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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S
Bár rendõreink már legalább egy hónapja
rendszeresen használják a számukra vásárolt
Dacia Duster típusú terepjárót, azért a hivatalos,
ünnepélyes átadására csak az elmúlt napokban
került sor. A tényleg szolid, de annál bensõségesebb ünnepségen megjelent dr. Németh Gyula
rendõr ezredes, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõhelyettese és dr. Öveges Kristóf
alezredes, ráckevei rendõrkapitány, akinek ünnepélyes keretek között adtam át a kocsi indítókulcsait. A köszöntõmben elmondtam, hogy
az autó átadása – a körzeti megbízottjainknak –
csak egy állomás azon az úton, amely közbiztonságunk további megerõsítését célozza. Azért
azt szeretném megjegyezni, hogy ügyesek voltak a képviselõink, mert úgy történt a vásárlás,
hogy a konszolidáció erre is kiterjedt!
Idén is a mûvelõdési házunk adott otthont a
Pedagógusnapnak. Köszöntõmben megerõsítettem azt a tényt, hogy legyünk büszkék a pedagógusainkra, az oktatási intézményeinkre, mert
igazán hozzáértõen, magas színvonalon, gyermekközpontú szellemmel szolgálják településünket. Nem a véletlen mûve, hogy minden mutatóban, minden összevetésben tanulóink megállják helyüket! Mészáros Pálné igazgató asz-

szony az ünnepség keretében búcsúzott Bak
Gáborné Csöpitõl, aki – szinte hihetetlen –
nyugdíjba vonul. Hiányozni fog a vehemenciája, a jó értelemben vett akarnoksága, lendülete,
amelyet a „Zöldsuli” pályázatnál is megmutatott. Apropó, pályázat! A Cetelem pályázatnál
gratulálok a félmillió forintos nyereményhez az
iskolánknak, Bakné Csöpinek és csapatának, és
mindenkinek, akit „meglegyintett” az összefogás, a közös munka szele! Számomra teljesen új
impulzusokat jelentett az a közel két hét, amely
során nagyon sokan azon dolgoztak, hogy sikeres legyen a pályázat. Nagyon fontos a pénz is,
fõleg a szegényebb települések életében, mint
amilyenek mi is vagyunk, de számomra különleges élményt az a szervezõ erõ, mozgósítási tehetség jelentett, amelyet ilyen mértékben eddig
nemigen tapasztaltam. Persze tovább is gondoltam a dolgokat, hogy mi lenne, ha az életünk
más területein ismét találkoznánk ezzel a mentalitással, ezzel a minden akadályt elsöprõ lendülettel, az összefogás már közhelyszerûvé váló
eredményeivel? Lassan körvonalazódik az
RSD Parti Sáv projekt kiviteli ütemterve. Reményeim szerint az északi részen már június végén elkezdõdnek a munkálatok, míg a déli part-

szakaszon augusztus második fele a csatornázás
tervezett kezdete. Az ivóvízminõség-javító projektünk földmunkái is a nyár közepére valószínûsíthetõk, így Dömsöd több utcájában is elõfordulhatnak párhuzamosan munkálatok. Biztos vagyok abban, hogy az ezzel járó kellemetlenségek majd csak rövid ideig tartanak.
A XI. Europop Nemzetközi Énekverseny nagy
érdeklõdés mellett zajlott. Sajnálatomra ez az érdeklõdés nem a dömsödi közönségre vonatkozott.
A teltházas nézõtéren csak egy-egy hozzátartozó
ismerõs arcát fedezhettem fel, pedig mindenki sajnálhatja, hogy elmulasztotta a közeljövõ meghatározó könnyûzenei énekeseinek bemutatkozását.
Nem kell nagy jóstehetség ahhoz a megállapításhoz, hogy a most sikeres énekesekkel találkozni
fogunk a következõ évek televíziós tehetségkutatóinak döntõiben is! Remélem, dömsödiekkel is,
akiknek gratulálok a szép helyezésekért!
A Nemzeti Összetartozás Napja június 4-én
van. Négy évvel ezelõtt a frissen felállt új Parlament az elsõk között hozta meg azt a törvényt,
amely a trianoni békediktátum szomorú dátumát a
Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.
Dömsödön idén is a dabi templomkertben gyûltek
össze az emlékezõk. Nagyszerû, meghitt mûsort
láthattunk, hallhattunk a Mûvészeti Iskola növendékeitõl. Szabó Andrea képviselõ asszony mondta
az ünnepi beszédet. Átfogó, összeszedett gondolatokat hallhattunk az elsõ világháborús idõkrõl, az
igazságtalan békediktátum máig romboló hatásáról. Nagyszerû kezdeményezésként éltem meg azt
a kiállítást, amelynek anyaga az I. világháború körüli idõszak hangulatát varázsolta elénk. Gratulálok a rendezõknek! Egyébként a megemlékezésen
Pánczél Károly képviselõ úr is részt vett.
A VII. Dabi Napok rendezvénysorozat most
is nagyon jól sikerült! Gratulálok a házigazda
Bõdi családnak, elsõsorban Bõdiné Icának, valamint a mûvészeti vezetõ Balaton Magdinak!
Köszöntõmben azt mondtam, hogy a Dabi Napok különleges miliõje kevés helyen található
meg. Ez valóban így van!
A VIII. Hal-Víz Napra nagy szeretettel hívok
mindenkit! Június 21-én a Duna-parton beszélgessünk egy nagyot kötetlenül, kicsit élvezzük a
gond nélküli együttlét örömét. Talán ezek mellé
még jó falatok is jutni fognak!
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2014. MÁJUS

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2014. június 25-én szerdán 14-15 óráig

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2014. május 21-én ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós
Lászlóné, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia,
Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselõk.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
53/2014. (V. 21.) 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 gyermekvédelem helyzetérõl szóló beszámoló megvitatása
4./ Beszámoló a Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálat mûködésérõl
5./ Beszámoló a közmûvelõdési intézmények
mûködésérõl, a Dömsödi Hírnök fõszerkesztõjének beszámolója
6./ Nagyközségi Könyvtár díjszabás módosítás
7./ A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól
szóló rendelet-tervezet megvitatása
8./ A Medical-Provisor Kft. ajánlata az ügyeleti
ellátás dömsödi önálló megszervezésére
9./ Egyebek
a./ Európai Mobilitási Héthez történõ csatlakozás
b./ Majosházán épülõ Hospice Ház építéséhez
támogatás kérés
c./ Medicopter Alapítvány támogatás kérése
d./ A Dömsöd–Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének
kérdése
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
54/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-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 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
55/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõszak eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
3./ A gyermekvédelem helyzetérõl szóló
beszámoló megvitatása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
56/2014. (V. 21.) 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 Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat mûködésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
57/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete – figyelembe véve az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság javaslatát – a
Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat 2013. évi mûködésérõl szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Christopf Gáborné intézményvezetõ
Határidõ: azonnal
5./ Beszámoló a közmûvelõdési intézmények mûködésérõl, a Dömsödi Hírnök fõszerkesztõjének beszámolója

SZABÓ ANDREA

képviselõ asszony,
az Oktatási, Közmûvelõdési
és Sport Bizottság elnöke
tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ
a./ A Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ beszámolója
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
58/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ mûködésérõl szóló éves beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
b./ Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár mûködésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
59/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nagyközségi Könyvtár mûködésérõl szóló éves beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
c./ Beszámoló a Petõfi Emlékmúzeum mûködésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
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A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
60/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Petõfi Emlékmúzeum mûködésérõl szóló éves beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
d./ Beszámoló a Dömsödi Hírnök elmúlt évi
mûködésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
61/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dömsödi Hírnök mûködésérõl
szóló éves beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
6./ Nagyközségi Könyvtár díjszabás módosítás
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következõ rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének
5/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért fizetendõ
beiratkozási és térítési díjakról szóló
16/2001. (XI. 7.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2014. május 29. napján.
A rendelet hatályos: 2014. június 1. napjától.
7./ A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól szóló rendelet-tervezet megvitatása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következõ rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 6/2014. (V. 29.)
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól.
A rendelet kihirdetve: 2014. május 29. napján.
A rendelet hatályos: 2014. június 1. napjától.
8./ A Medical-Provisor Kft. ajánlata az
ügyeleti ellátás dömsödi önálló megszervezésére
A képviselõ-testület a napirendi pont keretében döntést nem hozott.
9./ Egyebek
a./ Európai Mobilitási Héthez történõ csatlakozás
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(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
62/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Európai Mobilitási Héthez
történõ csatlakozás kérdését az Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottság következõ ülésén tárgyalja meg, majd ezt követõen a képviselõ-testület soron következõ ülésének napirendjére kerüljön vissza.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
b./ Majosházán épülõ Hospice Ház építéséhez támogatás kérés
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
63/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Majosházán épülõ hospice ház
építéséhez 2014. évi költségvetésébõl 100.000
Ft támogatást nyújt. A további támogatás lehetõségét a 2015. évi költségvetés tárgyalásánál
kell megvitatni.
A támogatásra irányuló felhívást a képviselõ-testület kéri a Dömsödi Hírnökben megjelentetni.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
c./ Medicopter Alapítvány támogatás kérése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
64/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Medicopter Alapítvány támogatására irányuló felhívást a Dömsödi Hírnökben javasolja közzétenni.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
d./ A Dömsöd–Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének
kérdése
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
65/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete Apaj Község Önkormányzatával egyetértésben 2014. december 31-tõl
megszünteti a Dömsöd–Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulást.

A megszûnõ társulás vagyonának felosztásakor a társulási megállapodásban foglaltak szerint kell eljárni azzal, hogy a Dömsöd–Apaj
Óvoda Apaji Pitypang Tagóvodájának intézményi leltárában szereplõ eszközök Apaj Község
Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
Istvánt a Társulási Tanács elnökét a Társulás
megszûnésével kapcsolatos bejelentések megtételére.
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Dömsöd–Apaj Óvoda
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszûnéséig a Társulás részére átadott a Társulási
Megállapodás 2. pontjában átadott feladatot
2014. szeptember 1-jétõl visszavonja, és Dömsöd területén az óvodafenntartással járó önkormányzati feladatot maga látja el.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: folyamatos 2014. december 31-ig
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
66/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete kezdeményezi a Dömsöd–Apaj
Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulásnál, hogy a Dömsöd–Apaj Óvoda fenntartói joga
kerüljön átadásra Dömsöd Nagyközség Önkormányzata részére azzal, hogy az átadásra kerülõ
intézménybõl az Apaji Pitypang Óvoda kiválik.
A képviselõ-testület a kiváló intézmény alapító okiratát jóváhagyja, és egyben felhatalmazza Bencze István polgármestert az intézmény
törzskönyvi bejegyzésével, és az alapításával
összefüggõ eljárások lefolytatására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos május 30-ig
A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2014. június 25.
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
A 63/2014. (V. 21.) Kt. számú és a 64/2014.
(V. 21.) Kt. számú határozatban foglalt felhívásokat a Dömsödi Hírnök júliusi számában olvashatják.
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Új rendõrautó Dömsödön
Ünnepélyes keretek közt került átadásra az a Dacia Duster típusú
terepjáró, melyet településünk vásárolt és bocsátott a helyi rendvédelem szolgálatába. Ez az együttmûködés már néhány évvel
korábban megkezdõdött, amikor Lada Níva típusú autó használatát
biztosította a falu vezetése a helyi rendõrök számára.

Dömsödön kiemelten fontos szerepet kap a közbiztonság javítása,
és a rendvédelemmel való közös együttmûködés. Mind a kamerarendszer kiépítése, mûködtetése, mind pedig a Dacia Duster terepjáró
kiemelten fontos segédeszközei helyi viszonylatban is a bûnüldözés
hatékonyságának.

Tájékoztató a közfoglalkoztatásról
A munkanélküliség jellemzõje a piacgazdaságoknak. Ez, ha egy alacsony értéket ér el, egy
jól mûködõ gazdaságban könnyedén kezelhetõ. Ha ez a szám megközelíti a tíz százalékot,
akkor már nehezebben, társadalmi problémát
is okoz. Az egyén szempontjából a munkanélküliség hossza is fontos mérõszám. A világon
mindenhol ezen munkanélküliség levezetésére
alkalmazzák a különbözõ közmunkákat. Dömsödön mindkét mérõszám magas. A munkanélküliség meghaladja a tíz százalékot, és az
idõ is hosszú, amelyet egy-egy ember állás nélkül tölt el. Ezért Dömsödön még nagyobb
számban kerülnek be az emberek a közmunka
programba, mint a környezõ településeken.
Ennyit mindenképpen elõre kellett bocsátani
ahhoz, hogy reális képet kaphassunk a közfoglalkoztatásról.
A tavalyi évben átlagosan 60 fõvel számoltunk. Ezt a létszámot megközelítõen tartottuk
is. Az eloszlás azonban nem volt megfelelõ. A
nyári idõszakban 6 órás munkával, 3-4 hónapos váltásban 40-50 dolgozónk volt, míg a téli
közfoglalkoztatás idején ez a létszám elérte a
140 fõt. Télen nehezen tudtuk munkával ellátni
ezeket az embereket, még ha négy hónapot közülük 44 ember tanulással töltött is. A tanulók
kisgépkezelõ, ECDL, motorfûrész-kezelõ,
konyhai kisegítõ, idõsgondozó és egészségõr,
valamint alapkompetencia képzésben vettek
részt. Ezeket a létszámokat a minisztériumban
határozzák meg, és a munkaügyi központokon

keresztül került leosztásra. Itt kell megjegyeznem, hogy a ráckevei munkaügyi kirendeltséggel rendkívül jó a kapcsolatunk, és mindenben
próbálják megkönnyíteni a munkanélküliek
ügyintézését, és mindig igyekeznek a legjobban figyelembe venni az önkormányzatunk kéréseit. Ennek ellenére az utóbbi idõben nehezen volt tervezhetõ a behívott személyek száma és szakképzettsége.
A közterületen még idõnként láthatók büntetést ledolgozók, közmunkára ítéltek, és önkéntes munkát végzõ emberek is. Ezen emberek
munkájának szervezését, ellenõrzését is én
végzem.
A közfoglalkoztatottakkal látjuk el a község
köztisztasági feladatait, a zöldterületek karbantartását, az útjavításokat, és bizonyos épület
karbantartási, illetve építési munkáit. Természetesen mindezt a közalkalmazott fizikai dolgozókkal együtt végzik.
Ezen kívül a község minden megmozdulásában részt veszünk. A teljesség igénye nélkül:
Dömsödi Napok, Hal-Víz Nap, Kisherceg
Gyerekház programjai, sportpálya-karbantartás, iskolai futóverseny és sportversenyek, a
Még 1000 év szervezet által pályázott és megépített „dabi” játszótér karbantartása.
Jelenleg közfoglalkoztatottak gyártanak térkövet, járdalapot, dolgoznak a kertészetünkben,
készítenek darálékot a téli fûtéshez, segítenek
az egészségház elõtti parkoló felújításban.
Kátyúzást és útjavítást is végzünk. Bérlaká-

sok tatarozását és karbantartását is végezzük.
Ehhez jelenleg összesen 40 fõ áll rendelkezésünkre ápr 30-tól. (Ebbõl 19 fõ a napi munkák
végzésére, a többi intézményeinkbe van kihelyezve.) Ezért tapasztalható, hogy bizonyos
közterületeken még nincs levágva a fû, és
egyes munkák lassabb ütemben haladnak mint
azelõtt. A helyzet annyiban változik június 1jétõl, hogy még 35 dolgozót tudunk felvenni a
ráckevei kirendeltség jóvoltából.
A létszám növekedésével a fegyelem betartatása természetesen nehezebb. Néhány
lakostársunk éles kritikával figyeli a közmunkát. Teszi ezt anélkül, hogy reális ismerete lenne a folyamatokról. Ennek ellenére a
fegyelemre vonatkozó kritikákat igyekszem
megszívlelni, és tenni is a jobbítás irányába.
Azt azonban szeretném megjegyezni, hogy a
közterületen látható közfoglalkoztatottak jelentõs része nem az önkormányzat kebelén
belül dolgozik. Értük természetesen felelõsséget sem tudunk vállalni.
Amennyiben valakit részletesen érdekelnek
a közfoglalkoztatás folyamatai, természetesen
állok rendelkezésére, de kérem, hogy egyoldalú tájékozódás alapján ne fejtsenek ki igazságot
mellõzõ propagandát, még ha választási év
van, akkor sem. Az biztos, hogy a közfoglalkoztatás nem csak munka, hanem szociális intézkedés is. Ennek ellenére igyekszünk a lehetõ legjobb eredményt elérni a község javára.
VA
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A Dömsödi
Általános
Ipartestület hírei

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

2014. 06. 22-én vasárnap
10 órától az Ipartestület udvarán.
(Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.)
Program:
11 óra: Ünnepélyes megnyitó népzenei és
néptánc bemutatóval
12 óra: Bográcsolás
14 óra: Népzenei és néptánc bemutató
A rendezvényen szerepelnek:
Koronáné Szabados Terézia és Hajdú László
elõadómûvészek, valamint a Kiskun Néptánc Együttes
Az alábbi termékekkel, ízekkel ismerkedhetnek:
• házi sütemények
• házi túró, tejföl és sajtok
• házias ízesítésû hústermékek
• házi méz
• aszalt gyümölcs
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Meghívó
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a Kis Duna-menti
Civil Szervezetek Szövetsége támogatásával
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját

2014. június 21-én (szombaton)
Dömsödön a Kék-Duna Vendéglõ udvarán és a Duna-parton megrendezésre kerülõ

VIII. HAL-VÍZ NAPRA
Tervezett programok:
08.00 Fõzõverseny kezdés – 13.00 Vegyes szórakoztató mûsor
Gyermekeknek ugrálóvár, egyéb szórakoztatás
A fõzõversenyre mindenki jelentkezhet (aki leadja a Kék-Duna Vendéglõbe a jelentkezési lapját
2014. 06. 19-ig).
Három kategóriában lehet indulni:
I.
Halételek (halból készült sült, fõtt, párolt vagy egyéb technikával készülõ halételek)
II.
Magyaros ételek (pörköltek, gulyások, lecsók, paprikások és egyéb magyaros étkek)
III.
Vad- és különleges ételek (vadak, nemzetközi konyhák 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 lebonyolításának 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

Ezen kívül az alábbi kézmûves mesterségek kerülnek bemutatásra:
• bõrdíszmûves
• csipkekészítõ
• cipõkészítõ
• keramikus
• gyöngyfûzõ
• tûzzománcozó
• fafaragó

Részvételi feltételek!

A belépés díjtalan!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Balogh István Ferenc
fõszervezõ

Mindenki saját felelõsségével vehet részt a versenyen.
Az ételek elkészítéséért, minõségéért és a higiéniai elõírások betartásáért a mindenkori étel
elkészítõje (fõzõje) vállal felelõsséget.
Minden résztvevõ köteles a baleset- és a tûzvédelmi elõírásokat betartani.
Az ételeket értékesíteni, eladni vagy pénzért árusítani szigorúan tilos!
Az elkészített ételekbõl 1 adagot a zsûri tagjainak kell feltálalni.
Afent leírtak betartása mellett mindenkinek jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánunk!
Dömsöd, 2014. 05. 02.
Balogh István Ferenc
a HAL-VÍZ nap fõszervezõje

6

XXIV. évfolyam 6. szám

18679212-1-13

18681189-1-13

SULI PERSELY ALAPÍTVÁNY
2344 Dömsöd
Széchenyi út 9.

PRO MUSICA ALAPÍTVÁNY
2344 Dömsöd
Bajcsy-Zs. u. 5.

VII.

VII.

Szöveges beszámoló

Szöveges beszámoló

Közhasznúsági jelentés
a 2013. évi közhasznúsági tevékenységrõl

Közhasznúsági jelentés
a 2013. 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.

Az alapítvány 1998. június 22-én került bejegyzésre
az 1586. sz. bírósági nyilvántartási szám alatt a Pest
Megyei Bíróságon, mint közhasznú alapítvány.

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.

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.
Támogatást 2013. évben gazdálkodó szervezettõl 392.700 Ft-ot, valamint az
Apeh az 1%-ból 207.539 Ft-ot utalt ki az alapítványnak.
Bankszámlán levõ pénzeszközök után 2013. évben 311 Ft kamatot írt jóvá a bank.
A közhasznú tevékenység kiadásainak egy részét a mûködéssel kapcsolatos költségek teszik ki, a bankköltség 18.741 Ft, posta ktg. 445 Ft.
A 2012-2013. évben kiutalt Apeh 1%-ot, 360.233 Ft-ot kiegészítve a Waberer’s
Logisztikai cég által nyújtott támogatásból 21.657 Ft-tal az alapítvány 5 db asztali számítógépet, ill. 7 db monitort vásárolt az iskolának.
A 2012-2013. évben gazdálkodó szervezet által felajánlott összegekbõl 36.000 Ft
értékben érméket vásárolt az alapítvány, melyet az iskolai sportrendezvényeken
kerülnek kiosztásra.
A mindennapos testneveléshez 149.964 Ft értékben sporteszközöket vásárolt az
alapítvány, valamint 27.900 Ft értékben nonprofit elõadás részvételi díja került kifizetésre, ill. nonprofit kiadvány vásárlására került sor.
A fent beszerzett eszközöket a Gróf Széchenyi Általános Iskola tanulói használják.
2013. december 31-én az alapítvány pénzkészlete 12.601 Ft, az alapítvány bankszámláján 462.266 Ft van.
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelõen végezte tevékenységét 2013. évben is.
Az Országos Bíróság Hivatal honlapján a mérleg és eredmény levezetés elérhetõ a
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke és a www.domsod.hu címen.
Dömsöd, 2014. 05. 24.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem
végzett.
Adományokat 2013. évben magánszemélyektõl nem
kapott. A bankkamatból származó bevétele 81 Ft volt
2013. évben az alapítványnak, az Apeh 1%-ból nem
volt bevétele, a 2011. évben befolyt 48.834 Ft-ot, valamint a 2012. évben befolyt 55.868 Ft-ot az alapítvány tovább tartalékolta, a Zeneiskola munkáját segítõ hangszerek vásárlására kívánja fordítani.
A közhasznú tevékenység kiadásait a mûködési költségekkel kapcsolatos költségek teszik ki, ebben az évben a 14.672 Ft bankköltség.
Az alapítvány december 31.-i pénzkészlete 1.816 Ft,
a bankszámlán 128.874 Ft van.
Az Országos Bírósági Hivatal honlapján a mérleg és
eredménylevezetés elérhetõ
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmiszervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke és a
www.domsod.hu címen.
Dömsöd, 2014. 05. 08.

Köntös Ágnes
kuratórium elnöke
Szücsné Ágh Anikó
kuratóriumi elnök

Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2014. május 24-én elfogadta.

Záradék: A közhasznúsági jelentést a legfõbb testület
határozatával 2014. 05. 08-án elfogadta.
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Kéz a kézben - nyár a testvéri közös szeretet jegyében
Felhívjuk a felnõttek szíves figyelmét arra, hogy 2014 nyarán szeretettel várunk minden 0-5 (6) éves korú kisgyermeket a szülõkkel,
nagyszülõkkel a „Kisherceg” gyerekházas testvérnapokra délelõtti órákban júniustól kezdõdõen. A Gyermekjóléti Szolgálat egész július hónapban napközis tábort szervez az iskoláskorú gyerekeknek. Ez alatt az
idõszak alatt szeretnénk kiemelt figyelmükbe ajánlani, hogy az óvodásko-

rú testvéreik számára változatos programokkal várjuk 8-12 óráig a családokat a Gyerekházba (Dömsöd, Petõfi tér 2-3.). Kérjük, figyeljék késõbbi
részletes felhívásunkat is, mert a nyári vakáció idején családi „nyílt
napot”, közös vasárnapot szervezünk „kéz a kézben” a dabi játszótéren.
Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesület Khsz. és a „Kisherceg” Gyerekház dolgozói

Beharangozó!

Dömsöd – Apaj Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálat
idén nyáron is

NAPKÖZIS TÁBORT
SZERVEZ
2014. július hónapban 4 héten
keresztül gazdag programmal várjuk
az iskoláskorú gyermekeket!
A nagy érdeklõdésre való
tekintettel kérjük, hogy
jelentkezési szándékát jelezze
szolgálatunknál SZEMÉLYESEN!!!
Ajánljuk figyelmükbe
a Dömsöd honlapon
hirdetéseinket
és facebook oldalunkat!
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I S KO L A I H Í R E K • I S KO L A I H Í R E K
Sportversenyek eredményei
Futóverseny
Kellemes idõben, új helyszínen
(a Széchenyi úti iskola elõl indulva
és ide érkezve) rendeztük meg a hagyományos tavaszi futóversenyünket. A visszajelzések a rendezésrõl
nagyon pozitívak. Köszönjük a pedagógusoknak, a 7. b osztály segítõ
munkáját és a Polgárõrség gondoskodását. Gratulálunk minden futónak és a gyõzteseknek!
Eredmények:
2007. lány:
I. Takács Ágnes
II. Szeile Bernadett
III. Vincze Vivien
2007. fiú:
I. Kurilla Donát
II. Kincses Csaba
III. Kudar Zalán
2006. lány:
I. Dobrai Nóra
II. Horváth Kitti
III. Balogh Réka
2006. fiú:
I. Csörgõ Hunor István
II. Zsidai Péter
III. Orosz Tamás
2005. lány:
I. Balogh Virág Csenge
II. Keresztes Adrienn
III. Kovács Viktória
2005. fiú:
I. Baranyi Barnabás
II. Zsákai László – Nagy Csenger
III. Brassó József

2004. lány:
I. Balogh Boróka
II. Lantai Tímea
III. Pénzes Fanni
2004. fiú:
I. Kolompár Szabolcs
II. Varga Patrik
III. Gambi Ariel Ron
2003. lány:
I. Bojtos Beáta Barbara
II. Szeile Alexandra
III. Kovács Kata Mónika
2003. fiú:
I. Kincses Kristóf
II. Perger Máté
III. Kiss Richárd Levente
2002. lány:
I. Galambos Laura
II. Gecze Judit
III. Rüsics Alexa Dóra
2002. fiú:
I. Farkas Zsolt
II. Fekete Richárd
III. Kolompár István
2001. lány:
I. Csehi Lili
II. Földvári Fanni Ildikó
III. Sass Lilla Mónika
2001. fiú:
I. Hermányi Gergely
II. Ács András József
III. Takács Márton
2000. lány:
I. Nagy Barbara
II. Lampert Georgina Gréta
III. Csiszár Dóra

Iskolai szavalóverseny
Kissé megkésve a megszokott
idõponthoz képest, de idén is megrendezésre került iskolánkban a szavalóverseny. Május 5-én kicsik és nagyok egyaránt megmutathatták rátermettségüket és bizonyíthatták felkészültségüket az OMK nagytermében.
Természetesen idén is gyönyörûen
feldíszített terem és izguló közönség
várta az indulókat és a szebbnél szebb
költeményeket. Az alsó tagozatosok
versei értelemszerûen idén is inkább a
természetrõl, az állatokról és a vidám
gyermekkorról szóltak, míg a felsõ
tagozatosok már komolyabb hangvételû, elgondolkodtató mûvekkel ké-

szültek. Bizton állíthatom, hogy a
zsûrinek idén sem volt könnyû dolga
– munkájukat ezúton is szeretném
megköszönni kollégáim nevében is!
– hiszen nem könnyû 36 induló közül
a legjobbakat kiválasztani.
A helyezettek a következõ tanulók
lettek:
1. osztályosok
I. Liptai Áron
II. Dobrai Nóra
III. Barta Nikolett
Felkészítõjük: Patonai Istvánné
2. osztályosok
I. Szabó Petra
II. Sándor Emma

2000. fiú:
I. Kincses Sándor
II. Kovács Máté Olivér
III. Szabó Tibor Máté
1999. lány:
1. Belencsik Krisztina
2. Ács Dominika
3. Szüle Mercédesz
1999. fiú:
I. Budai Levente Antal
II. Papp János
III. Kolompár Dániel
1998. lány:
I. Lengvárszky Cintia
II. Kincses Brigitta
1998. fiú:
I. Horváth György
II. Büjtös Sándor
III. Patai József

Pethes Patrícia
Nagy Barbara

Iskolánk két IV. korcsoportos
csapattal indult a versenyen ötpróbában. A sok iskolai csapat közül a
lányok és a fiúk is ezüstérmesek
lettek.
Csapattagok:
Belencsik Krisztina Fanni
Lampert Georgina Gréta
Ács Dominika Éva
Hochman Regina Szilvia
Zsoldos Valéria

Budai Levente Antal
Bucsi György Ferenc
Vakter Bence Levente
Kolompár Dániel
Göllény Róbert
Csörgõ Szabolcs
Budai Levente megnyerte az
egyéni összetett versenyt (800 méter, 100 méter, távolugrás, kislabdahajítás, súlylökés) és bejutott a megyei döntõbe, ahol a 62 gyerek közül az elõkelõ 9. helyet szerezte
meg. Csak olyan gyerekek tudták
megelõzni, akiknek a választott
sportáguk kicsi koruktól kezdve az
atlétika. Levente versenysportja a
labdarúgás. A megyei döntõ másnapján egyéni versenyzõként 100
méteres futásban indult, ahol megnyerte a B döntõ futamot. Összesítésben 5. helyet ért el, 12,12 századmásodperc választotta el az országos
továbbjutástól. A 300 méter futáson
kimért pályán futott, ahol elsõ lett
volna, de sajnos átlépett a másik sávba, ezért kizárták. (Életében elõször
futott kimért pályán, ezért nem ismerte igazán az ittlevõ szabályokat.)
Gratulálunk a versenyzõ tanulóknak az eredményes szereplésükért!
Tóthné Porvay Zsuzsanna
testnevelõ

II. Orosz Tamás
III. Balogh Virág
Felkészítõjük: Patonai Nóra
3. osztályosok
I. Balogh Boróka
Felkészítõje: Patonai Istvánné
II. Harsányi Anna
Felkészítõje: Budainé
Doroszlay Judit
III. Csehi Lilla
Felkészítõje: Patonai Istvánné
4. osztályosok
I. Rakszegi Napsugár
II. Kovács Kata
III. Draskovich Zoé
Felkészítõjük: Major Anna
5. osztályosok
I. Rüsics Alexa
II. Galambos Laura
III. Manger Petra

6. osztályosok
I. Pék Bianka
II. Liptai Melitta
III. Jakab Tünde
III. Kolompár Petra
A 7. évfolyamon nem volt induló.
8. osztályosok
I. Lampert Georgina
II. Budai Levente
III. Kolompár Dániel
Végezetül szeretném minden
verskedvelõ helyi lakos figyelmébe
ajánlani rendezvényünket, melyet a
jövõ tanévben ismét megrendezünk
április 11-e környékén! Sok szeretettel várunk mindenkit, még akkor is,
ha nem ismer egyetlen indulót sem,
hiszen biztosan talál magának olyan
tehetséges fiatalt, akinek drukkolhat!
Keyha-Czeller Piroska

Vonzáskörzeti
atlétika verseny
Kiskunlacházán
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Iskolánkban a május az év végi felkészüléssel telt, nemsokára vizsgáznak növendékeink.
13-ától 21-éig iskolánk Comenius csoportja horvátországi meetingen
vett részt Varga Anett tanárnõ vezetésével.
13-án hangszerbemutató koncertet tartottunk a nagycsoportos óvodások részére. Növendékeink nagy örömmel várták az apróságokat, hogy
bemutathassák, milyen hangszereket lehet választani a zeneiskolában. A
mûsor végén az ovisok megnézték a tantermeket, ahol a mûvészeti oktatás folyik.
25-én a társastáncosok Kunszentmiklóson, a II. Kun Kupán vettek
részt. A gyerekek kimagasló teljesítményt nyújtottak. Íme a minõsítési
eredmények:
Csizmás Kandúr csoport: keringõ – ezüst, macarena – ezüst
Trió csoport: Angyalnak, madárnak – arany, Euphoria, rumba – arany
Szivárvány csoport: Love song, cha-cha – ezüst, Natamboli, jive –
ezüst, Mesék keringõje – arany
Babarózsa csoport: Rázós szamba – arany, latin mix – arany, Euphoria,
cha-cha – arany
Gézengúz csoport: I’m Alive, samba – arany, latin mix – arany, Shall
We Dance, tangó – arany.

Június 1-jén a Dabi Napok rendezvényen társastáncosaink és néptáncosaink is felléptek. Felkészítõ tanárok: Mihó Diána és Bagi Ferenc.
Június 1-jén a trianoni megemlékezésen énekeltek a szolfézs csoportok. A mûsorban még szerepelt Liptai Melitta, aki Dezsõ Lajos egyik mûvét énekelte, valamint Tóth Ilona, aki Popp Magyar táncát adta elõ fuvolán. Mindkét növendéket Balikó Mariann tanárnõ kísérte.
Örömmel tudatom, hogy Hartai Martin grafika tanszakos növendékünk
sikeresen felvételizett a Jaschik Álmos Mûvészeti Szakközépiskolába
grafikus szakra. Gratulálok neki és felkészítõ tanárának, Varga Anettnek!
Iskolánk egy meglehetõsen régi épületben mûködik, ahol mindig adódik valamilyen mûszaki probléma. Nagyon jó, hogy az önkormányzat segít bennünket a hibák elhárításában. Köszönetet szeretnék mondani
Varsányi Antal alpolgármester úrnak és a hivatal dolgozóinak a gyors és
szakszerû segítségért.
Köntös Ágnes igazgató

Látogatás az Operában
A dömsödi általános iskola ötödikes tanulói közül 18-an és két pedagógus ingyen megtekinthette a Pomádé király új ruhája címû operát
az Operaházban. Mindez köszönhetõ a Thököly Lions Klubnak és
személy szerint Marjay Gyulának, aki a felajánlást tette. Köszönet a
diákok nevében, akiknek nagy élmény volt az operalátogatás.
VA

28-án a pedagógusnapon zenész növendékeink szerepeltek az ünnepi
mûsorban. Tóth Ilona és Várkonyi Petra fuvoláztak, Imre Zsófi és Liptai
Melitta zongorán játszottak. Felkészítõ tanárok: Somos András, Berki
Artúrné, Balikó Mariann.
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A dömsödi focicsapat a megye
II. osztályú bajnokság 7. helyén
Dömsöd : Pereg 3 : 1 (1 : 1)
Gólszerzõ: Balázs 11-esbõl, Cziráky 2, ill. Fürj.
Az esélyesebb Pereg ellen meggyõzõ biztonsággal nyert Dömsöd.
Újhartyán : Dömsöd 4 : 1 (3 : 1)
Csapatunk gólját Pallagi szerezte.
Sima vereség.
Dömsöd : Hernád 4 : 0 (3 : 0)
Góllövõ: Palotai, Agócs, Cziráky 2.
Biztos hazai gyõzelem.
Gyál : Dömsöd 1 : 1 (0 : 0)
Gólszerzõ: Dobó, ill. Faragó.

Dömsöd : Ráckeve 1 : 3 (1 : 1)
Gólszerzõ: Cziráky, ill. Földi, Nagy, Horák.
Zuhogó esõben többszöri játékszünet után fájó vereség. A Ráckevének ez a gyõzelem jelentheti a bennmaradást a csoportban.
Bugyi : Dömsöd
Döntetlen állásnál félbeszakadt esõ miatt.
Dömsöd : Kakucs 2 : 2 (0 : 1)
Gólszerzõ: Faragó, Garai, ill Árva, Rakita.
Változatos mérkõzésen kétszer is egyenlített
csapatunk. A Dömsödnek több helyzete volt,
ennek ellenére igazságosnak mondható eredmény született.

Megemlékezés
Trianonról
Magyarország 1920. június 4-én a Trianoni
békeszerzõdés folytán elvesztette területe kétharmadát és a lakosságának felét. Az istentisztelet után ezen nemzeti gyásznapról emlékezett
meg Dömsöd ifjúságának egy része méltóságteljes mûsorral a dabi templomkertben. A megemlékezõ beszédet Szabó Andrea önkormányzati képviselõ asszony mondta. Kiemelt néhányat a dabi hõsök közül, akik az I. világháborúban vesztették életüket. Az ünnepség Pánczél
Károly országgyûlési képviselõ és az emlékezõ
közösség koszorúzásával zárult.
Az ünnepség elõtt a gyülekezeti házban megnyílt egy kiállítás, amely az elsõ világháború relikviáiból állt össze.
VA

Dabas II : Dömsöd 0 :2 (0 : 1)
Góllövõ: Cziráky, Palotai.
Nagyszerû gyõzelem vendégként.
Taksony : Dömsöd 2 : 0 (0 : 0)
Csapatunk a második félidõben kapitulált a
bajnok ellen, miután Kovács Milánt a bíró a 49.
percben kiállította.
VA
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Dicsõség a veszteseknek
– Emlékbeszéd a Nagy háborúban elesett dabi és dömsödi hõsök tiszteletére –
A dabi református gyülekezet templom kertjében június 1-jén, vasárnap emlékeztünk meg
az elsõ világháború kitörésének századik évfordulójáról, és az azt követõ Trianoni békediktátumról. Ebbõl az alkalomból emlékkiállítást tekinthettek meg a világháborúval kapcsolatos
tárgyi eszközökbõl, dokumentumokból. Ünnepeink sorában nem szerepel a két világháború
áldozataira való emlékezés alkalma. Ünneplünk
Május elsejét, Valentin napot, a Föld napját, de
azokról a milliókról, akik a nagyhatalmi politika
áldozataként vesztek oda hazájuk védelmének
hitében, róluk nem szól az ünnepi naptár.

verekhez folyamodni. Az uralkodó 1914. júliusában elrendelte haderõnk részbeni mozgósítását. Néhány nap múlva megfogalmazták a hadüzenetet:
„A császári és királyi kormány kénytelen
maga gondoskodni jogainak és érdekeinek védelmérõl, és ebbõl a célból a fegyverek erejéhez
folyamodni. Ausztria és Magyarország ennélfogva jelen pillanattól kezdve Szerbiával szemben hadiállapotban lévõnek tekinti magát.”

A kép illusztráció
Az alábbiakban a megemlékezésen elhangzott beszédet olvashatják:
„Tisztelt ünneplõ közönség, kedves testvéreim!
Örömmel köszöntöm Önöket a dabi gyülekezetben, ahol immár hagyománnyá vált, hogy
minden év júniusában megemlékezünk az elsõ
világháborút lezáró versailles-i békeszerzõdésrõl, a magyarság gyásznapjáról.
Idén ezzel együtt emlékezünk meg az elsõ világháború kitörésének századik évfordulójáról is.
1914. június 28-át írunk. Európa egét sötét
felhõk borítják. A Monarchia békéjét szakadatlanul fenyegeti a közeli Balkán, különösen
Oroszország hûséges elõörse, Szerbia.
A bizonytalanság már a gazdasági életet is
megbénítja. Egyetlen szikra hiányzik, hogy
megtörténjék a robbanás, amely lángba borítja
egész Európát. Ezt a szikrát alattomos szomszédunk, Szerbia lobbantotta fel 1914. június 28án, amikor Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös feleségével, Zsófiával Szarajevóba érkezik
az ott folyó hadgyakorlat megtekintésére. Két
lövés dördült el, amely kioltotta a trónörökös és
felesége életét. A bûntett szálai Belgrádba vezettek. Oroszország hatalmas támogatást ígért
Szerbiának. Megtorlást követeltünk, de megtagadták. Így nem maradt más hátra, mint a fegy-

Hadba indulók…
Egykoron véres kardot hordoztak körül az
országban, most zubbonyos munkások siettek végig az utcákon és ragasztották ki a falakra a mozgósítási parancsot. Megmozdult
az egész nemzet. A király zászlóaljaiban sereglettek szegények, gazdagok, jelentéktelenek és elõkelõk. Fegyvert ragadott a népnek
minden fia.
József fõherceg, lovassági tábornok így szólt
a mozgósított tömeghez:
„Kardunkat kihúztuk. Holnap megyek a
harcmezõre, ha kell meghalni a hazáért.
Én bízom, mert Isten még sohasem hagyta
el a magyart. Isten velünk!”

Lövészárokban

A császár úgy gondolta, mire a lombok lehullanak, a katonák hazatérnek. Legrosszabb álmában sem gondolt arra, hogy a büntetõhadjárat
négy évig tartó háborúba torkollik, amelybõl
több mint egymillió katona nem tér haza. 1916
végéig a közös hadsereg állományának mintegy
3/5-öd részét vesztette el. Dömsöd és Dab hazafias lakossága kivette részét a mozgósításból.
Mindenkinek ki kellett állítani egy kocsit
felszerszámozva, hajtóval együtt, s bevonulni a megadott helyre. Mintegy 900 dömsödi
és dabi férfi indult el a harcterekre. Közülük
182-en haltak hõsi halált, hátra hagyva 58
hadi özvegyet, 108 hadi árvát. A község lakossága a halottak emlékére a templom téren
a hazáért haló hõs szimbólumával szobrot
emelt. A dabi református templom déli falában van elhelyezve egy fekete márvány emléktábla, rajta 28 név csillog:
„Véreztek és elhulltak õk, gyõzelmesen
Tettük sugára átragyog idõn, enyészeten”
Néhányan a hõsök közül:
Brassó Bálint földmûves
35 éves volt amikor bevonult a 29. honvéd
gyalogezredbe. A szerb harctérre vitték. A hideg télben elfagytak a lábai. A marosvásárhelyi
kórházban gyógyult fel. Ezután az orosz harctérre került, ahol fogságba esett. Két év után izzó honvágytól sarkallva hazaszökött. Néhány
hónap múlva már az 1. honvéd gyalogezred menetszázadával megy ki az olasz frontra, ahol október 28-án elesik. Két árvája maradt.
Bugyi József földmûves
Nõs, 3 gyermek atyja. A 29. honvéd gyalogezredbe sorolták be. Az oroszok betörése alkalmával a Besztercebánya környékén vívott harcokban szívét orosz golyó fúrta át. Bajtársai a
Zsibó folyó mentén temették el. Utolsó óráiban
Tatár József nevû katonatársa volt mellette, aki
hazahozta pénzét és iratait.
Ila István földmûves
Nõtlen ifjú. Húszéves korában vonult be a 38.
gyalogezredbe. A Kárpátokban esett el. Bajtársai örökzöld fenyõk alá temették.
Katona Bálint földmûves
Nõs, három gyermek édesapja. Lovait és kocsiját ajánlotta fel a hadsereg céljaira. 1916-ban
a Magure hegységben vívott küzdelemben golyó által halt hõsi halált. Fõhadnagya azt írta, az
utolsó perceiben családját emlegette.
Pataki József földmûves
Még csak 17 éves volt amikor 1915-ben bevonult hadimunkára. A Valéria kórházban volt
fõápoló, ahonnan besorozták a Mollinary-bakákhoz mint szanitéc. 1916-ban az orosz frontra
került. Ütközet közben egy sebesülthöz lépett
oda, midõn egy golyó letépte a bal keze egyik
ujját. Édesapja hazahozatja, majd felépülése
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után visszamegy ezredéhez, ahol a géppuskásokhoz osztják be. A román frontra került, ahol
légnyomás következtében megnémult. A kolozsvári kórházban felgyógyult, majd az orosz
frontra került, ahol olyan súlyosan megsebesült,
hogy a pozsonyi kórházban már nem lehetett
rajta segíteni. Édesanyja hazahozatta és a dabi
temetõben temettette el.
Folytathatnánk még a sort Rakszegi Andrással, aki a kiképzés után a szerb frontra került,
majd az orosz betörés alkalmával tüdõgyulladást kapott, és két nap múlva meghalt.
Várkonyi Mihály földmûvessel, aki 1917ben vonult be a vasutas ezredhez, ahol megfázás
közben tüdõgyulladást kapott és meghalt. Õt
szülei szintén hazahozatták. Itt nyugszik a dabi
temetõben.
K. Nagy László dabi községi tanító, akitõl e
feljegyzések ránk maradtak, arra int minket,
hogy soha ne feledjük e hõsök neveit. Büszkén
gondolunk rájuk, akik távol a Monarchia határain, a Magas-Kárpátokban zord körülmények
között, vagy a lövészárkok mélyén bátran védték hazájukat. Büszkén emlékezhetünk rájuk,
akik szenvedésekkel teli fordulatok után végül
valamennyien elestek. Csak árváik maradtak itt,
akik büszkén vitték tovább a családi nevet.
Megkérdezhetjük magunktól: mit hozott nekünk ez a háború? Mi lett a jutalma a sok áldozatnak? A sok értelmetlen halálnak? A háborút
elvesztettük. Nem a lövészárkokban, hanem
íróasztal mellett.
Nemcsak a háborút vesztettük el, hanem hazánk egységét is. Szent István kétezer éves országát, amelyet sem tatár, sem török nem tudott
széttiporni, egy gyáva és önzõ hazátlan kísértet
egyetlen aláírással darabokra tépett. Trianonban
megszüntették a történelmi magyar államot. A
háború kitöréséért a magyar királyságot felelõsség nem terhelte, mégis egyedül csak minket
büntettek meg.
Az ár súlyos volt:
ã 325.000 km2-bõl 92000 km2, húsz millió
lakosból hét millió maradt
ã az ország összes arany-, ezüst- és sóbányája
ã a szénbányák 80%-a
ã az erdõk 90%-a
ã mûkincs vagyonunk nagy része
ã vasútvonalaink szerelvényeikkel
ã Fiume, egyetlen tengeri kikötõnk
ã az összes tengeri és folyami hajónk
Sok mindent megmagyaráz Ionel Bratinau
román miniszterelnök 1920. július 1-i nyilatkozata:
„Nem nyugodhatunk addig, amíg a magyar
népet gazdaságilag és katonailag tönkre nem
tesszük, mert mindaddig, amíg Magyarországban az életképességnek egy szikrája is van, addig magunkat biztonságban nem érezhetjük.”
A magyar delegáció a béketárgyalásokon
nem vehetett részt. Csupán akkor volt jelen,
amikor részükre a döntést kézbesítették.
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A békediktátum, noha jogilag és alakilag érvénytelen, a mai napig érvényben van. Majd
száz év elteltével is viseljük annak szégyenét.
Mit sem törõdve az elõdök vére hullásával, belenyugodtunk a kiosztott szerepbe.
Méltók vagyunk-e a dabi földmûvesekhez?
Akik sebesülten is újra és újra visszatértek a
frontra? Akik nem akartak itthon maradni, és
nem féltek visszamenni. Akik csonkán és némán is visszatértek bajtársaikhoz?
A rendszerváltáskor széles homlokú fejek
hördültek fel a „15 milliós magyar” kijelentésen. Létezik olyan pusztító ideológia, amely 80
év alatt kiirtotta ezer év örökségét??
1920. június 4-én megkondultak a harangok,
és méltóságteljesen zúgtak az egész országban.
Ebben a fájdalmas csonkításban mégis feltámadt az erõ, s támadtak olyan vezetõk, akik átgondolták a nemzetépítés módjait. Teleki és
Bethlen iskolákat alapítottak. Az akkori kultuszminiszter szerint nemcsak ahhoz kellett jogcím, hogy Árpád elfoglalja a Kárpát-medencét,
hanem ahhoz is, hogy itt maradhasson.
Ma már le vagyunk fegyverezve: nincsenek
szablyáink és íjaink, amelyek Árpád vitézei kezében még fényesen csillogtak. A magyart ma
elsõsorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá.
Móra Ferenc így ír:
„Nem kell gyászolni, mert a halálos ítélet
még nem halál. Ahhoz még mindig sokan vagyunk, hogy egy szálig kiirtsanak minket. Szívtelenségük volna hozzá, de nincs elég hóhérjuk.
Tollal, tintával nem öltek még nemzetet.
Mit kötelezvény? Mit békeszerzõdés? A lobogó vulkánt szalvétával leborítani nem lehet.
Parancsoljátok meg a szélnek, hogy ne fújjon, a
csillagnak, hogy ne szikrázzon, a folyónak,
hogy visszafelé folyjék.”
Gróf Apponyival folytatva:
„Amit Isten összekötött, azt ember el ne válassza! Isten kötötte össze annak összes részeit,
midõn ezt a szép országot megalkotta, hegykoszorúval övezve, folyamokkal szelve. Ember ne
merészelje ezt felbontani”

engedik el egymást. Haza megyünk és keressük
a régi ösvényeinket. Egy a nyelvünk, egy a hitünk, visszavárnak minket.
Gerencsér József, aki megírta Dömsöd történetét, azt mondja:
„Ez a nemzedék élni kíván, mert különben
nem a múlt hõseiben keresné jövendõjének útját.” A hõsök emlékmûve és a községháza elõtt
újra lengõ országzászló hirdeti, hogy ebben a
faluban a hit és a lelkiismeret soha nem szûnik
meg. Nem veszhet el az a nép, amely a hit és haza fundamentumára építi jövõjét.

Befejezésül Babits Mihály soraival szeretném Önöket reménnyel biztatni:
„Nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tûnnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz. Nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg.
És jön az igazság, közelebb, közelebb”
(Szabó Andrea)
Cikk az eredeti kézirattal megegyezõ
szöveghû közléssel.

AZ OMK ÉS A
KÖNYVTÁR
NYÁRI NYITVATARTÁSA
2014. június 16-tól augusztus 31-ig
a következõ nyitvatartási rend
szerint várjuk kedves vendégeinket:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

zárva
7.30-13.30
7.30-13.30
7.30-13.30
7.30-13.30
8-12

A nyári szabadság idõszakára az alábbi
idõpont szerint szüneteltetjük a könyvtár
nyitva tartását:
2014. augusztus 1–17-ig.
Nyitás: 2014. augusztus 18-án.

Ha régi határaink még állnának, ha nem
hagytuk volna amit hagytunk, ma a Kárpát-medencében 36 millió magyar élne. A diktátumok
nem örök érvényûek. Különösen nem azok,
amelyeket az idõ átírt. Lassan eltûnnek a határok. Romjaikon magyar családok nyúlnak át
egymás kezét keresve, s a megtalált kezek nem

Minden kedves olvasónknak jó pihenést
szeretnénk kívánni a nyári szünetre!
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T
„Szél viszi messze a fellegeket, mögötte lángol az ég.
Nyujtsd ide édes a kis kezedet, ki tudja, látlak-e még.”

A második képen három testvér látható, amely Dömsödön készült a
’40-es években a családi ház udvarán:

(Gyöngyösi Lászlóné Csabai Piroska dalos könyvébõl)
Az alábbi képeket ifj. Jancsó Attilától kaptuk, aki ifjú kora ellenére nagyon sokat tud Dömsödrõl, lelkesen kutatja a régmúltat, jól ismeri a régi
dömsödi családok történetét.
Az elsõ képen a Szõgyényi család látható 1942-ben az Attila utcai családi ház elõtt Szõgyényi Ferenc katonai leszerelése alkalmából.
Szõgyényi Ferenc, aki a családi képen középen látható katonai ruhában, két évet volt kint a fronton Ukrajnában, ahol jól megtanult oroszul.
1943-ban leszerelt és hazajött Dömsödre szüleihez és testvéreihez. Ekkor
23 éves.
Néhány hónap múlva bejöttek az oroszok a faluba. A Szõgyényi család három orosz katonatisztet szállásolt el családi házukban. Késõbb, amikor kivonultak, magukkal vitték Szõgyényi Ferencet tolmácsnak és úti
irányítónak. Ezután nyoma veszett. Többé nem látták… Egyetlen fennmaradt emlék róla egy ezüst pecsétgyûrû, amit itthon hagyott szüleinek.
Akit a háború visszaadott, a megszállók könyörtelenül elvették.
A Szõgyényi családban sok gyermek volt, mint akkoriban minden családnál. Õk tudták, amit ma már elfelejtettek a magyar családok, hogy a sokaságban van az erõ és a megmaradás.
Akkoriban még nem kellett számolni a nemzet kipusztulásának gondolatával, ami annak volt köszönhetõ, hogy az asszonyok nem féltek a szüléstõl, legfõbb értéknek tartották a gyermeket.
Nem volt szükség idõsotthonokra, ahová betették volna a tehernek tartott idõs, beteg szülõket. A felnövekvõ gyermekek szeretettel gondoskodtak szüleikrõl, felváltva gondozták õket. Amikor eltávoztak, saját otthonukban, szeretteik között vettek végsõ búcsút az élettõl.

Balról: Szõgyényi Ferenc, Szõgyényi Imre, Szõgyényi József.
Három ifjú fivér , akik itt még együtt nevetnek, s akiket késõbb elszakít
egymástól a megszálló orosz hatalom.
Szabó Andrea – Jancsó Attila
Cikk az eredeti kézirattal megegyezõ szöveghû közléssel.

Sok szeretettel köszöntik

Tárkányi Bélát és Kecskeméti Margitot

40. házassági évfordulójuk alkalmából
Gyermekeik, rokonaik és barátaik

Dömsöd központjában házrész kiadó.
Érdeklõdni: 06-30-469-0794
Álló sor balról: Szõgyényi József (szül. 1924),
Szõgyényi Ferenc (szül. 1920),
Szõgyényi Imre (szül. 1923).
Ülõ sor balról: Szõgyényi Julianna (szül. 1928), Szõgyényi Ferenc
az édesapa (szül. 1890), Szõgyényi Sándor (szül. 1930),
az édesanya Szõgyényi Ferencné Tarr Erzsébet (szül. 1881),
Szõgyényi Erzsébet (szül. 1927)

KÚTFÚRÁS
110-es átmérõjû csatornacsõvel.
Tel.: 06-30-9-640-485
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HISTÓRIÁNKBÓL
„A jövõ magva a múltban rejlik”
K. Nagy László

„Nevelni magyarnak, nevelni igaznak…”
– A dabi és dömsödi levente mozgalom történetérõl –
III. rész

Négy évtized pusztító munkája után érkeztünk vissza ezekre az alapokra. Minden más leomlott, mint a kötés nélkül egymásra emelt téglák.
„Az 1924-25 körül indult Levente Egyesület európai tekintetben is
több államban mozgalomként terjedt el, úgy a németeknél mint az olaszoknál, ahol ifjú katolikus közösségek szervezõdtek erre a mintára.
Dömsödön és Dabon 12 és 15 éves kor közötti idõszakban vette át az ifjak nevelését a levente mozgalom. Többnyire erõnléti kiképzések folytak:
futás és alaki gyakorlatok. Egyik legfontosabb célja volt ennek az edzettség megszerzése, erõs és bátor ifjak nevelése. Tanultak fegyver ismeretet
is, amely elõképzésnek számított a második képzési szakaszhoz, amely
15 éves kortól indult a besorozásig, illetve hadba vonulásig. Amikor megkapták a hadba hívó parancsot, már katonaként tisztelték õket.
Dabon K. Nagy László református tanító vezetésével indult a levente mozgalom, eleinte külön a dömsödi leventéktõl. Késõbb a kettõ egybeolvadt.

„A kis levente”
Jónás István
A leventék mozgalmáról megjelenõ sorozat sokakban indította el régi
emlékek felidézését. Régmúlt szép Dömsöd, büszke Dab, valaha volt közösségi élet…
Elkötelezettségben külön, ám mégis együtt formálva saját közösségüket.
Ez a fajta ember manapság kihalófélben van. A dicsõ elõdök képe szertefoszlott. Körbenézünk, keressük a megmaradt értékeket, a jóakaratú tenni
akarást, a nemzet iránt való hív elkötelezettséget, a bátorságot, az egymás
iránti tiszteletet… Találunk helyette könnyû pelyvát: törtetõ önzõséget, haszonlesésért meghunyászkodó, bálvánnyá emelt törpe önmagunkat.
Necsász Imréné Csizmadi Margit Néni elmondása alapján egy épülõ
világot ismerünk meg, ahol az építõk erõs alapkövekre emelték a jövõt.

Levente bemutató, 1942. június 14.
Dabi legelõ
Balról: Csizmadi József levente oktató,
K. Nagy László levente parancsnok
A Csizmadi család
Balról: Krizsán Julianna, Csizmadi Margit, Csizmadi Márta,
Csizmadi József
1941

A gyakorlatok a dabi legelõn voltak. Az egyesület egyik fõ támogatója
volt egy dabi származású bankár: Gyenes Sándor. A tagtoborzás az iskolákban történt. A 12 évet betöltött gyermekek jelentkezhettek K. Nagy
Lászlónál. Az egyesület munkálkodásának célja a haza védelmének szol-
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gálata, amely célból honvédelmi kiképzésben is részesültek a tagok.
Emellett a településeket ért elemi károk esetén (tûz, árvíz) rendszeresen
részt vettek a mentésben.

Március 15-i ünnepség
Díszmenet az országzászló elõtt
1940
Elöl: Csizmadi József levente oktató,
elsõ sorban balról Szabó Béla
Az ünnepségen jelen voltak a bírók, a jegyzõk, a körök elnökei, a kántorok és vezetõk, gyakorlatilag a falu egésze. Tíz órára mindenki a téren
volt. A megemlékezés beszéddel kezdõdött, majd a mûsort Szõnyi kántor
úr dalárdája színesítette. A megemlékezést követõen az emberek nem bújtak be otthonaik falai közé. A különbözõ körökben gyülekeztek, ki-ki
ahová tartozott. Itt beszédek hangzottak el, majd beszélgetések és borozgatás mellett töltötték el a komák a napból hátralévõ idõt.

Leventék március 15-i ünnepségen
Balról: Ismeretlen, Kovács Gyula, Ila Ottó, Csizmadi József
1940-es évek
A kiképzéseket az alábbi oktatók irányították:
Jung Mihály, Gergely Mihály, Csizmadi József, Csernák Lajos
százados, levente oktató, Ács Gyula, Rab Béla, Bangó József.
Az egyesület felépítését tekintve õrsökbõl (8 fõ) és szakaszokból (2530 fõ) állott. Ezeknek külön vezetõi voltak. 16 éves korig hat elemi osztály volt kötelezõ. A hetedik és nyolcadik év ismétlõ évek voltak. Ha a
szülõk akarták, írathatták õket iparos tanonc iskolába, amely az ötödik iskolában volt. Itt Szõnyi Károly, Dezsõ Lajos, Bana Gábor tanították õket.
A dabi és dömsödi leventék egyesülése nem történt zökkenõmentesen,
mert heves vita alakult az egyesület nevérõl.
A dabiak öntudatosan hangoztatták: „Nem adjuk a nevünket!”
Rájuk mindig is jellemzõ volt az erõs összetartás és az öntudat. Gyakran hangzott el ez a mondat:
„Lássátok a dabiak mennyivel különbek??”
Elsõként felmerült az a variáció, hogy mindkét település neve szerepeljen az egyesület elnevezésében: „Dab-söd” néven.
Ezt végül elvetették, s amikor 1936-ban a két község egyesült, megtörtént a két egyesület uniója is Dömsödi Levente Egyesület néven. Ekkor
Kovács Sándor volt a bíró.
Felejthetetlenek voltak a március 15-i ünnepségek. Tíz órakor kezdõdött a gyülekezõ a Hõsök szobránál a zászlók alatt. Külön zászlója volt a
48-as körnek, az Iparos Körnek, a Gazda Körnek.

A Gazda Kör bejárata az ’50-es években
Fent Csizmadi József Gazda köri gondnok
Balról: Nyerges László, Szalay bácsi, Náci bácsi, Kis bácsi,
Mendi bácsi, Franci, (zenészek) Takács ?, Váradi Imre
A másik nemzeti ünnep október 6-a volt, amely alkalmával nem volt
ilyen nagyszabású mûsor. Az emberek otthon maradtak és családi körben
pihentek, vagy rokonlátogatóba mentek.
A dabiak mindig külön ünnepeltek a református templom udvarán. Itt
is több rendezvény volt, például tánciskolai elõadások. Maga az egyház is
részt vett a szervezõ munkában. Borza Nándi Bácsi emberszeretõ, közösségi lelkipásztor volt.
A Levente Egyesület 1945-ig mûködött.
Necsászné Csizmadi Margit Néninek köszönjük, hogy féltve õrzött
családi emlékeit rendelkezésünkre bocsátotta!
Szabó Andrea
Cikk az eredeti kézirattal megegyezõ szöveghû közléssel.
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Április–május hónap
Újabb két mozgalmas hónap telt el számunkra. Voltak tûzeseteink, mûszaki mentéseink és tûzoltó bemutatónk a Dömsödön dolgozó rendõrökkel közösen a XX. Dömsödi Napok alkalmából.
2014. 03. 22-én 20 óra 43 perckor kaptunk jelzést Dömsöd csatornapartra, ahol összehordott szemét égett. A tûzet 1 sugárral és kéziszerszámokkal oltottuk el.
2014. 03. 25-én 17 óra 01 perckor kaptunk SMS-ben riasztást
Apaj–Bugyi határába, ahol nádas égett. A tûzet a Kunszentmiklós városi
tûzoltókkal közösen oltottuk el.
2014. 03. 27-én Dömsöd–Apaj közötti mezõgazdasági területre kaptunk riasztást, ahol száraz aljnövényzet, nádas égett. Az oltást a rossz terepviszonyok és a nagy szél is nehezítette.
2014. 03. 29-én 13 óra 55-kor kaptunk jelzést Dömsöd, Kossuth Lajos
utca 95. szám elé, ahol egy mikrobusz és a egy személyautó ütközött. A
busz az oldalára fordult, és az út szélén lévõ padra borult.

tott és ott 3 darab beton virágtartónak ütközött. Az ütközésben a virágtartók és a Polski eleje is összetört. A helyszínen a gépkocsit áramtalanítottuk, a sérült akkumulátort kivettük az összetört orrészbõl, valamint itatóanyaggal leszórtuk az útra kifolyt akkumulátor savat.
2014. 06. 03-án a Katasztrófavédelmi Megyei Mûveletirányítástól
kaptunk riasztást Ráckeve Nyári Pál köz 18. szám alá, ahol egy fa épület
kapott lángra. Minden hivatásos egység káresetek felszámolásán dolgozott, ezért kérték a mi segítségünket. Vonulás közben a ráckevei egység
felszabadult, így õk, mivel helyben voltak elõzõleg káreset felszámolásánál, a mi kiérkezésünk elõtt a helyszínre értek, ezért a mi egységünket
visszafordították állomáshelyére.
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!

Személyi sérülés nem történt. A kiérkezõ rajok a kisbuszt áramtalanították majd a rendõrségi helyszínelés után talpra állították.
2014. 04. 03-án kaptunk riasztást Apaj–Kunszentmiklós közötti részre,
ahol száraz fû, nádas égett. A tûz kiterjedése, az erõs szél és a rossz terepviszonyok miatt 2 riasztási fokozatot rendelt el az oltás vezetõje. Így a Sziget 1-es és a Dabas 1-es fecskendõk is vonultak a káresethez.
2014. 04. 06-án 1 óra 57 perckor kaptunk SMS-ben riasztást Széchenyi
útra, ahol az orvosi ügyeleti autó elakadt. A Suzuki típusú gépkocsit drótkötél segítségével kivontattuk.
2014. 04. 11-én Petõfi utca 1. melletti részhez kaptunk bejelentést tûzesetrõl. A helyszínen a Védgát oldalának növényzete égett, amit egy
gyorsbeavatkozó sugár segítségével oltottunk el.
2014. 04. 18-án riasztottak minket Kiskunlacházára (volt Peregi
Tsz géptelep) segítségnyújtás céljából, ahol nagykiterjedésû nádastûz
volt. Az oltásban a ráckevei és a szigetszentmiklósi tûzoltókkal közösen vettünk részt.
2014. 05. 11-én érkezett viharos idõjárás miatt több riasztást is kaptunk.
19 óra 06 perckor kaptuk az elsõt Dömsöd Alsó-Dunapart 70. szám elé,
ahol fa az útra dõlt és elzárta azt. A fát motoros fûrész segítségével eltávolítottuk. 19 óra 49-kor kaptuk a következõ jelzést a Kossuth Lajos utca 93.
szám elé, ahol az esõ egy betonvillanyoszlopot alámosott. Itt tûzoltói beavatkozásra nem volt szükség a problémát az ELMÛ szakemberei hárították el. 20 óra 12 perckor a József Attila utcába kaptuk a következõ riasztást egy letört faág miatt.
2014. 05. 16-án 15 órakor egy veszélyesnek ítélt fához kaptunk riasztást. A helyszínen azonban kiderült, hogy a fának semmi baja és nem jelent semmire sem veszélyt.
2014. 05. 18-án 10 óra 14 perckor a Bíró utcába kaptunk tûzesethez jelzést. Itt egy kb. 20 m2 melléképület tetõszerkezete égett. A tüzet a tetõ
megbontásával sikerült eloltani és megakadályozni a továbbterjedését. A
tûz valószínûleg az elektromos hálózat hibája miatt keletkezhetett.
2014. 05. 25-én 10 óra 49 perckor kaptunk jelzést Kossuth Lajos utca
Szabadság utca keresztezõdéséhez, ahol egy Polski Fiat az útpadkára haj-
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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!
Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is köszönjük!
További információk és képek a weboldalunkon,
a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
Pest Megyei Tûzoltói Ügyelet:
Ráckeve Városi Tûzoltóság ügyelete:

105
06-24-518-665 vagy
06-24-518-666

Szigetszentmiklósi Hivatásos
Tûzoltó Parancsnokság ügyelete:
Tárkányi Béla, Dömsöd ÖTE parancsnoka:

06-24-444-704
06-20-383-5407

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Idõ
8.00–12.00, 13.00–17.30
Nincs
8.00–12.00, 13.00–16.00
Nincs
8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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MEZÕGAZDASÁGI
HÍREK
2014. év június hó
A 2014. év május 11. emlékezetes napként marad meg a legtöbb
dömsödi gazdálkodó, de fõként kertészkedõ, szõlõ- és gyümölcstermelõ életében. E sorok írója már több jégverést, vihart élt meg, de ilyen
nagy erejû jégverést, szélvihart még nem láttam. Mint ismeretes, nagyon kevés téli, tavaszi csapadék esett, és már nagyon vártuk a kiadós
esõt, ami ugyan május hónap során megjött, csak a jégverés nem hiányzott. Még az a szerencse, hogy nem az egész dömsödi határt sújtotta,
csak egy részét, de a kiskertek nagy része komoly jégverési károkat
szenvedett, fõként a már kiültetett palánták és a szõlõhajtások, gyümölcsfák károsodtak. Elmondhatjuk, hogy a fagyosszenteki fagyok
ugyan elmaradtak, de a jégverés még nagyobb károkat okozott. Az enyhe tél és a korai kitavaszodás következtében a növények, a szõlõ- és
gyümölcsfák jó termést ígértek, de sajnos a dió nagyságú jég és az erõs
szél nagy károkat okozott, a hajtások jelentõs része letört, az apró gyümölcsök megsérültek, és nagy részük lehullott.
A régebbi idõkben is voltak jégverések, tavaszi fagyok, de enynyire szélsõséges idõjárásra én nem emlékszem, és a sokat emlegetett klímaváltozás – amit nagyrészt az emberi felelõtlenség okoz –
következménye. A mezõgazdasági termelés, a szántóföldi növénytermelés, a szõlõ- és gyümölcstermelés, zöldségtermelés mûszakitechnológiai feltételei sokat javultak az elmúlt évtizedekben, de a
természeti csapások, a tavaszi fagyok, a jégverés, az aszály ellen
bizony nem nagyon tudunk védekezni.
Ezek után most júniusban mi a legfontosabb tennivaló a növénytermelésben, a kiskertben, szõlõben, gyümölcsösben? A májusi esõk a
gombabetegségeknek is kedveztek, így az õszi kalászos gabonákban
már májusban permetezéssel kellett védekezni a kártétel ellen. Fõként a
tavaszi kalászos gabonákat, a tavaszi árpát és a zabot károsítja az úgynevezett „vetésfehérítõ”, ami egy rovarkártevõ. Azért nevezik vetésfehérítõnek, mert a fiatal gabonalevelek zöld részét kirágja, és a fehér levélhártya marad, és úgy néz ki a vetés távolról, mintha be lenne meszelve, tehát nem zöld.
Nagyon fontos feladat júniusban is a gyomok elleni védekezés, a tavaszi vetésû kapásnövények, a napraforgó és a kukorica állománykezelése, ha szükséges. A vegyi kezelés mellett a sorközök mûvelésével,
kultivátorozással, ekézéssel is védekezhetünk a gyomok ellen, de a vihar és a jégverés miatt lekeményedett talaj fellazítása is fontos feladat.
Június hónap a felkészülés idõszaka az aratásra, a kalászos gabonák
betakarítására. A májusi jégverés csak kisebb károkat okozott a gabonákban, így egy jó közepes gabonatermésre készülhetünk fel.
A kiskertben most júniusban is sok a tennivaló, májusban ugyan volt
esõ, de a vízigényes növényeket, mint a paradicsom-, paprika-, uborkatöveket öntözni kell. Nagy gondot kell fordítanunk a fóliasátor alatti növények gondozására, növényvédelmére. A sátor alatti növényeket folyamatosan öntözni kell, és a túlmelegedés ellen zöld háló takarással is
védekezhetünk. Sajnos május közepén a jégverés a szõlõtõkékben is
nagy kárt tett, de azért ápolni, permetezni kell, és gyommentesen kell a
tõkéket tartani. A virágoskertben fõként a levéltetvek ellen szükséges
védekezni, mert fõként az egynyári növényeket, virágokat támadja a
kártevõ, de a rózsákat is károsítja. A konyhakertet a gyomok ellen is védenünk kell, amit hagyományos módon, kapálással, gyomlálással érhetünk el, ami bizony elég fáradságos munkát jelent.
Befejezésül szép, jégverésmentes júniusi idõjárást, csendes medárdi
esõt, jó egészséget kívánok.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezõgazdász
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Vásárnaptár
Június 08. vasárnap
Június 15. vasárnap
Június 22. vasárnap
Június 29. vasárnap
Július 06. vasárnap
Július 13. vasárnap

Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Nagykõrös, László-napi vásár
Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002

Nyáron indul az RSD üdülõterületi csatornázás!
Megvalósítási szakaszba érkezett a „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág
vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása: szennyezõanyagok kivezetése a parti sávból” címû beruházás – közismert nevén RSD üdülõterületi csatornázás.
Az érintett 14 önkormányzat területén a Duna vízvédelméért indult környezetvédelmi beruházás révén valósulhat meg az üdülõterületi csatornázás. Most mintegy 8400 ingatlantulajdonos összefogásával a támogatás
által csökkentett önerõ megfizetése mellett épül ki ez a közszolgáltatás a
Duna parton.
A csatornázási munkálatokat a PSZ RSD Konzorcium végzi, melynek tagjai: a Penta Általános Építõipari Kft. és a Szabadics Közmûés Mélyépítõ Zrt.
A kivitelezõi szerzõdés megkötésével minden feltétel adott ahhoz,
hogy 2015. áprilisig kiépüljön az üdülõterületi csatornahálózat! A kivitelezés egyszerre több helyszínen szakaszosan valósul meg. A munkálatok
kezdésének ideje:
Tass

2014. június

A kivitelezõ az ütemezést illetõen a változtatás jogát fenntartja.
Lakossági fórum
A kivitelezési munkálatok megkezdése elõtt a csatornázás részleteirõl
lakossági fórumokon kaptak tájékoztatást az ingatlantulajdonosok.
A kezdésrõl, a lakosságot érintõ egyéb fontos kérdésekrõl minden tulajdonost az állandó lakcímére postán eljutatott levélben tájékoztattunk.
A konkrét munkálatok során fontos, hogy az ingatlanok tulajdonosaival
a kivitelezõ munkatársai hatékonyan és gyorsan fel tudják venni a kapcsolatot. Amennyiben személyes adataiban változás történt kérjük, mielõbb jelezze felénk az info@rsdpartisav.hu, info@rsdvt.hu mail címen,
vagy központi ügyfélszolgálati számunkon.
Friss hírekért látogassa rendszeresen honlapunkat! www.rsdpartisav.hu
Iratkozzon fel hírlevelünkre az info@rsdpartisav.hu mail címen!
Kapcsolat:
Kivitelezési ügyfélszolgálati zöld szám: 06-24/487-226
Központi ügyfélszolgálati szám (09:00-17:00-ig): 06-20/339-9064
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A sportcsarnokról…
A ’90-es évek végén járunk, amikor a képviselõ-testület Kudar
Zsigmondné polgármester asszony vezetésével nagyot álmodott:
sportcsarnokkal ajándékozza meg településünket. A dömsödiek és elsõsorban a fiatalok egészségi állapotának javítása, a sport közösségformáló hatásának erõsítése voltak a fõ mozgatórugói ennek a bátor
elhatározásnak. Elsõsorban a polgármester asszony hite és ereje, számos finanszírozási jellegû probléma megoldását követõen 2001-ben
a Dömsödi Sportközpont átadási ünnepségére repít bennünket. Viszszatekintve kijelenthetõ: mérföldkõ volt településünk sportéletében.
Köszönet érte!
Gondolták volna? 13 éve vettük birtokba a sportcsarnokot. Mit
adott nekünk dömsödieknek ez az impozáns épület? Mennyire valósultak meg az alapkõletételkor megfogalmazott célkitûzések? Több
mint egy évtized távlatából a kérdések megválaszolhatóak.
Az elmúlt években több olyan esemény is színesítette a sportcsarnok hétköznapjait, amire büszke vagyok, amire büszkék lehetünk. A teljesség igénye nélkül: Magyar Aerobic Bajnokság (I. forduló), küzdõsport bemutatók, gyorstollaslabda kupák, frizbi nemzetközi torna, Vác–Fehérvár KC NBI nõi kézilabda mérkõzés,
Sportbál, a Magyar Nõi Röplabda Ifjúsági és Serdülõ Válogatottak
NBI-es röplabda mérkõzései és tornái… A legmagasabb szintû
sportélményekkel gazdagodhattunk és bízom benne, hogy mindemellett ezek a rendezvények hozzájárultak a sport, mint életforma
népszerûsítéséhez.
A csarnokkal mindannyian lehetõséget kaptunk, hogy a sport, az
aktivitás megjelenjen a mindennapjainkban. Különösen fontos ez a
gyermekek és fiatalok tekintetében, hiszen a mozgással kapcsolatos
attitûdjük még formálható. A sportcsarnok teret adott az utánpótlássport fejlõdésének és azt gondolom ebben a tekintetben teljes mértékben éltünk a kínált lehetõséggel. A Dömsödi Kézilabda Klub
megalakulása, a Dömsöd SE labdarúgó utánpótlás bázisának jelentõs létszámgyarapodása már a megnyitás évében elõrelépésként értékelhetõ. A fejlõdés jelentõs állomása volt, a DUSE (Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület) 2011-es megalakulása. A szervezet két
szakosztályában (kézilabda, labdarúgás) jelenleg közel 100 gyerek
sportol heti rendszerességgel. Bízom benne, hogy a közeljövõben
eljutunk végsõ célkitûzésünkig, amelyet az utánpótlás korosztályok
teljes spektrumának foglalkoztatásában, és egy felnõtt nõi kézilabda csapat versenyeztetésében határoztunk meg. Miért fontos ez?
Mert szerepet vállalhatunk a felnövekvõ generációk egészségének
megõrzésében. Másrészt a sportcsarnok igazi közösségi térré válhat, ahol nem „csak”sportolni, hanem szurkolni is lehet és reménybeli sportsikereinken keresztül büszkének lenni rá, hogy dömsödiek
vagyunk.

Bár többségében úgy érezzük gyermekünk számára fontos a sport,
önmagunkról sokkal kevésbé gondoljuk ugyanezt. Az elmúlt idõszak
legnagyobb sikertelensége számomra, hogy úgy érzem nem tudtam
megszólítani, kellõen motiválni a felnõtteket a rendszeres sporttevékenység irányába. Az egészségünkrõl való felelõsségteljes gondolkodás többségében talán akkor jelentkezik elõször, amikor az orvosunk
utasításai szerint szedjük be gyógyszereinket. Közel 6000 fõs településünkön heti rendszerességgel kb. 200-an fordulnak meg a sportcsarnokban, ill. az iskola tornatermében. Azt gondolom, az arány magáért beszél nem kérdés, hogy elõrelépésre van szükség. A sportcsarnok ajtaja nyitva áll mindazok számára, akik mozogni, sportolni szeretnének, illetve én magam is nyitott vagyok bármilyen ötlet megvalósítására, amely elõrelépést hozhat ezen a területen.
A 2013-as év komoly változásokat hozott a sportcsarnok életében.
Önkormányzatunk mûködéséhez biztosított állami támogatások
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csökkenése jelentõs mértékben szûkítette településünk költségvetési
mozgásterét. A gazdasági krízishelyzet elkerülése érdekében képviselõ-testületünk kiadáscsökkentõ intézkedések sorát volt kénytelen
végrehajtani. A kialakult helyzetben sajnos világossá vált, a sportcsarnok önkormányzati intézményként (vagyis az önkormányzat teljes finanszírozásával) a jövõben nem mûködhet tovább. Mindez a
gyakorlatban az intézmény minden dolgozójának elbocsátását, valamint a további mûködtetésre biztosítható források jelentõs csökkenését eredményezte. Az eddig felmutatott eredmények megõrzése, jövõbeni célkitûzéseink elérése érdekében megoldást kellett találnunk
a csarnok további üzemeltetésére. Ennek keretében vállalkozásom
feladata lett a létesítmény változatlan szolgáltatástartalommal történõ
üzemeltetése, amelyhez önkormányzatunk a rezsiköltségek, valamint
a munkaerõ költségek egy részének finanszírozásával járul hozzá. A
szükséges további források elõteremtését (bérköltség illetve az üzemeltetéssel összefüggõ egyéb kiadások) a létesítmény üzleti tevékenységébõl, továbbá pályázatokból tervezzük. Utóbbi lehetõség tekintetében elõrelépést jelent, hogy utánpótlás sportegyesületünk a
TAO-s (látványsport támogatás) pályázati lehetõségnek köszönhetõen reményeink szerint már az idei évben részt tud venni a finanszírozásban. Köszönettel tartozom a képviselõ-testületnek, hogy a szinte
kilátástalan helyzet ellenére lehetõséget biztosítottak értékeink további megõrzésére. Az intézményünket érintõ változások menedzselésében kiemelt szempontként kezelte alkalmazottaink érdekeinek
védelmét, ezért köszönetemet szeretném kifejezni Bencze István polgármester úrnak. Hálás vagyok mindazoknak, akik a Sportbál vendégeként, szponzoraként támogatták célkitûzésünket.
Tekintettel, hogy egy korszak lezárult a sportcsarnok életében egyfajta számvetésbõl kiindulva igyekeztem újra értelmezni célkitûzéseinket. Köszönöm a bizalmat, amelyet 2001 után ismét megkaptam a
Dömsödi Sportközpont irányításához.
Tisztelettel:
Béczi János
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Állatorvosi tanácsok

Rendhagyó idõpontban

A kutyák és a macskák leggyakoribb fogászati problémái

Zenés Nyári Esték,

A fogak fejlõdése az embrionális korban kezdõdik és kb. 3 hónapos
korra fejezõdik be. A tejfogak általában 4 hetes korban jelennek meg,
elõször alul, majd felül is, és 4-6 hónapos korig maradnak meg. Ez a
fogváltás idõszaka, a tejfogak kihullnak és a helyüket a maradó fogak
veszik át.

június 27-én pénteken, 18 órakor
a múzeum udvarán.
Közremûködnek a Józsefvárosi Zeneiskola
növendékei.
Belépés ingyenes.

A leggyakoribb fejlõdési rendellenességek:
– a foghiány általában nem okoz problémát, de az ilyen állatokat
nem ajánlatos továbbtenyészteni.
– szám feletti fog, lehet maradófog vagy ki nem hullott úgynevezett
perzisztáló tejfog. Problémát akkor jelentenek, ha rágászavart
okoznak, ilyenkor a megoldás a fog eltávolítása. A tejfogak 7 hónapos kor után már perzisztáló tejfogaknak számítanak, amelyek
szintén eltávolítást igényelnek.
– fog helyezõdési rendellenességek (dõlés, elfordulás, túl szoros
vagy hiányos fogazat). Egyes esetek fogszabályozással kezelhetõk, de gyakran nem igényel ellátást.
A leggyakoribb fogbetegségek:
– Fogbélgyulladás: általában a fogak letörésekor, repedésekor, fogkopáskor alakul ki, ilyenkor megnyílik a fog ürege és baktériumok
szaporodnak el a területen. Jellegzetes tünet a fájdalom és a rágászavar. Gyakori következmény a fogbél elhalása, ilyenkor fájdalom
nincs, de a kutya általános állapota leromolhat, kedvtelenné, étvágytalanná válhat. Súlyos következmény lehet, ha a gyulladás ráterjed a fogmederre, tályogképzõdés, sipolyozás, csontvelõgyulladás alakulhat ki, amelybõl a vérárammal baktériumok juthatnak el
bármely szervbe és annak megbetegedését idézhetik elõ.
– Fogszuvasodás: szerencsére a húsevõkben ez a betegség nem alakul ki, mert a szájukban lévõ lúgos ph nem alkalmas a fogszuvasodást kiváltó baktériumok elszaporodásához.
– Fogkövesség: a leggyakoribb fogászati probléma, lényege a fogak
elégtelen öntisztulása. Egyes fajtákban (törpe uszkár, yorkshire terrier, pekingi palotakutya) halmozottan jelentkezik, de a helytelen
táplálás (pépes eleségek, „nassolás”), és a szabálytalan fogazat is
hajlamosít a kialakulására. Kezdetben foglepedék jelenik meg a
fog és az íny találkozásánál, ami ínygyulladást okoz, késõbb kialakul a fogkõ, az ínygyulladás tovább súlyosbodik, a fog körüli szövetek gyulladása miatt a fog meglazul, kihullik. Már a folyamat
kezdetén megfigyelhetõ a szájbûz, amit az elhalt szövetek és a
bomló takarmány eredményez. Gyakori tünet még a rágászavar,
nyálzás, étvágytalanság, ínyvérzés. A fogkövesség minden esetben
kezelésre szorul, a már kialakult fogkõ nem múlik el, az állatnak
fájdalmat okoz, tartós gyulladást tart fenn, könnyen az állat leromlását eredményezi. Alapszabály, hogy minél korábban kerül kezelésre, annál jobbak a gyógyulás esélyei. Az elhanyagolt esetek
visszafordíthatatlan károsodáshoz (ínysorvadás, hiányos fogazat,
rágási és emésztési rendellenességek) vezetnek. Ha már egyszer
kialakult a fogkõ, annak eltávolítása csak állatorvosi beavatkozás
során lehetséges. Az esetek döntõ többségében a beavatkozást altatásban kell végezni. Mivel maga a beavatkozás nem jár olyan fájdalommal, mint egy mûtét, rendszerint felületesebb altatás is elegendõ. Így akár idõsebb állatokat is nagy biztonsággal lehet kezelni. A fogkõ-eltávolítás egy modern ultrahangos depurátorral történik. Esetenként szükségessé válhat a meglazult fogak eltávolítása
is. Ha a fogkövesség és az ínygyulladás nagyon súlyos mértékû,
antibiotikumok adására is szükség lehet.
dr. Siket Péter állatorvos

Családi nap a Dabi játszótéren
június 29-én 10 órától
a „Még 1000 év Egyesület” szervezésében, melyre
mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Ismét szól a tárogató
A dömsödi református templom tornyából
Immáron hagyomány, hogy nyaranta, minden vasárnap 18 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 ?
A tárogató 2014. június 15-én vasárnap 18 órakor szólal meg
elõször, és utána szeptemberig minden vasárnap ebben az idõpontban hallgathatjuk.
Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivételes élmény!

Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha
Ön vagy ismerõse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen
esetrõl, kérjük jelezze az alábbi elérhetõségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Piroska, Korona Sándor, Köntös Ágnes, Markóné Zöldág Ágnes, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz
József, Richter Gyuláné, dr. Siket Péter, Szabó
Andrea, Szabó Péter, Szücsné Ágh Anikó, Tóth
István, Tóthné Porvay Zsuzsa, Varsányi Antal.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Készült 800 példányban.

OROSZ GÁBOR

Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.

Holló József – Schmidt Gizella
NATASA ANNA
Kovács Zoltán – Beszedics Edit
DOMINIK
Herman László – Kiss Éva Krisztina
ENIKÕ HANNA

Házasságot kötöttek:
Petrov György – Tukarcs Zsuzsanna
Hajnal István – Balaton Magdolna Ildikó

Elhunytak:
Tassi Imre Kálmánné
Fabók Erika
Illés Flórián

69 éves
53 éves
47 éves

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Orosz Gáborné és gyermekei

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

Tisztelt Lakosaink!

Háziorvosi ügyelet

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ráckevei
Rendõrkapitányság Kiskunlacházi
Rendõrõrs Dömsödi Körzeti Megbízotti
Irodája közvetlenül hívható telefonszáma
a következõ:

(Morrow Medical Zrt.)

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám bármely okból
pillanatnyilag nem kapcsolható, úgy kérjük,
hogy a 112-es központi számot
szíveskedjenek hívni.

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Ha baj van,
segítünk!
24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok

06-20-383-5407

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:
Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

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
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
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.
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

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

Telefon: 06-24/434-393

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Konfirmálók és bérmálkozók 2014-ben
Konfirmandusok Dömsödön

Fotó: Bábel László
Ülnek: Ács Dominika, Sawatzke Lisa-Marie, Hochman Regina, Szabóné Lévai Csilla, Tóth István, Szabó Péter,
Takács Daniella, Gajár Lili, Szûcs Viktória
Állnak: Hartai Martin, Papp János, Bojtos Imre, Csörgõ Szabolcs, Budai Levente, Bucsi György, Devecsai Gergõ,
Gajár Zoltán, Perger Gábor, Bõdi Endre

Konfirmandusok Dabon

?
A katolikus hitközség
tagjai bérmálkoztak
2014-ben:
név szerint:

Lengvárszky Norbert, Fülöp Nikoletta Fanni, Lengvárszky Cintia,
Hegedûs Bettina, Lengvárszky Gábor, Bõdi László gondnok,
Balogh László Levente lelkipásztor – 2014. május 4., Dabon

Balogh Emese
Fábián Karola
Kamrás Gábor

