szerzõdés megkötésére.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. augusztus 20.
12./ LEADER térségek közötti együttmû-
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ködéssel kerékpár-, turistaút pályázat benyújtásához mûszaki dokumentációk költségeinek elfogadása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
125/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert a LEADER térségek közötti
együttmûködéssel kerékpár-, turistaút pályázat
benyújtásához szükséges mûszaki dokumentációk elkészítésére legalább három helyrõl kérjen árajánlatot. Az ajánlatkérésben szerepeljen,
hogy a tervezõ feladata a Dömsöd, Napospart
ivóvízhálózatának megtervezése is.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. augusztus 31.
13./ Régi piactér hasznosítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
126/2013. (VIII. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonát képezõ régi, a
Gesztenyesoron található piactér hasznosításá-

val kapcsolatos megkereséssel kapcsolatban a
következõ döntést hozza.
A képviselõ-testület kéri, hogy a hasznosításról a következõ üléséig történjen további egyeztetés az alábbi szempontok alapján:
– az ingatlan hasznosításához szükséges valamennyi engedély beszerzése a bérlõ kötelezettsége;
– az engedélyezéshez szükséges valamennyi
feltétel kialakítása bérlõ kötelezettsége.
A bérleti díj mértékét a fentiek figyelembevételével kell megállapítani.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. szeptember 11.
A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2013. szeptember 18.
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.
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS TÉRFIGYELÕ RENDSZERRÕL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dömsöd Nagyközség belterületén közterületi térfigyelõ rendszer került üzembe helyezésre.
A térfigyelõ rendszer indításakor összesen 16 db kamerából áll.
A mûködtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános
rendjének biztosítása, a térfigyelõ rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendõrség bûnüldözõ munkájának segítése, a két szervezet közötti
együttmûködés erõsítése, a lakosság és a településünkre látogató turisták
biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedésérõl az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és
a megfigyelt közterület):
Kamera
Célterület
1 Bajcsy-Zsilinszky utca
CBA parkoló
2 51. sz. fõút, dömsödi ref. temetõ bejövõ forgalom
3 51. sz. fõút, benzinkút
bejövõ forgalom
4 51. sz. fõút, Tókert lejáró
Tókert lejáró és bejövõ forgalom
5 Dunavecsei út – Nagytanyai út Nagytanyai út és Dunavecsei út
6 Vasút u.
bejövõ forgalom
7 Gesztenye sor – Bucsi köz
Gesztenye sor észak
8 Petõfi út – Középsõ út
Petõfi út templom irányába
9 Szabadság u. – óvoda elõtt
Szabadság út déli rész
10 Felsõdunapart u. zsilip elõtt
Felsõdunapart u. dél
11 Széchenyi u. 9. ált. isk. parkoló iskola bejárat
12 Petõfi tér 6. polg. hiv.
hivatal elõtti parkoló+tér
13 Petõfi tér 6. polg. hiv. II.
hivatal elõtti parkoló+tér
14 Béke tér OMK
OMK parkoló, park

15 Szabadság út, Zászlótér
Szabadság út
16 Bajcsy-Zsilinszky utca
Horváth-kerti üzletsor
A rendszer használata a Kftv., valamint az adatvédelmi törvény alapján
történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kamerák kizárólag a közterületen
történõ eseményeket rögzítik, a magánházak és udvaraik nem képezik a
megfigyelés tárgyát.
dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

Tisztelt Üg yfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy a Dömsödi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 15-tõl megváltozik.
Az új ügyfélfogadási idõpontok a következõk:
Nap
Idõ
Hétfõ
8.00–12.00, 13.00–17.30
Kedd
Nincs
Szerda
8.00–12.00, 13.00–16.00
Csütörtök
Nincs
Péntek
8.00–11:30
Bízunk benne, hogy az új hétfõi hosszított ügyfélfogadási idõ
könnyebbé teszi Önök számára az ügyintézést.
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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Lakossági
tájékoztató
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a „Dömsöd, polgármesteri hivatal elõtti tér rendezése” címû projekt keretében a Petõfi tér 5.
szám alatt (a polgármesteri hivatal elõtti téren) 2013. szeptember 02-án
megkezdõdik a tér burkolatának egységesítése, kialakításra kerül a
parkolási rend, továbbá megújításra kerül a parkoló közvetlen
környezete, a közpark.
A projekt a 102/2012. (X. 1.) Vm rendelet alapján, falumegújításra
és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével
2012-tõl igénybe vehetõ támogatások jogcímén a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal közremûködésével 14 016 347 Ft vissza nem
térítendõ támogatással valósul meg.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a beruházás ideje alatt a
forgalmi rend megváltozik, így a polgármesteri hivatal elõtt tilos
megállni és várakozni!
Parkolásra a Petõfi park melletti részen nyílik lehetõség.
Kérem figyeljenek az új forgalmi és parkolási rendre!
Varga László fõtanácsos

Államalapításunk ünnepén:
2013. augusztus 20-án
Ebben az esztendõben államalapításunk
ünnepére hagyományos keretek közt emlékeztünk, mely tradicionálisan a polgármesteri hivatal elõtti parkban került megrendezésre.
Az ünnepi istentiszteleten Szabó Péter
ref. lelkipásztor hirdette az igét.
Ezt követõen dr. Kereszturi Zita hivatalvezetõ asszony megtartotta ünnepi beszédét. Kiemelte a nemzeti ünnep jelentõségét, nemzetösszetartó voltát. Méltatta
Szent István király politikáját, mely olyan
alapokat adott nemzetünknek, amire több
mint ezer esztendeje építkezhetünk.
Az ünnepi programsorban zenei betétekkel közremûködött a Ju és Zsu Társulat.
Átadásra kerültek a „Szép Dömsödért”
emlékplakettek.
Végezetül a Hõsök szobra elõtt elhelyezésre kerültek a megemlékezés koszorúi.
-V.I.-

Érdeklõdni lehet:
Dömsödi Általános Ipartestület
06 70 318 6325
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„Ballagás” a Kisherceg Gyerekházból
Immár második alkalommal búcsúztunk el az oviba induló gyerekektõl
és szüleiktõl 2013. augusztus 30-án. Néhány búcsúzó gyermek anyukájának gondolatait olvashatják a következõ sorokban. Köszönjük hogy
velünk töltötték az elmúlt két évet, számunkra is nagy élmény volt, és
további sok sikert kívánunk Nekik!
Sok mindenben tudott segíteni a gyerekház, bármi volt, mindig tudtam
számítani Mártira, Angira, Juditra. Húsvét, télapó, vízitúra mind szép
élmény volt, különösen, amikor Márti idén húsvétkor személyesen hozott
be minket a gyerekházba ünnepelni a szakadó esõ miatt. Hálás vagyok,
hogy segítettek alkalmi munkához jutni. Nagyon örülök mindig, amikor
eljöttök hozzánk családot látogatni.
Irénke, Dorina anyukája
Ha azzal kelünk fel, hogy jövünk a gyerekházba, pár perc alatt elkészülnek a gyerekek, míg máskor ez jóval több idõ. Otthon Mimike sokat
emlegeti a Mártit és az Angit, hiszen õk sokat voltak vele. Nyitottabb a felnõttekkel, elfogadja más felnõtt segítségét is, ha épp nem érek rá, így az
óvodai beilleszkedés várhatóan könnyebben fog menni. Az én jelenlétemben tanult meg másik gyerekekkel együttmûködni és játszani, szülõként
tudom segíteni a közösségbe való beilleszkedését. Fontosnak tartom
anyaként, hogy van egy olyan hely és közösség, ahol a gyermekemet biztonságban tudom, és én is jól érzem magam a szülõk között.
Mucsi Edina, Mimike anyukája

Mindenkinek ajánlani tudom a gyerekházba járást, nagyon nagy élmény
volt a gyerekeknek és nekem. Szinte minden nap itt voltunk az elmúlt két
évben, rengeteg pozitív élmény ért. Nekem, mint anyának sokat jelentett,
hogy volt kivel megbeszélni a napi dolgokat úgy a szülõkkel, mint az itt dolgozókkal. Annabell könnyebben teremt kapcsolatot felnõttekkel és
gyerekekkel egyaránt. Óvodai szünetekben ezután is visszajárunk.
Krakkai Heni, Annabell anyukája
Sok pozitív élményünk van a gyerekházzal kapcsolatban, a közösség
segített Toti önállósodásában, hasznosak voltak a fejlesztõ pedagógussal
töltött órák. Fontosnak tartom, hogy szakemberek figyelik a gyermekemet
játék közben, nyomon követik a fejlõdését. Ha kérdésre, tanácsra volt
szükségem, a gyerekházban dolgozók mindig készséggel álltak rendelkezésemre. Nagyon sok lehetõséget érzek még a gyerekház programban, amik remélem, hogy a közeljövõben megvalósításra kerülnek.
Klszák Margó, Toti anyukája
Pozitív volt már az elsõ alkalom is amikor bejöttünk a gyerekházba, és
bánom, hogy nem jöttünk korábban. A nagyobbik gyermekem „ballagott”
most el, de van még egy kisfiam akivel ameddig lehet jövünk, mert jó
hatással van rá, találkozik vele egykorúakkal. Én örülök a lehetõségnek,
hogy beszélgethetek más anyukákkal.
Lajkó Krisztina, Józsika és Jancsika anyukája

Események a Dömsödi Polgárõrség életében
Augusztus 16-18. között megrendezésre került a
Magyarok Országos Gyûlése Apajon, ahol a helyszínbiztosításban vettünk részt a Ráckevei Rendõrkapitányság irányításával. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy korábban sikerült megvásárolnunk az
új polgárõr autót, ami lehetõvé tette, hogy egyszerre
két helyszínen teljesítsünk szolgálatot, így a településünket nem kellett õrizetlenül hagyni. Két esküvõhöz kaptunk felkérést rendezvénybiztosításra.
A hónapban telefonos bejelentés alapján dömsödi fiatalkorú lakost kerestünk két autóval és két lovas polgárõrrel. A keresés eredményes volt.
Augusztus 15-én a település fölött körözõ mentõhelikoptert id. Pongrácz József észlelte, és a polgárõr autóval elindult megkeresni leszállási
helyét, hogy szükség esetén segíteni tudjon. Közben Nagy Ferenc a helikopter sikeres landolásában mûködött közre. A leszállást követõen
Várkonyi György az orvost a beteghez szállította saját gépjármûvével,
miközben az idõs, agyvérzés-gyanús férfire az arra járó Orosz Katalin

(rendõr) vigyázott. Az orvos megérkezésekor a polgárõrség is a helyszínre érkezett, majd a szolgálati autóval az orvost a helikopterhez szállította, hogy eszközöket tudjon a helyszínre vinni. Az orvosi ellátást Csécs
Kata segítette, aki asszisztensként dolgozik a faluban. A beteget ellátását
követõen Csányi Krisztián és én saját autóval a mentõhelikopterhez szállítottuk. Jelenleg a férfi a felesége elmondása alapján jól van. Ebbõl az
esetbõl is jól látszik, hogy a polgárõröknek és a lakosságnak fontos az
együttmûködése, ami akár – mint jelen esetben is – életet is menthet.
Az elmúlt hónapban nyújtott támogatást köszönjük: Fedor Jánosnak
(Menõnek) az új szolgálati autó fóliázását, valamint Zsebõk Lajosnak a
két ló rendelkezésünkre bocsátását és Szomor Dezsõ havi mûködési
költségekhez való hozzájárulását!
Amennyiben módjukban áll és segítenének, akkor az 5170027210901115 számú bankszámlaszámra történõ befizetéssel tehetik meg azt.
Bármilyen észrevétel esetén hívja a 70/453-0743-as számot és segítünk!
Klszák Tamás elnök
Dömsödi Polgárõrség
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Dömsödi gyerekek Zánkán!
A Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat pályázatot
nyert a „Mesés nyár vár ránk!” táborozási pályázaton, mely egy hétre a
zánkai Erzsébet táborba juttatott el 10 gyermeket. 1000 Ft önrészt kellett
csak a szülõknek fizetni, a szolgálat finanszírozta a gyerekek oda- és viszszautazásának költségét. A pályázat feltétele volt, hogy gyermekjóléti
szolgáltatásban részesülõ gyermekek jussanak ehhez a lehetõséghez, akik
3-8. osztályosok. A gyerekeknek Christoph Gáborné, a Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozója volt a kísérõjük és felügyelõjük.
Augusztus 12-17. között 6 nap, 5 éjszaka teljes körû ellátásban volt
részünk. Naponta 6-szor kaptunk enni, és a programokról is a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány gondoskodott. Naponta fürödtünk a Balatonban, részt vettünk a kalandparkban, az éjszakai bátorságpróbán és
szabadtéri játékokban. Esténként volt zenés mulatság, színpadi elõadás,
határon túli magyarok ismerkedõ estje. Sokféle játékot kölcsönözhettünk,
melyeket csak az utolsó este kellett leadni, és ezekkel még késõ estig is
játszottunk szobáinkban. Csapatjátékaink során úgy lettünk ismertek,
mint a „Dömsödi Party Arcok”.
A gyerekeknek maradandó élményt nyújtott az egyhetes tábor. Volt
olyan, aki még sosem látta a Balatont, és voltak, akik még nem voltak
táborban. A tábori élet teljesen más lehetõségeket kínál a gyerekeknek,
mint az otthoni környezet. Többnyire az ismerkedésekrõl szólt ez a hét, új
barátságok kialakulásáról, és nem az internet „láthatatlan arca mögül”,
hanem közvetlen emberi kapcsolatokban nyilvánult meg, sok szabadtéri
program keretében.
Christoph Gáborné családgondozó

Nevek balról jobbra: Patkó Henrietta, Szakács Zoltán, Kovács
Brigitta, Tolnai Tímea, Surányi Renáta, Szakács Krisztián,
Blaha Zsuzsanna, Christoph Gáborné. Kovács József,
Patkó Gábor. Képen kívül: Kovács Péter

Évnyitó • Évnyitó • Évnyitó
A természet számos jelét adja az õsz érkezésének. Ilyenkor szeptember legelején már megtapasztalhatjuk a fák lombozatának különleges
színvilágát, az alma, a körte, a szõlõ ekkorra
érik be, megkezdõdik a szüreti idõszak.
Ekkor veszi kezdetét az iskolai tanév, mely
számos kisdiák életébe hoz változást. A

gyermek jelenti a jövõt, a bizakodást, a reményt. Fontos tehát mindannyiunk számára,
hogy miként formálódik a gyermek, milyen
hatások érik élete folyamán. A formálás
egyik jelentõs állomása az iskola, az itt kapott impulzusok mértékadó értékek maradnak a gyermek életében. Szeptember 02-án a
2013-2014-es évnyitón a dömsödi kisisko-

lások fegyelmezett sorokban, reményteljes
várakozással tekintettek a most megkezdett
tanévre. Az ismeretek elsajátítása kinek-kinek a maga képessége szerint igen fontos feladat. A gyermekeknek nagy szüksége van elsõsorban támogató családi háttérre, valamint
olyan pedagógusokra, akik irányítják az ismeretek elsajátítását.
Ehhez kívánok kitartást a diákoknak, türelmet és szeretetet a családoknak, a pedagógusoknak!
Ezen az 50 évvel ezelõtti felvételen is jól
megfigyelhetõ a gyermekek tiszta tekintete. 50
év távlatából láthatjuk, hogy a szeretõ családi
háttér, valamint a türelmes pedagógiai munka
meghozta gyümölcsét!
Elsõ sor: Gulyás Éva; Berze Erzsi; Tóth Éva;
Horváth Erzsi; Bácsi Erzsi; Papp Erzsi; Dékány Jutka.
Második sor: Túróczi Juli; Laczi Erzsi; Bíró
Eszter; (Orosz Erzsi).
Harmadik sor: Ismeretlen; Papp Vali; Bárány Kati; Cservencsik Éva; Végi Eszter.
Hátul a tanító néni: Nemoda Jolán.
-V.I.-
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Nem kell messzire menni…

Árvalányhaj

A magyar sivatag
Jártak már sivatagban? Egyiptomban, Tunéziában? Jó borsos ára van
manapság egy ilyen útnak, bár kétségtelen, hogy maradandó élmény. A
homokfodrok és a dûnék látványa biztosan sok embert vonz – köztük
engem is.
A Fülöpházi buckavidék címet is adhattam volna ennek a cikknek, de
az talán kevesebb ember figyelmét keltette volna fel, pedig a magyar
sivatag ezen a néven vált ismertté. A szinte érintetlen állapotban levõ
homokbuckások egyik legszebb védett része a Fülöpházi homokbuckák.
És hogy mindez hogyan kerül csodás országunkba? Ne ijedjenek meg, a
földrajzi, geológiai (földtani) és geomorfológiai (felszínalaktani) leírásokat,
táblákat érdemes elolvasni (még ha ezek a szavak nagyon idegenül csengenek is), mert az ismereteinket úgy tudjuk legkönnyebben bõvíteni, ha
olvassuk és látjuk, megfogjuk, érezzük és tapasztaljuk a leírtakat. A
Homokhátság buckavonulatai csak néhány tíz méterrel magasodnak a Dunaés Tisza-völgy fölé. A homokterületek az Õs-Duna hordalékkúpjainak
maradványai. Igen, ez nem tévedés, az Õs-Duna, vagyis a Duna régen volt
medre ilyen messzire (sõt még ennél is messzebbre) elkalandozott a mostanitól. Tehát a folyóvízi feltöltõdés után a Duna elhagyta a területét, és a szél az
ott hagyott homoküledéket mozgatni kezdte, majd megindult a homok felhalmozódása. Ugyanis a sivatagok homokfodrait – amelyek képe a legtöbb
ember számára elsõre „beugrik” – a szélnek köszönheti.
Vannak már olyan területek is, ahol a legeltetés megszûntével lassan
megszûnt a homok mozgása is. Ma már csak két mozgó homokbucka
található a fokozottan védett területen. Ezeket azonban érdemes megnézni, sõt akiket érdekel, megfigyelhetik azt is, hogy a már nem mozgó,

Homok

vagyis a félig kötött homokbuckáknak hogy alakul a sorsuk. Hogyan fedi
be õket lassan a növényzet. És ha már a növényzetnél tartok, nem
szeretnék senkit untatni botanikai ismertetéssel, de feltétlenül meg kell
említenem egy fajt, aminek hallatán mindenkinek a nagy padlóvázákban
fehéres-szürkésen lebegõ csokrok jelennek meg a szeme elõtt. Igen, itt
természetes környezetében figyelhetjük meg az árvalányhajat. Remélem,
mindenki tudja, csak megfigyelni szabad, leszedni nem!!
Fontosnak tartom megemlíteni a kék virágú báránypirosítót, amelyrõl a
tanösvényt is elnevezték, illetve amelynek gyökerébõl hagyományosan
festékanyagot vontak ki az élelmiszerek, kozmetikumok festéséhez, bár
kozmetikai célra még ma is felhasználják. Késõbb virágzik a homoki
vértõ, a szalmagyopár és az apró termetû, sárga virágú homoki varjúháj.
Nyár derekán virít a kék szamárkenyér, a mezei iringó és a királydinnye,
melynek szúrós termései augusztus derekától érnek be.
A Fülöpházi buckavidék kirándulóhelynek tökéletes választás. Bár
távol van a plázák, multiplexek és shoppingolás világától, az a
véleményem, hogy gyerekeinknek az elõbb említettekkel szemben meg
kell mutatnunk más alternatívát is. Itt van a Naprózsa Erdei Iskola, mely
már több évtizede a környezeti nevelést szolgálja. Az iskola mellett levõ
erdei tornapálya és a Báránypirosító tanösvény a kirándulóknak is készült.
A buckák között, lovas tanyák közelében vezet az országos Piros turistajelzés, amely a Homokhátság összes védett területén végighalad.
Nos útra fel, hiszen Dömsödtõl kb. 60 km-re (nem többezerre) megtapasztalhatjuk, hogyan süpped a be a lábunk alatt a sivatagi homok, milyen
érzés felmászni egy homokbuckára, és készíthetünk fényképeket, amint a
„hullámzó” homokban fekszünk.
Cs.L.J.

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM
2013. szeptember 28-án
szombaton

Bazsonyi Arany
és Vecsési Sándor

14 órától szüreti mulatság,

állandó kiállítása

20 órától bál.

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

A részletekrõl a kedves
érdeklõdõk plakátokról
tájékozódhatnak.

Bejelentkezés: 06-20-253-2589
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Augusztus hónap
Ismét mozgalmasan telt ez a hónap is, elõzõ cikkem óta 7 riasztást
kaptunk.
4-én éjszaka 1 órakor ismét Apajra kaptunk tûzjelzést, mely szerint
avar árokpartja ég. A helyszínre kiérve viszont azt tapasztaltuk, hogy egy
udvarban szénarakás és bálák égtek. Az esetet a kunszentmiklósi és a
dabasi tûzoltókkal közösen számoltuk fel.
6-án 17 óra körül jött jelzés, mely szerint Dömsöd – Kiskunlacházán az
51-es fõút szakaszán nagymennyiségû olaj van kifolyva. A helyszínre a
ráckevei kollegákkal és a közútkezelõvel közösen vonultunk ki és szüntettük meg a balesetveszélyt.
8-án 14 óra 38-kor az 51-es fõút 49. kilométeréhez vonultunk, ahol száraz fû égett. Ezt egy H sugárral eloltottuk.
10-én délelõtt Dabra vonultunk, ahol ismeretlen személy kábelt égetett
egy erdõsávban. Az ott lakók felszólítására a tüzet még kiérkezésünk elõtt
eloltotta és elszaladt.
12-én délután a Ráckevei út végére jött a jelzés. Itt egy lakó szenet és
kábelt égetett. Itt is csak a szerencsén múlott, hogy nem lett a szárazság
miatt nagyobb tûz, ami akár az ott lévõ erdõbe is belekaphatott volna.
23-án Apaj Juhászföldi út végére 2 kiemelt riasztási fokozatban vonultunk, ahol egy fiatal akácos rész aljnövényzete és a fák égtek. A tüzet a
kunszentmiklósi, a dabasi hivatásos és a délegyházi önkéntes tûzoltókkal
közösen oltottuk el.
25-én 21 óra körül kaptunk jelzést a Dabi körútra, ahol szemetet égettek. Az ingatlan tulajdonosa a kiérkezésünk elõtt már elkezdte a tûz eloltását, mi és a ráckevei kollegák egy H sugár és kéziszerszámok segítségével
szüntettük meg az izzást, füstölést.
Mint azt már elõzõ cikkemben is írtam, támogatóinknak köszönhetõen
vásárolt az egyesület Ausztriából egy másik tûzoltó fecskendõt: 24.600
kilométert futott Steyr 590 közepes gépkocsit, 2000 literes víztartállyal.
Ebben a hónapban sikerült a mûszaki vizsgáztatása, forgalomba helyezése, így a fecskendõ bevethetõvé vált. A fenti káresetekben már használatra is került, és éles helyzetben is kiválóan vizsgázott. Képeket is mellékeltem cikkemhez, ha még esetleg valaki nem látta volna ezt a fecskendõt.
Reméljük, minél kevesebbet kell majd használnunk.
Az idei évben is volt lehetõségünk pályázni tûzoltótechnikai eszközökre és védõfelszerelésekre, az elsõ körben a következõket nyertük meg:
3 darab „C” tömlõ
1 darab kombinált sugárcsõ
4 darab szikracsapó nyéllel
1 darab melles csizma
2 pár tûzoltó védõcsizma

1 darab tûzoltó védõsisak
Ezek össz értéke 280.878 forint. Valamint nyertünk még:
6 fõ átemelõ szivattyú tanfolyam és vizsga
6 fõ hidraulikus mentõkészlet tanfolyam és vizsga
6 fõ motoros láncfûrész és vizsga
ezek össz értéke 39.600 forint.
Az eszközökkel és a képzésekkel emelhetjük a beavatkozás minõségét,
és ezáltal jobban tudjuk védeni a dömsödi lakosságot, valamint az értékeket.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 105-ös számon tegye meg legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát
(06-20-383-5407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott
mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat, vagy akár
emberi életbe is kerülhet!

Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Ha baj van! 105
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület, számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetõségét megkeresve
(Ispán Ignác elnök, id. Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György
gazdasági felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818
Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is köszönjük!
További információk és képek a weboldalunkon,
a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
Pest Megyei Tûzoltói Ügyelet: 105
Ráckeve Városi Tûzoltóság ügyelete:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666
Szigetszentmiklósi Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság ügyelete:
06-24-444-704
Tárkányi Béla, Dömsöd ÖTE Parancsnoka: 06-20-383-5407
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VOLÁNBUSZ menetrend
BUDAPEST, NÉPLIGET – DÖMSÖD
indulási hely

érkezési hely

indul

érkezik

összidõ

01. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

05:45

06:55

01:10

helyközi busz

munkaszüneti napok kivételével naponta

02. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

06:10

08:01

01:51

660 BKSZ

munkanap

03. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

06:35

08:22

01:47

660 BKSZ

szabad- és munkaszüneti napokon

04. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

07:05

08:05

01:00

helyközi busz

mindennap

05. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

08:05

09:05

01:00

helyközi busz

mindennap

06. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

08:35

09:55

01:20

660 BKSZ

szabad- és munkaszüneti napokon

07. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

09:05

10:05

01:00

helyközi busz

mindennap

08. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

09:35

10:45

01:10

660 BKSZ

szabad- és munkaszüneti napokon

09. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

10:05

11:05

01:00

helyközi busz

mindennap

10. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

11:05

12:05

01:00

helyközi busz

mindennap

11. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

11:35

13:23

01:48

660 BKSZ

munkanap

12. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

12:05

13:05

01:00

helyközi busz

mindennap

13. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

12:35

13:48

01:13

660 BKSZ

munkanap

14. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

13:05

14:05

01:00

helyközi busz

munkaszüneti napok kivételével naponta

15. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

13:05

14:05

01:00

helyközi busz

munkaszüneti napokon

16. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

13:15

14:38

01:23

660 BKSZ

mindennap

17. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

13:35

14:48

01:13

660 BKSZ

munkanap

18. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

14:05

15:05

01:00

helyközi busz

mindennap

19. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

14:05

15:05

01:00

helyközi busz

a hetek utolsó iskolai elõadási napján

20. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

14:05

15:05

01:00

helyközi busz

a hetek utolsó munkanapján

21. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

14:35

15:48

01:13

660 BKSZ

munkanap

22. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

14:45

16:08

01:23

660 BKSZ

munkanap

23. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

15:05

16:05

01:00

helyközi busz

mindennap

24. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

15:35

16:45

01:10

helyközi busz

munkaszüneti napokon

25. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

15:35

16:45

01:10

helyközi busz

munkaszüneti napok kivételével naponta

26. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

16:05

17:05

01:00

helyközi busz

munkanap

27. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

16:05

17:05

01:00

helyközi busz

mindennap

28. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

16:35

17:45

01:10

helyközi busz

munkaszüneti napok kivételével naponta

29. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

17:05

18:05

01:00

helyközi busz

mindennap

30. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

17:15

18:38

01:23

660 BKSZ

mindennap

31. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

17:35

18:48

01:13

660 BKSZ

munkanap

32. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

18:05

19:05

01:00

helyközi busz

mindennap

33. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

19:05

20:05

01:00

helyközi busz

mindennap

34. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

19:15

21:06

01:51

660 BKSZ

munkanap

35. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

20:05

21:05

01:00

helyközi busz

munkaszüneti napokon

36. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

20:15

21:35

01:20

660 BKSZ

munkanap

37. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

21:05

22:05

01:00

helyközi busz

munkaszüneti napokon

38. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

21:15

22:29

01:14

660 BKSZ

munkanap

39. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

21:15

23:03

01:48

660 BKSZ

szabad- és munkaszüneti napokon

40. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

22:05

23:00

00:55

helyközi busz

a hetek elsõ munkanapját megelõzõ
munkaszüneti napokon

41. Budapest, Népliget

Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

22:20

23:59

01:39

660 BKSZ

munkanap
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VOLÁNBUSZ menetrend
DÖMSÖD – BUDAPEST, NÉPLIGET
indulási hely

érkezési hely

indul

érkezik

összidõ

01. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

04:08

05:28

01:20

660 BKSZ

mindennap

02. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

04:28

05:48

01:20

660 BKSZ

munkanap

03. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

04:48

06:11

01:23

660 BKSZ

munkanap

04. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

05:18

06:35

01:17

660 BKSZ

iskolai elõadási napokon

05. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

05:34

06:35

01:01

helyközi busz

munkanap

06. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

05:48

07:08

01:20

660 BKSZ

szabad- és munkaszüneti napokon

07. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

05:48

07:10

01:22

660 BKSZ

munkanap

08. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

06:08

07:41

01:33

660 BKSZ

munkanap

09. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

06:24

07:45

01:21

helyközi busz

munkaszüneti napok kivételével naponta

10. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

06:44

07:50

01:06

helyközi busz

munkaszüneti napok kivételével naponta

11. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

06:54

08:15

01:21

helyközi busz

mindennap

12. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

07:05

08:33

01:28

660 BKSZ

munkanap

13. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

07:24

08:37

01:13

660 BKSZ

szabad- és munkaszüneti napokon

14. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

07:54

08:55

01:01

660 BKSZ

munkanap

15. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

07:54

08:55

01:01

helyközi busz

mindennap

16. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

08:28

09:51

01:23

660 BKSZ

munkanap

17. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

08:54

09:55

01:01

helyközi busz

munkaszüneti napokon

18. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

08:54

09:55

01:01

helyközi busz

munkaszüneti napok kivételével naponta

19. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

09:28

10:48

01:20

660 BKSZ

szabad- és munkaszüneti napokon

20. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

09:54

10:55

01:01

helyközi busz

mindennap

21. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

10:54

11:55

01:01

helyközi busz

munkaszüneti napok kivételével naponta

22. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

11:28

13:19

01:51

660 BKSZ

mindennap

23. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

11:54

12:55

01:01

helyközi busz

mindennap

24. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

12:54

13:55

01:01

helyközi busz

mindennap

25. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

13:54

14:55

01:01

helyközi busz

mindennap

26. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

14:28

15:51

01:23

660 BKSZ

munkanap

27. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

14:54

16:07

01:13

660 BKSZ

szabad- és munkaszüneti napokon

28. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

14:54

15:55

01:01

helyközi busz

mindennap

29. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

15:28

16:51

01:23

660 BKSZ

munkanap

30. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

15:54

16:55

01:01

helyközi busz

mindennap

31. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

16:28

17:45

01:17

660 BKSZ

munkanap

32. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

16:54

17:55

01:01

660 BKSZ

a hetek elsõ munkanapját megelõzõ
munkaszüneti napokon

33. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

16:54

17:55

01:01

helyközi busz

mindennap

34. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

17:54

18:55

01:01

helyközi busz

munkaszüneti napokon

35. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

17:54

18:55

01:01

helyközi busz

munkaszüneti napok kivételével naponta

36. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

17:54

18:55

01:01

660 BKSZ

a hetek elsõ munkanapját megelõzõ
munkaszüneti napokon

37. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

18:54

19:55

01:01

helyközi busz

mindennap

38. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

19:28

20:42

01:14

660 BKSZ

mindennap

39. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

19:54

20:55

01:01

helyközi busz

mindennap

40. Dömsöd, Kossuth L. u. 136.

Budapest, Népliget

20:28

21:48

01:20

660 BKSZ

munkanap

12

XXIII. évfolyam 9. szám

ÁLLATORVOSI TANÁCSOK
A bûzmirigy megbetegedése
A bûzmirigyek a végbélnyílás két oldalán, szimmetrikusan elhelyezõdõ zsákszerû szervek, belülrõl speciális sejtek bélelik, ezek felelõsek a jellegzetes szagú váladék termeléséért. A mirigyekbõl egy-egy kivezetõcsõ
indul, nyílásuk a végbél végsõ szakaszának nyálkahártyájában található.
Mind a szuka, mind a kan kutyák rendelkeznek bûzmiriggyel, melyek váladéka a bélsárürítés során ürül a külvilágra.
A bûzmirigygyulladás a kutyák igen gyakori megbetegedése. A gyulladás rendszerint a kivezetõcsövek elzáródásával kezdõdik. Emiatt a váladék felhalmozódik a mirigyek belsejében, és idõvel konzisztenciája is
egyre sûrûbb lesz. A pangó mirigytartalom ideális környezet a különféle
mikroorganizmusok (elsõsorban baktériumok) szaporodásához, ennek viszont tályogképzõdés lesz a következménye. A folyamat eleinte kellemetlen érzést okoz a kutyának, majd a tályog növekedésével párhuzamosan
egyre fokozódik az érintett terület érzékenysége, a végbéltájék bõre kipirul, gyulladttá válik. A képzõdõ tályogok a bõr alatt fájdalmas csomókként tapinthatók ki. Ha a gyógykezelés nem kezdõdik meg idõben, a tályogok a külvilág felé feltörnek, és vörhenyes, gennyes tartalom ürül belõlük. Súlyosabb esetekben a gyulladás a végbéltájék szöveteiben gyorsan terjed, és azok súlyos roncsolódásához vezethet.
Az elsõ tünet rendszerint a mirigyek feszülése következtében kialakuló
kellemetlen érzés miatti „szánkázás” vagy „radírozás”. Ennek során a kutya ülõ helyzetben, mellsõ lábainak segítségével húzza magát, vagyis a
földhöz dörzsöli a végbéltájékot. Ezzel egy idõben az érintett terület, illetve a faroktõ gyakori nyalogatása, harapdálása is feltûnõ lehet. A bûzmirigyben pangó váladék emellett elindíthat egy általános, allergiás folyamatot is. Ennek tünete a gyakoribb vakaródzás, a törzs bõrének kipirulása,
kisebesedése, de akár a fülgyulladás is
A bûzmirigy megbetegedése fajtától, testmérettõl függetlenül igen
gyakori. Ha a gyógykezelést még a betegség kezdeti szakaszában végezzük, a gyógyulás rendszerint gyors és látványos, emellett a kutyát
sok kellemetlenségtõl, fájdalomtól kímélhetjük meg. Ha a gyulladás
enyhe fokú, a bûzmirigyben pangó váladék eltávolítása és egy gyulla-

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

dáscsökkentõ injekció elegendõ lehet a teljes gyógyuláshoz. Súlyosabb esetekben a baktériumok elpusztítására antibiotikum adása is
szükséges injekcióban, tablettában, vagy esetenként közvetlenül a
bûzmirigy üregébe. Ha a probléma igen súlyos vagy a kezelés ellenére
gyakran kiújul, a mirigyek mûtéti eltávolítása jelenthet végleges megoldást.
Ha kutyájának egyszer már volt problémája a bûzmirigyével, ez azt jelenti, hogy hajlamos erre a betegségre. Sajnos gyakori, hogy a probléma
idõszakos rendszerességgel visszatér. Így érdemes odafigyelni rá, és az elsõ tünetek jelentkezésekor azonnal felkeresni állatorvosát. A bûzmirigy
visszatérõ megbetegedése miatt a kivezetõcsõ károsodhat, átmérõje beszûkülhet, és így a képzõdõ váladék természetes úton való távozása egyre
nehezebbé válik. Ilyenkor a mirigy rendszeres kinyomása megelõzheti a
gyulladás kialakulását, azonban a túl gyakori ürítéssel mintegy arra késztetjük a mirigy belsejét borító sejteket, hogy egyre több váladékot termeljenek. Így érthetõen kerülni kell a túl gyakori beavatkozást is. Ha a konzervatív kezeléssel nem oldható meg a probléma, szóba jön a mûtét lehetõsége, a mirigyek eltávolítása.
Dr. Siket Péter

Könyvajánló
A Sarok Gyógyszertár kínálatában rendhagyó módon egészségmegõrzõ könyvek közül
válogathatnak az odalátogatók.
Széles választékukkal a Duna Kiadó kiadványai töltik meg a forgóállványt. Ezek a
könyvek megismertetik a téma iránt érdeklõdõket, hogy milyen lehetõségek közül válogathatnak testi és lelki egyensúlyuk, egészségük
megõrzésére.
A népszerû MARIA TREBEN könyvek
egyenként irányulnak egy-egy részterületére a
házilag alkalmazható praktikáknak. Részletesen kitérnek a különféle gyógyteák összetételére, segítséget nyújtanak az életmódváltáshoz.
Pszichológia témakörben számos kiadvány
közt böngészhet az érdeklõdõ. JOHN BRADSHAW – SZERETET címen megjelent munkája a személyiségfejlõdés lépcsõfokait vizsgálja. „A szerzõ ebben a munkájában a legfontosabb kapcsolataink – a szülõkhöz és gyerekekhez, barátokhoz és munkatársakhoz, önmagunkhoz és Istenhez fûzõ kötõdésünk – megértésének új módjával ismertet meg bennünket.”

Az olvasás öröm, terápia és hasznos idõtöltés is lehet! A Sarok Gyógyszertárban forgalmazott könyvek egy része akciós áron megvásárolható.
-V.I.-
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Tüdõszûrés
Ma már kevesen tudják azt, hogy a tüdõszûrést
a korábban népbetegségként pusztító tüdõtuberkolózis miatt a múlt század hatvanas éveiben vezették be hazánkban. Az idõsebbek pedig úgy tartják, hogy a tüdõszûrés ma is kötelezõ. Ez azonban
ma már nem így van. Alapesetben ma a tüdõszûrés nem kötelezõ. Vannak ugyan olyan esetek,
amikor egyes területeken TBC-fertõzéseket észlelnek, és az adott területi tisztifõorvos elrendelhet
kötelezõ tüdõszûrést, ám ez szerencsére ritka.
Azonban van egy nagyon fontos szempont, ami
miatt mindenkinek ajánlott a tüdõszûrés.
Ezzel az eljárással ugyanis hatékonyan lehet
felismerni a tüdõrákos megbetegedéseket is. A
szûréssel a panaszmentes, korai stádiumban felfedezett betegeknek jobbak a túlélési esélyei, nagyobb arányban lehet operációval eltávolítani a
rosszindulatú daganatot a tüdejükbõl, mint azoknál, akiknél valamilyen panasz miatt történtek az
orvosi vizsgálatok és a betegség felfedezése. Különösen ajánlott a szûrés a dohányosok körében,

valamint a 40 év felettieknél – õk a betegség
szempontjából rizikócsoportnak tekinthetõk. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az ernyõfénykép-szûrések segítségével továbbra is kiemelésre kerülhetnek egyéb betegségek is: természetesen a tüdõtuberkolózis, bizonyos nyirokúti megbetegedések, a szív alaki elváltozásaival járó kórképek stb. A tüdõszûrés tehát mindenképpen fontos és hasznos megelõzõ vizsgálat, amire
mindenkinek kell hogy legyen ideje, ráadásul
gyors és egyszerû.
Évente egy alkalommal önkormányzatunk segítséget nyújt ahhoz, hogy a vizsgálatért lakóinak
ne kelljen messzebbre utazniuk. Amíg a szûrés
kötelezõ volt, nagyon kevesen voltak, akik nem
vettek részt a vizsgálaton. Mára már jelentõsen lazult az állampolgári fegyelem, a sietõs, hajszolt
világban sokan mondanak le egy ilyen lehetõségrõl, pedig ez nem helyes cselekedet.
Településünk egészségügyi állapota mindanynyiunk közös ügye, ezért azzal a kéréssel fordulok
önök felé, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a tüdõszûrésen, illetve jelezzék ezt a lehetõséget családtagjaiknak, ismerõseiknek is!

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy Dömsöd nagyközségben
2013. 09. 25-tõl 2013. 10. 10-ig

tüdõszûrést tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:
hétfõ:
11.30–17.30 óráig
kedd:
7.00–12.45 óráig
szerda:
11.30–17.30 óráig
csütörtök: 7.00–12.45 óráig
péntek:
7.00–12.45 óráig
10-én:
7:00–12:00 óráig
A tüdõszûrés helye:
Oktatás és Mûvelõdési Központ.
A tüdõszûrés ajánlott!
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek idõbeni felismerésére.
Személyi igazolványt, tb-kártyát,
valamint az elõzõ évben kapott
tüdõszûrõ igazolást hozza magával!

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.

KÖZLEMÉNY
A Foglalkoztatást Helyettesítõ Támogatáshoz szükséges legalább 1 hónapot dolgozni.
Az önkormányzat azok részére akik eddig ezt az 1 hónapot nem tudták megszerezni, lehetõséget biztosít
önkéntes munkavégzésre, mellyel az egyéb feltételek fennállásával megszerezhetõ az FHT-jogosultság.
Akik ebben részt szeretnének venni, szeptember 15-ig jelentkezzenek a Községgazdálkodás Karbantartó
Csoportjánál, a polgármesteri hivatal udvarában.
Lehetséges munkakezdés: szeptember 16.
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Hazai vereség után vendégként gyõzelem
Megkezdõdött a megyei másodosztályú bajnokság.
Az elsõ fordulóban az egyik bajnokesélyes csapat, Alsónémedi volt az
ellenfél.
Dömsöd : Alsónémedi 0 : 1 (0:0)
Dömsöd, 100 nézõ. Játékvezetõ: Rózsavölgyi (Nánási, Jávor).
Dömsöd: Balázs I., – Turcsán T., (Bognár B.), Bognár S., Kovács D.,
Hóbor A. (Király J.) – Agócs L., Faragó G., Kelemen A. – Palotai Gy.,
Cziráky T., Magyar M. (Végh G.). Edzõ: Nagy Attila és Szabó László.
Idény eleji játékot mutatva próbálkozott mindkét csapat. Sok volt az
átadási hiba. Egyszer csak Magyar Márk került nagy helyzetbe, de erõtlen
lövését a kapus hárította.
Az elsõ félidõ végén egy jobb oldali beadást Zsitnai jól talált el, és a labda utat talált Balázs kapujának a bal sarkába.
A második félidõben mindkét csapat többet próbálkozott. Sajnos a
magáról megfeledkezõ Végh Csongort ki kellett állítani a játékvezetõnek.
Végh durva belépõje után Magyart ölben kellett lehozni a pályáról. Az
emberelõny ellenére nem sikerült egyenlíteni. Palotai fejesével a kapufát
találta el, pedig már a kapuson túl jutott a labda. Szerencsésnek mondható
gyõzelmet aratott az egységesebbnek látszó némedi csapat.

A második fordulóban Dunaharasztira látogatott csapatunk.
Dunaharaszti II : Dömsöd 1 : 2 (1 : 1)
Jv: Kristóf (Fazekas, Hercegh).
Dömsöd: Balázs, – Turcsán, Bognár S., Kelemen, Hóbor, (Király), –
Bognár B. (Végh G.), Agócs (Papp), Faragó – Palotai, Cziráky, (Bús J.),
Sass L. Edzõ: Nagy Attila és Szabó László.
Gólszerzõ: Cziráky, Balázs 11-esbõl, ill. Balogh.
A Dunaharaszti kapusát a 80. percben kiállították.
A további mérkõzések:
Szeptember 1.
16.30 órakor
Szeptember 15. 16. órakor
Szeptember 22. 16 órakor
Szeptember 29. 16 órakor
Október 5.
15 órakor
Október 13.
15 órakor
Október 19.
14 órakor

Dömsöd: Dabas-Gyón
Dömsöd : Délegyháza
Dömsöd : Újhartyán
Pereg : Dömsöd
Hernád : Dömsöd
Dömsöd : Gyál
Ráckeve : Dömsöd
Varsányi

Mezõgazdasági hírek
2013. év szeptember hó
Kora õszi feladatok a mezõgazdaságban és a kiskertekben
Most, hogy elérkeztünk az õsz elsõ hónapjához – szeptemberhez –
már nagyjából látjuk, milyen eredménnyel zárhatjuk ezt a gazdasági
évet. Elmondhatjuk, hogy rendkívül szeszélyes volt az idõjárás, volt jó
oldala és kevésbé jó oldala a mezõgazdasági és a kertészeti termelésre
vonatkozóan. Az õszi kalászos gabonák az õsszel jól kikeltek, fejlõdtek,
jó volt a téli és a tavaszi idõjárás, és aki idõben vetett és jó talajmunkát
végzett, kellõ tápanyaggal segítette a növények fejlõdését, szép termést
takaríthatott be. Az is igaz, hogy a termelési költségek, a vetõmag, az
üzemanyag és egyéb termeléshez szükséges anyagok és egyéb költségek
jelentõsen emelkedtek, ugyanakkor a felvásárlási árak pedig csökkentek,
így nem nagy nyereség marad a végelszámolásnál.
A tavaszi esõs idõ miatt a tavaszi vetésû növények talaj-elõkészítését,
vetését nagy mértékben késleltette a mélyebb fekvésû területeken a belvíz, és a késõn vetett növényeket már nagy mértékben károsította a nyár
közepére beköszöntött aszály. E sorok írója már sok nyarat megért, de
még ilyen huzamos és néha 40 °C feletti hõséget nem tapasztaltam. Nem
vagyok a tudományos idõjárásban, illetve idõjárás-változásban – divatosan mondva: klímaváltozásban – jártas, de egyszerûen megállapítható,
hogy egyre szeszélyesebb idõjárású évek vannak, vagy túl sok a csapadék, vagy a nagy szárazság köszönt ránk.
Ezek után térjünk rá, hogy most szeptember hónapban mi a legfontosabb teendõ a szántóföldeken, a határban. Augusztus utolsó harmadában
végre megjött a várva várt csapadék, ami ugyan egyes kukoricatáblákon
már nem nagyon segített, és sajnos „ekejárásig” sem áztatta meg a földet, de ahol még nem végeztük el a gabonatarló tárcsázását, vagy ugyan
elvégeztük, de az kigyomosodott, ott tárcsázni kell, fõként a parlagfû irtása miatt is, de a tarlómaradványokat le kell forgatni a talajba. Reméljük, hogy szeptemberben még kapunk kiadós esõt, mert bizony most
már a jövõ évi gabonatermés érdekében kell végeznünk a talaj-elõkészítést, szántást. Aki õszi repcét akar termelni, annak már szeptemberben el
kell vetni ezt az apró magot, és alaposan elõ kell készíteni a földet, hogy
az ki tudjon kelni, vetés után tömöríteni, hengerelni kell a táblát.
A száraz nyár következtében az õsszel betakarításra kerülõ növények

is hamarabb beérnek, itt az ideje a napraforgó betakarításának, ami meg
jónak mondható termést ígér. A szemnek vetett kukorica egy részét az
aszály miatt silóként kell betakarítani, és ezzel sem késlekedhetünk, mert
ha nagyon kiszárad, már értékét veszti. A korán vetett és rövid tenyészidejû kukorica is szeptemberben beérik, és azt is aratni kell. A mesterséges szárítást – hacsak nem lesz túl csapadékos az õsz – lehetõleg mellõzzük, várjuk meg a teljes érés idejét.
A kiskertben is akad tennivaló bõségesen most szeptemberben. Ha
még eddig nem szedtük fel a burgonyát, azt mielõbb szedjük fel, mert elgazosodik a terület, és még nehezebb lesz a munkánk. A burgonyaszárat
és a gyommaradványokat égessük el, mert ezzel sok gomba- és rovarkártevõt pusztíthatunk el. A másodvetésû, -ültetésû uborkát, káposztát,
ha szükséges még öntözni kell, mert ezek a növények sok vizet igényelnek a fejlõdésükhöz.
Szeptember a szõlõérés, a szüret ideje is, és a meleg idõ miatt a szõlõ
is hamarabb beérik, fel kell készülnünk a szüretre, a szüretelési eszközöket, hordókat rendbe kell tenni, mert a jó borkészítés egyik feltétele a kellõ tisztaság. Az idén a minõség jónak ígérkezik, bár az aszály és néhol a
jégverés miatt kevesebb lesz a termés.
Az õszi és téli almák érési ideje szeptember hónapra esik. A téli tárolás szempontjából nagy gonddal és odafigyeléssel szedjük a gyümölcsöt,
ne ütõdjön meg, kocsánnyal, azaz szárral szedjük.
A hosszantartó szárazság a füvet, a gyepet is megviselte, ahol nem
tudtunk öntözni. A virágoskertet is folyamatosan öntözni kellett, illetve
kell, fõként a magról vetett, egynyári virágok (pl. õszirózsa, kakastaréj)
kívánták az öntözést.
A fentieken túl is még nagyon sok a tennivaló, úgy a szántóföldi növénytermelõknek, mint a kertészkedõknek. Most szeptemberben már
egyre rövidülnek a nappalok és hosszabbak az éjszakák, és egyre hûvösebbek.
Az õszi munkákhoz jó egészséget, az iskolába induló gyerekeknek jó
tanulást, és végül de nem utolsóként kedvezõ õszi idõjárást kívánok.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezõgazdász
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Szõlõmûvelés, a szüret és a borászat eszközei
A Petõfi Emlékmúzeum 190 éves pincéje a szõlõmûvelés, szüret és a
borkészítés tárgyi eszközeit mutatja be a látogatók számára. Az itt megtekinthetõ kiállítás önzetlen, lelkes felajánlásokkal jött létre 2010-ben, és
azóta is folyamatosan bõvül.
Legutóbb egy nagyon különleges szõlõültetõvel gyarapodott a gyûjtemény, melyet Kovács László (Dózsa Gy. u.) adományozott azzal a céllal,
hogy a szerszám közösségünk minden tagja számára látható legyen. Elmondása szerint anyai nagyapja, Tóth Ignátz volt az ültetõfa készíttetõje.
A család 1913-ban mintegy 30 hold szõlõt mûvelt, így szükségessé vált
egy pince építtetése is. Ebben az esztendõben készíttette el Tóth Ignátz
„Komáromi” nevû dömsödi kováccsal az ültetõfát. A négy oldalú vas szár
két szemközti oldalán beütéses technikával a „DÖMSÖD” felirat olvasható. Az üresen maradt másik két oldalAszalóültetõ, 1913
szár egyikébe a tulajdonos és a készítés
dátuma vésett módszerrel „Tóth Ignátz
1913”, a másik oldalszáron pedig ugyanúgy vésett módszerrel megjelenített
hosszan elnyúló szõlõfürt, kanyargós indával látható.

Kisprés makett
A felajánlásokkal, hagyatékokkal számos más használati eszköz is a kiállítás részévé válhatott, mint a puttonyok, tõdöklõk, metszõollók, nyitókapák, hébér, csomiszlók és még hosszan sorolhatnám. A szõlõmûvelési,
szüreti és borászati kiállítás anyagának további adományozói voltak:
Orosz Lajos, Imre Péter, valamint Vass István és családja.
A múzeum fenntartója, a látogatók és a magam nevében is köszönöm
az önzetlen, jó célt szolgáló, nemeslelkû felajánlásokat!
-V.I.Sajnos a készíttetõ Tóth Ignátz három esztendeig használhatta ezt az ültetõt, mert az I. világháborúból nem tért haza szeretteihez. A szerb fronton
halt meg.
Visszatérve a kiállítás látnivalóihoz, meg kell említeni, hogy a múzeum
különleges csehboltozattal megépített pincéjében számos demizson sorakozik. Ezek túlnyomó többségében a Székely-hagyatékból származnak,
kisebb hányada özv. Csabai Lajosné hagyatékából, illetve özv. Kovács
Sándorné Tinike néni adományával kerültek a gyûjteménybe.

Tõdöklõ és a hordók

Demizsonok a
Székely-hagyatékból
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T
Sáfrán József kedves olvasónktól kaptuk ezt
a képet, amely 1930-31-ben készült, és egy
dömsödi baráti társaság tagjait ábrázolja. Akkoriban az ifjú emberek sûrûn összejártak beszélgetni, akár a ’48-as körbe, az Iparoskörbe vagy
a Gazdakörbe. A jó komák együtt beszélték
meg a haza vagy a falu ügyeit, jóban-rosszban
kitartottak egymás mellett. A komaság egy
egész életen keresztül tartott. Ezekre a kis csoportokra, körökre épülhetett fel egy olyan nemzet, ahol még ismerték az összetartást, a másik
önzetlen segítését, egy közös ügy szolgálatát.
Ülõ sor balról: Ismeretlen, Kudar Zsigmond,
Bõdi Imre, Sáfrán József.
Álló sor balról: Cser Zsigmond, Budai Antal, Sass István, Bárány Gábor, Tóth Imre, Ács
Zsigmond.
A fényképeket készítette: Kónya Miklós
fényképész.
Köszönjük a képet!
Összeállította:
Szabó Andrea

HISTÓRIÁNKBÓL
A háború zsoldja (3. rész)
– Visszaemlékezések Dömsöd orosz megszállására –
„Láttam nevetést szörnyû helyeken,
égi jelenést szétlõtt tereken,
mennyi zokogást, félve ölelést…
Láttam magamat, szívem csatatér.
Égi seregek harcát lelkemért,…
Hangos zokogást, sírva ölelést.”
Bödõ Misi bácsi visszaemlékezéseinek harmadik részét olvashatják az
alábbiakban.
A régmúlt felidézésénél az ember nem tudja mindig tartani az idõrendet. A gondolatok csapongva váltják egymást. Régi szép vagy szomorú
emlékek törnek fel egyszerre, mintha ismét valósággá válnának.
A részek pedig lassan egésszé lesznek.
Így történt ez akkor is, amikor Misi bácsival a Dömsödön történt légi
csatákról beszélgettünk.
Történetünk valamikor 1920 után kezdõdik Dabon. A trianoni eseményeket követõ években merült fel a dabi tanítók részérõl a gondolat, hogy
lehessen Dabnak is önálló focicsapata.
Ennek a tervnek gyakorlati megvalósítója Gyenes Sándor lett, aki az Országos Takarékpénztár igazgatója volt, és dabi származású. Földjei voltak
a Keringõháton. A keringõháti földek a dabi legelõtõl fogva a megyehatárig húzódtak. Az egész árterületnek számított. (Forrás: Sáfrán József.)
Közvetlen a földek elõtti területen, a gát túloldalán volt a dabi focipálya. 1945 után ez a legelõ maradt Dabnak. Tehát az 1930-44-es évek között Dabnak saját focipályája és focicsapata volt.
Néhány név az akkori focisták közül:
Bujáki Lajos, Devecseri Lajos, Fehér Gyula, Ispán Lajos, Ispán Gyula,
Bûti Bálint. A szomszédos községekbõl is nagyon sokan jártak át focizni,
Tassról, Kunszentmiklósról, Ráckevérõl, Lacházáról. Szép idõk voltak…
Félig-meddig Misi bácsi is dabinak érzi magát, hiszen a Határ úton,

(régi nevén az Öreg temetõ úton) volt családi házuk. Köztudott, hogy ez
az út képezte a határvonalat Dab és Dömsöd között, amely egykor két
önálló település volt. A mai Határ út bal oldala még Dömsöd, a jobb oldala már Dab volt. Jobb oldalon mindössze egy ház állt akkoriban, amelyet
1931-ben építettek (a mai sarki ház ifj. Bödõ József tulajdona). Mellette
már szántóföldek kezdõdtek.
Misi bácsi szeme csillogott, amikor a dabi meccsek emlékét idézte…
De hamarosan elkomorodott, amikor képzeletben tovább haladt az idõben, és 1944 áprilisához ért. A „Keringõhát” – e páratlanul szép magyar
dûlõnév már nem a dabi és dömsödi ifjú focisták és szurkolók vidám lármájától volt hangos. A dabi legelõ felett sötét fellegek jelentek meg: harci
repülõk vészjósló zúgása töltötte be a falu fölött az eget.
1944. április 13-át írunk. A Keringõhát felett kíméletlen légi csata folyik egy amerikai kéttörzsû vadászgép és egy német felségjelzésû Messerschmitt típusú harci repülõ között.
Az amerikai felségjelzésû gép egy Lightning P 38-as volt. Az USA
elsõ korszerû vadászgépe, amelyet kis számban gyártottak, de nagyon
nagy hatótávolsággal bírt. Az egyfõs legénységet egy gépágyúval, négy
MG 53-as géppuskával, két darab 725 kg-os bombával szerelték fel.

Lightning P 38
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A Messerschmitt Bf 109 a Luftwaffe alap vadászgépe volt a második
világháború alatt. A német légierõben a legnagyobb példányszámban
gyártott repülõgép, amellyel a pilóták több légi gyõzelmet arattak a második világháború során, mint bármely gép pilótái a repülés történetében.
A magyar pilóták vezette Bf 109 nem volt ilyen szerencsés.
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A II. világháborúban, amikor az oroszok bejöttek, a németeknek megjelent egy új fegyverük, amit akkor még senki sem ismert. A katonai hordozó repülõ ledobott egy nagy méretû tartályt, amely 25-30 darab kinyíló
szárnyas aknát tartalmazott. A korábbi számban is utaltunk rá, hogy ezek
az alattomos fegyverek mekkora pusztítást végeztek. Noha ezeket az aknákat a német hadsereg igazából orosz katonáknak szánta, mégis folyamatosan szedte áldozatait a civil lakosság körében is. Tóth István szülei
például az óvóhelynek szolgáló pincébõl jöttek elõ, amikor a feleség érdekes tárgyat látott a földön heverni és lehajolt érte, hogy felvegye és megnézze. A tárgy egy érintõ mechanizmusú szárnyas akna volt, és néhány
másodpercen belül felrobbant.
Mindketten meghaltak.
A szerkezet akkora volt, mint egy literes lábas. 50 mm vastag páncélt
volt képes átütni. Átlyukasztotta az orosz tankok páncéljait.

MESSERSCHMITT Bf 109
A német vadászgépben három fiatal magyar pilóta küzd a túlélésért:
Boskovits Sándor, 34 éves repülõ százados, Kilences Sándor 24 éves repülõ õrmester, Pajor József 26 éves repülõ õrmester. 13 órakor a Messerschmitt gépet telitalálat érte. A magyar pilóták által vezetett német gépet
az amerikaiak irgalom nélkül szétlõtték. Az eltalált gép kormányozhatatlanná vált, és becsapódott a Keringõhát dûlõi közé. A támadó fél fordult
egy kört az áldozat felett, majd dolgavégeztével távozott. A légi veszélyt a
rádióban is bemondták. Misi bácsi a Határ úti ház padlásának ablakából
figyelte az eseményeket. Innen egészen Dabig el lehetett látni. Ha valami
nagy esemény volt a faluban, pl. esküvõ vagy szüreti felvonulás, mindig
ide mászott fel nézelõdni.
Ezúttal repülõgép ágyúinak lövéseit hallotta, amelyeket hatalmas robbanás követett. Perceken belül fekete füst borította a falu fölött az eget. Õ
maga jól tudta: valami nagy baj történhetett Dabon. Gyorsan lemászott a
padlásról, kerékpárra ugrott és Gyöngyösi Péterrel közösen letekertek a
dabi gáthoz. A füst és lángok csendesedése után borzalmas látvány fogadta az odaérkezõ dabiakat és dömsödieket. A szétlõtt és lezuhant gép darabjai hevertek mindenütt. Mindenki a pilótákat kereste, hátha szükség
van még segítségre… a látvány azonban rémületes volt. Misi bácsi arca
megvonaglott az emlékek fájdalmától. A szétrobbant gép darabjaihoz hasonlóan a pilóták emberi maradványai is szétszóródtak.
A keringõháti fákon a pilóták belsõ szervei lógtak, lábak cipõstõl és bakancsostól.
A maradványokat csendben szedték össze a dabiak.
Azoknak az embereknek, akik ezt átélték, úrrá kellett lenniük önmagukon. Nem mindennapi feladat. Erõsnek és keménynek kellett lenni.
Erre késztette õket a háború.
Hogy ez mennyire megemészthetetlen maradt számukra, arról gyötrelmes álmaik tanúskodnak, amelyek mindvégig elkísérik õket.
A helyszínre sietett dr. Koncz Mátyás állatorvos is, aki remélte, hogy talán maradt még valaki, akin segíteni tudna. És valóban így történt: a roncsok
között rátaláltak az egyik pilótára, aki ugyan súlyos sokkot kapott, de életben maradt. Borzalmas égési sérüléseket szenvedett. Bõre, arca rettenetesen
vörös volt. Látva az életjeleket, egyszerre többen is segítségére siettek.
Dr. Koncz Mátyás ellátta sebeit, majd mentõt hívott és elvitték a helyszínrõl. Misi bácsi tudomása szerint hosszas ápolás után szerencsésen felépült sérüléseibõl.
A gép roncsai közt a dömsödiek megtalálták a pilóták azonosításához
szükséges dokumentumokat is. Neveiket bemondták a községházán, a hangosbemondóban. Így maradtak fenn azoknak az ifjú magyar vadászpilótáknak az adatai, akik a Keringõhát fái közt küzdöttek és lelték halálukat.

20 cm-es aknavetõ gránát

25 cm-es aknavetõ
Egy bombázás alkalmával Dabon leesett egy bomba, amelynek repesze
Bõdi Jóska apósát, Farkas Istvánt érte. Hála istennek, olyan „szerencsésen” érte a repesz, hogy miután orvoshoz vitték, lassan felgyógyult, de
egész hátralevõ életében bottal közlekedett.
(folytatjuk)
Összeállította:
Szabó Andrea
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Kossuth Lajos díszpolgársága
– emlékek –
Pest megyében és Budapesten
Írta, szerkesztette, magánkiadásban megjelentette:
Gavlik István helytörténész.

Szeptember 22-én Dömsöd ismét a Kulturális Örökség Napjai programsorában. 2013ban ismét nagy szeretettel várjuk az érdeklõdõket a Petrovics-házba (Petõfi Sándor u. 17.).
Az idelátogatók már 10 órától megtekinthetik azt a kiállítást, mely nyomon követi a jeles politikus, Kossuth Lajos életútját, kitekintve a kortársakra. Hogy milyen kapcsolat állt
fönn a politikus és Dömsöd közt, arra is fény
derül majd.
17 órai kezdettel Gavlik Istvánnak, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnökének
Kossuth Lajos díszpolgársága – emlékek –
Budapesten és Pest megyében címmel megjelent könyvének lesz bemutatója.

Az olvasók megismerhetik Kossuth Lajos életútját a bölcsõtõl a sírig,
Monoktól Budapestig. A könyv – 344 oldalon – képekkel is bemutatja
Kossuth Lajost, mint diákot, jurátust, ügyvédet, táblabírót, országgyûlési
követet, pénzügyminisztert, OHB-elnököt, a toborzót, a kormányzó-elnököt. Idõrendben követhetik az emigráns, a hontalan Kossuth Lajost Törökországtól – Anglián és Amerikán át – Olaszországig, Turinig. Megismerhetik, hogy választották díszpolgárrá Budapesten és Újpesten. Megtudhatják, mióta DÍSZPOLGÁRA Kossuth Lajos Abonynak, Ceglédnek,
Dömsödnek, Kiskunlacházának, Nagykõrösnek, Ráckevének, Szigetszentmiklósnak, Vácnak.
Hetvennél több település fejezetében felsorolt szobrok, emléktáblák,
nevesebb épületek és 1848/49-es csatahelyek leírása, képanyaga az ismeretbõvítésen túl segít megtervezni, felkeresni fõvárosi és Pest megyei emlékhelyeket.
A könyvet a levéltári dokumentumok és a Kossuth-szobrok melléklete
zárja.
A könyv 4000 Ft-os áron személyes átvétellel vagy postai utánvétes
költséggel megrendelhetõ:
istvan.gavlik@gmail.com vagy 06-1-313-7975

Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk!

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
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:
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
Ügyintézõ lelkész:
Dr. Almási Mihály
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Ismét szól a tárogató

Háziorvosi
rendelés

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

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: szeptember 20.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: október eleje

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Farkas Zoltán – Kovács Erika
NOÉMI
Varga Miklós – Duzmath Ildikó
ATTILA TAMÁS

Házasságot kötöttek:
Tóth László – Keresztes Jolán
Tóth Gábor – Balázs Katalin
Miklósi Zoltán – Madarász Anita
Pupos József – Dóczi Andrea

Elhunytak:
Tengeri József Illésné Kun Erzsébet 75 éves
Horváth István
62 éves

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Csányiné Laczó Judit,
Habaczellerné Juhász Judit, Kármán Tibor,
Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József,
Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szücsné Ágh
Anikó, Tóth István, Vargáné Gábor Katalin,
Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
TENGERI JÓZSEFNÉ
búcsúztatásán jelenlétükkel megtiszteltek.
A család nevében:
Fülöpné Erzsike

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

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

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
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.

Háziorvosi ügyelet

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

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

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:

Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona

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

Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

Sar ok gyógyszertár

Polgárõrök elérhetõsége

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

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

(Morrow Medical Zrt.)

Köszönetnyilvánítás

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz

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

Telefon: 06-24/434-393

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
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XXIII. évfolyam 9. szám

Augusztus 20. képekben

Szabó Péter lp., Balogh László Levente lp.,
dr. Kereszturi Zita, Bencze István, Szomor
Dezsõ, Varsányi Antal, Ispán Ignác,
dr. Bencze Zoltán

A Ju és Zsu Társulat ünnepi mûsora
Fotó: Fábián Ilona

2013.
„Szép Dömsödért”
Kiss Balázs
Széchenyi u. 32.

Kecskés Andrásné
Kurucz u. 1.
id. Sáfrán József
Irinyi u. 5/a

Németh József
Thököly u. 8.
Balogh István
Bercsényi u. 15.

Markotán László
Alsó Dunapart 14.

Dr.
Dr. Gábor Gyuláné
Tassi u. 27/a

Gulyás György
Bajcsy-Zs. u. 17.

Szabados Attila
Irinyi u. 1/a

Gazdabolt
Kossuth L. u.
Eisenhoffer
Eisenhoffer
András
Középsõ u. 84.
Fotó: Varga László fõtanácsos

