
Kedves Dömsödi Választópolgárok!
Nagy tisztelettel köszönöm minden lakótár-

samnak, hogy az önkormányzati választásokon
részt vett, és aktív szerepet vállalt nagyközsé-
günk elöljáróságának kialakításában! Gratulá-
lok valamennyi megválasztott képviselõnek, és
azoknak a polgármester- és képviselõjelöltek-
nek is, akik ugyan nem nyerték el a választók
bizalmát, de vállalták a megmérettetést, ezzel is
színesítették a demokrácia dömsödi palettáját!
A személyemre leadott szavazatokat külön is
köszönöm! Köszönöm az ismételt bizalmat,
hogy a választáson részt vettek többsége már
harmadszor gondolta úgy, hogy az én vezeté-
semmel feszüljünk neki a következõ öt évnek!
A választási eredményeket vizsgálva azt látjuk,
hogy jelentõs különbséggel szavaztak rám a
dömsödi polgárok. Ugyanakkor elgondolkodta-
tó számomra, hogy négy évvel ezelõtt százti-
zenhattal több szavazatot kaptam. Száztizenha-
tan vagy nem mentek el szavazni, vagy pedig
másik jelöltben látták Dömsöd fejlõdésének zá-
logát. Ez a tény még jobb, még hatékonyabb
munkára ösztönöz engem is! Vége a választá-
soknak, lassan lecsengenek az izgalmak. Most
már a polgármester és a képviselõk csak arra

összpontosítsanak, hogy a legkisebb zökkenõk-
kel, érezhetõ fejlõdési ütemmel vezessük nagy-
községünket! Az �56-os megemlékezésen azt
mondtam, hogy mi nem vegetálni, stagnálni
akarunk, hanem � nagy terveket szövögetve �
szárnyalni szeretnénk! Ehhez a szárnyaláshoz
kell mindenki segítsége: a képviselõktõl az in-
tézményi dolgozókig, a polgármestertõl az egy-
szerû adófizetõ polgárokig!
Ha már az �56-os megemlékezésre utaltam,

akkor gratulálnom kell a Nagy Seby rendezte
ünnepi mûsor valamennyi szereplõjének! Az
elõadás után, annak hatása alatt mondtam, amit
csakmegismételhetek: a tisztán csengõ hangok,
a tisztán csengõ rímek a forradalom miliõjébe
repítettek bennünket!
Vissza a választások utáni helyzethez. Túl va-

gyunk az alakuló ülésen, az eskütételen! Módo-
sítottuk a szervezeti és mûködési szabályzatun-
kat, megválasztottuk az új bizottságok képvise-
lõit és külsõs tagjait. Választottunk alpolgármes-
tereket, illetve csak alpolgármestert! Szomor
Dezsõ külsõs alpolgármestert egyhangúan sza-
vaztuk meg, kilenc igen szavazattal! Biztosan
tudom, hogy a következõ öt évben is nagy hasz-
nunkra lesz tapasztalata, áttekintõ képessége,

kapcsolati tõkéje! Köszönöm, hogy elvállalta
felkérésemet! Az elõzõ két ciklushoz hasonlóan
ismét Varsányi Antalt jelöltem � a képviselõk
közül kötelezõen választandó � alpolgármester-
nek. Varsányi Antal az elmúlt nyolc évben ma-
gas színvonalon, megbízhatóan látta el alpolgár-
mesteri feladatát. Elõterjesztésemmegalapozott-
ságát az is alátámasztotta, hogy nagy többséggel
választották be a dömsödiek a képviselõ-testü-
letbe. Ezek után megdöbbentem a titkos szava-
zás végeredményén, amely szerint nem kapta
meg a minõsített többség szerinti öt szavazatot.
Azért a döbbenet, mert az én kompetenciám al-
polgármestert jelölni, az én kompetenciámmeg-
választani a munkatársamat, akiben feltétel nél-
kül megbízom! Az ilyen negatív eredményû
döntés azoknál a városi önkormányzatoknál szo-
kott elõfordulni, ahol politikai alapon dõlnek el a
dolgok.Más párt tagja a polgármester, ésmegint
más párt adja a többséget a testületben. Nálunk
nemerrõl van szó, ezért remélem, hogy csak egy
egyszeri félreértésrõl van szó, semmi másról!
Még az alakuló ülésen történtekhez tartozik,
hogy a javaslatomra egy olyan ad hoc bizottsá-
got hoztunk létre, amely az orvosi ügyelettel
kapcsolatos lehetõségeket vizsgálja meg. Felké-
résemre Szûcs Julianna lett a bizottság elnöke.
Tovább folyik a két nagyberuházás Döm-

södön, nem kevés bosszúsággal, és talán még
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�Légy becsületes, tisztességes és igaz!
Ezek azok az emberi értékek, melyeken
nemzeteknek, országoknak épülniök kell.
Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba

vezet.Aki csalásra épít: nyakát töri.
Afelelõtlen ember homokra épít,
amit elfúj a szél és elmos az esõ.

Abecsületesség olyan, mint a sziklakõ:
kemény ésmaradandó. Bár úgy tûnik

ma,mintha csak a hamisak,
gazok és gonoszok számára

gyümölcsözne az élet; ne irigyeld õket!
Összeomlik alattuk a csalásra épült világ.
A jövendõ az igazaké. Haladj csak bátran

a becsület és tisztesség útján,
a jövendõ az igazakkal van.�

WassAlbert

Folytatás a következõ oldalon.

Az új testület alakuló ülése október 27-én

Fotó: Varga László fõtanácsos
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azon túl is! A vízminõség-javító projekt során
olyan dolog történt, amely miatt a közvélemény
joggal háborgott! A már zajló vizsgálat hivatott
kideríteni azt, hogymiért fertõzõdöttmeg az ivó-
vizünk!? Elõször a konyhán vett vízmintában,
majd utána településünk több pontján vett mintá-
ban is kimutatták � ha csak kis mértékben is �
szennyezõ anyag jelenlétét. Az ÁNTSZ megyei
tisztifõorvosa azonnal kiadta azt a rendelkezését,
amely szerint a víz csak forralva fogyasztható!
Ez a rendelkezés máig érvényben van, annak el-
lenére is, hogy az utolsó mérések egytõl egyig
negatív eredményt mutatnak! Valószínû, hogy a
beruházás földmunkáinak idejére a korlátozás
fennmarad, elõreláthatólag november közepéig!
Számomranemcsak az fontos, hogy tiszta legyen
az ivóvizünk, hanemazt is tudni szeretném, hogy
hogyan fertõzõdhetett az meg? Azonnali belsõ
vizsgálatot kértem a DAKÖVKft. igazgatójától,
a vizsgálat eredményének ismeretében fogomel-
dönteni, hogy teszek-e büntetõ feljelentést!
A beruházások további kellemetlenségeket is

okoznak az érintett utcákban, de ezek többsége
szinte kivédhetetlen. További türelmet kérek
mindenkitõl, és vigasztaljon bennünket az a tu-
dat, hogy a munkák befejezése után nagyon
hosszú ideig bennünket szolgál a víz- és csator-
narendszer! Még annyit szeretnék kérni a lakó-
társainktól, hogy jelezzék felénk a visszaburko-
lási problémákat. Itt jegyzemmeg, hogy a végle-
ges átvétel csak tavasszal lesz, amikormár látjuk
a télen lehullott csapadék következményeit is.
ADömsödiMûvészeti Napok rendezvényso-

rozat idén közel két hónappal korábban került
sorra,mégpedig azért,mertmost egy sikeres pá-
lyázat keretében került megrendezésre. A meg-
nyitómban megköszöntem a mûvészeti iskola

vezetõinek és pedagógus karának a magas szín-
vonalú oktatást, és azokat az impulzusokat,
amelyeket a diákok kapnak tõlük, és amelyek
semmivel sem pótolhatók!
Utoljára szeptemberben találkoztam a Hírnök

olvasóival, így most pótolom néhány mulasztá-
somat. Szeptember 15-én tartottuk a dr. Czerny
Károly által összeállított �Dömsöd épített és ter-
mészeti környezeteképeskrónikája� címûkönyv
bemutatóját. Az OMK széksorait zsúfolásig
megtöltõ érdeklõdõk nagy figyelemmel hallgat-
ták a szerzõ bemutatóját, úgy hogy valamennyi-
en kezükben tartották a mû egy-egy példányát!
Valóban, egy olyan kiadvánnyal gazdagodtunk,
amely hû képet ad a XXI. század elejének Döm-
södérõl. Sajnálatomra csak ezer példányban ké-
szült a könyv, amelybõl nyolcszázhúsz darabot
kaptunk, és ez a mennyiség kevésnek bizonyult.
Remélem, valamikor majd mód lesz az újra-
nyomtatásra, ha máskor nem, akkor a második
kötetnél. Igen, szükség van a második kötetre is,
hiszen a komoly terjedelem ellenére meghatáro-
zó személyiségeink maradtak ki belõle. Elég, ha
csak a dömsödi díjugrató sport egyik alapító aty-
ját, KovácsMihály barátomat említem!
Október elseje továbbra is az idõsek világnap-

ja. Ebbõl az alkalomból köszöntöm nagyközsé-
günk valamennyi idõskorú polgárát! Ígérem,
hogy figyelmünket továbbra is Rájuk fordítjuk!
Kérem a fiatalokat, hogy amennyiben ismeretsé-
gi körükben ismernek olyan idõs embert, aki
nincs a látókörünkben és rászorulna a segítségre,
jelezzék családsegítõ szolgálatunknál!
Az �Itthon vagy, Magyarország szeretlek

2014� rendezvény idén a szüreti bálhoz kapcso-
lódott. Az esti tábortûznél azt mondtam, hogy
mindent meg kell tennünk azért, hogy a dömsö-
di fiatalokat itthon tartsuk, s ne csak szlogen le-

gyen, hogy szeretlek Magyarország, szeretlek
Dömsöd! Ezen a napon, de külön rendezésben
került sorra a Mihály-napi vásár. Jó volt látni a
diákok és hozzátartozók forgatagában a renge-
teg jobbnál jobb ötlet alapján készült tárgyat,
amelyek aztán gyorsan gazdára találtak, jó szol-
gálatot téve az adott osztálynak!

Bencze István

2014. október 12-én került sor az önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek megvá-
lasztására, amelynek eredményeként részben
átalakult a képviselõ-testület összetétele.

Az új képviselõ-testület október 27-én meg-
tartotta alakuló ülését. Ezen elsõ napirendi pont-
ként Tóth István, a Helyi Választási Bizottság
elnöke beszámolt a választások lebonyolításáról
és a választási eredményekrõl, majd a képvise-
lõk és a polgármester letette az önkormányzati
törvény szerinti esküjét.

Ezt követõen került sor a polgármesteri
program ismertetésére, amelyet az alpolgár-
mesterekrõl történõ titkos szavazás követett.
Az alakuló ülésen a képviselõ-testület egyhan-
gúlag alpolgármesterré választotta Szomor

Dezsõt, aki immáron második önkormányzati
ciklusban tudja segíteni az önkormányzat
munkáját.

Ezután szavazott a képviselõ-testület az
egyes bizottságainak összetételérõl. A bizottsá-
gi szerkezet az elmúlt ciklushoz képest nemvál-
tozott, összetételük pedig a következõ:

Ügyrendi Bizottság
Elnök:Csikós Lászlóné
Tagok:Korona Sándor,Muzs János

Gazdasági ésMûszaki Fejlesztési Bizottság
Elnök:Muzs János
Tagok: Ispán Ignác, Szûcs Julianna, Varsányi

Antal, Biricz Ferenc, Katona Krisztián,
ifj. Németh József

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság
Elnök: Ispán Ignác
Tagok:Korona Sándor, Lázár József, Szûcs Ju-

lianna, Keyha-Czeller Piroska, Tarr-
Sipos Zsuzsa, Tóbisz László

Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottság
Elnök: SzabóAndrea
Tagok:Csikós Lászlóné, Lázár József, Varsányi

Antal, Nagy Zsolt, Patonai Istvánné,
ZsidaiMónika

Népjóléti Bizottság
Elnök:Lázár József
Tagok: Szabó Andrea, Szûcs Julianna, Ila

Gáborné, Tassi Lászlóné

A bizottsági tagok eskütételét követõen a
képviselõ-testület módosította Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát annak érdekében, hogy
az újonnan megválasztott bizottsági tagok már
szerepeljenek benne.

Következõnapirendipontként azegyes illetmé-
nyekés tiszteletdíjakmeghatározásárakerült sor.

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
2020114. OK4. OKTÓBERTÓBER

Folytatás az elõzõ oldalról.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2014. nov. 19-én szerdán14-15óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉCSIKÓS LÁSZLÓNÉ

képviselõ,
az Ügyrendi Bizottság elnöke

tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központ
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Elsõként a polgármester illetménye és költ-
ségtérítése került rögzítésre. A korábbi évek
jogszabályi rendelkezéseitõl eltérõen a polgár-
mesteri illetményt az önkormányzati törvény
összegszerûen rögzíti, így mértékének megha-
tározásában a képviselõ-testületnek már nincs
mérlegelési lehetõsége. Így a törvénynek meg-
felelõen a polgármester illetményét a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján a képvise-
lõ-testület bruttó 448.700 Ft/hó összegben, míg
költségtérítését bruttó 67.305 Ft/hó összegben
állapította meg.

Alpolgármester esetében tiszteletdíj nem ke-
rült megállapításra, mivel Szomor Dezsõ alpol-
gármester írásos nyilatkozatával lemondott a
tiszteletdíjáról.

Végül a képviselõ-testület külön rendeletben
szabályozta a képviselõk és külsõs bizottsági ta-

gok tiszteletdíját. Ennek alapján a települési
képviselõ munkájáért 40.000 Ft tiszteletdíjra
(alapdíj) jogosult havonta. A képviselõ bizottsá-
gi tagok bizottsági munkájukért � bizottságon-
ként � 8000 Ft tiszteletdíjra jogosultak havonta,
ez az összeg azonban több bizottsági tagság ese-
tén sem haladhatjameg az alapdíj 45%-át. A bi-
zottságok elnökeit a fentieken felül további
10.000 Ft tiszteletdíj illeti meg havonta, ez az
összeg több bizottsági tagság és bizottsági elnö-
ki tisztség esetén sem haladhatja meg az alapdíj
90%-át. A nem képviselõ bizottsági tagok a bi-
zottsági munkáért 10.000 Ft tiszteletdíjra jogo-
sultak havonta.

Ezt követõen a jegyzõ tartott tájékoztatást az
összeférhetetlenségi és méltatlansági szabá-
lyokról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségrõl, továbbá a gazdasági program megalko-
tásának kötelezettségérõl.

Az ülés végén a képviselõ-testület a polgár-
mester indítványára eseti bizottságot hozott lét-
re az orvosi ügyelet Dömsödön történõ megte-
remtésével kapcsolatban. A bizottság feladata,
hogy megvizsgálja, van-e realitása, hogy visz-
szahozzák az ügyeletet Ráckevérõl.
A bizottság elnökének Szûcs Juliannát java-

solta. Kérte a képviselõ asszonyt, hogy válasz-
szonmagamellé két tagot, és két külsõs tagot is.
Maga részérõl külsõs tagnak javasolja Nagy Fe-
rencet és dr. Wagner Viktor háziorvost. A kép-
viselõ-testület az ülésen egyelõre csak 3 tag
megválasztásáról döntött, és Szûcs Julianna
melléKorona Sándort ésMuzs Jánost választot-
ta az eseti bizottság tagjainak.

A képviselõ-testület soron következõ ülését
2014. november 19-én 15 órai kezdettel tartja a
Petõfi SándorOktatási ésMûvelõdési Központ-
ban. Az ülés nyilvános.

�Az igaznak elméje meggondolja mit szóljon,
az istentelenek szája pedig ontja a gonoszt�

(Péld. 15.28)

?

Elgondolkodtam azon, ha megkérdeznénk az embereket, mit tartanak
az életben a legfontosabb elérendõ célnak, vajonmit válaszolnának?

Biztos egzisztenciát, anyagi javakat, egészséget, stabil munkahelyet és
meleg családot. Sikert a munkában, a karrierben, a magánéletben. Érvé-
nyesülést minden erõbõl.

Az önkormányzati választások okozta feszültség megmozgatta a falut.
Ki így, ki úgy próbálta érvényre juttatni véleményét. A jelöltek próbáltak
minden fórumot megragadni, hogy a falu köztudatában elfoglalják a fõ-
szereplõnek járó helyet.

A kampánymindig lázassá és parttalanná válik az utolsó napokban. El-
fogy a tolerancia, szem elõl vesztõdik a cél, elkezdõdik egymás tiprása�

Okos találmány a világháló, végtelen lehetõségek tárháza. Egyetlen
hátránya a személyesség hiánya. Virtuálissá válik a közösség, arcok és te-
kintetek nélküli gépek lesznek a kommunikáció csatornái.

A választási idõszak lezárult. Véget értek az önös kampányok.

Lassan elveszíti erejét a virtuális Isten: a �FACE�. Lelkét kilehelve ko-
mor ráncokat vetve leenged.

Minket, körön kívül vegetáló képviselõket, akik nem áldoztunk e
Mammon oltárán, többször is provokálóan szólítottak meg, hogy kapcso-
lódjunk be az izgalmas showmûsorba.

A magam nevében szólva szükségesnek tartom elmondani, hogy én
szeretemeldönteni,mikor és hol szólalokmeg.Mivel napjaimnagy részét
munkával kell töltenem, az a nagy hátrány ér, hogy nélkülöznöm kell a

facebook.com izgalomba verõ bilincseit. Ennek folytán rá vagyok utalva
a hétköznapi és silány �facet to face� kapcsolatok szabadságára. Sajnos a
munka végeztével még nem érnek véget megpróbáltatásaim. Hazaérkez-
vén vár rám a harmadik mûszak, és két mondandóval teli gyermekszerû
lény. Néhány leckekikérdezés, egy kis zsörtölõdés és egy húzós zárthelyi.
Utam, valahányszor térülök-fordulok, elvisz a számítógép mellett, de va-
lahogymégis inkább a gyermekszerû lények felé vezet. Így idõvel beletö-
rõdtem, hogy szinte teljes egészében nélkülöznöm kell a Nagy Testvér
minden �megosztó�, ámde fürkészõ tekintetét.

Maradt hát nekem az emberek nyílt tekintete, eleven érzésû arcok és
hangok, szavak ésmondatok.

Õszintén szólva, így divatjamúltan kullogva a sor végén, nem is olyan
rossz dolog, ha az ember felesleges szabadidejét munkával tölti.

A munka egészségessé és szelíddé teszi az embert. Megtanít gondol-
kodni, örülni, akarni. Szabaddá tesz.

A bezártságmegkötöz, agresszívvá és támadóvá változtatja az embert.

�Minden munkádból nyereség lesz, de az ajkak beszédébõl csak szû-
kölködés�

A választások okozta érvényesülési láz nálunk is versengéssé vált, és a
facebook erre specializálódó közössége utat engedett számos ellenõrizet-
len, hamis ésmásokat sértõ információnak.

�Mint aki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete;
azért mielõtt kihatna, hagyd el a versengést!�

(Péld. 17.14)

Ahol felüti fejét a hamisság, ott a zavar uralkodik!

Elfelejtettük, hogy miért vagyunk itt. Dolgozni egymásért, a faluért
ahol mindannyian élünk. Ahol rendet szeretnénk, virágokat, járdákat,
munkába járó embereket. Jól nevelt, gondolkodó, hittel és erkölccsel bíró
gyermekeket.

Ha ilyen faluról álmodunk, mélyen a tükörbe kell néznünk. Mert egy

�Szerezni bölcsességet��

Folytatás a következõ oldalon.
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

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

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefonszám: 06 (24) 523-310, 06 (24) 523-322, 06 (24) 523-325,

06 (24) 523-327, 06 (24) 523-311
Fax: 06 (24) 523-322
E-mail: okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdet-

menyek/rackevei-jaras

ilyen falunak nem való egy marakodó és egymást pocskondiázó vezetõ
testület!

Nemvaló szidalmazó nyelv, amásik embert gyalázó, becsmérlõmaga-
tartás. Akiket hitre és becsületre akarunk tanítani, azoknak jó példát kell
mutatni.

Példát mutatni egymás tiszteletébõl, megbecsülésbõl.

A nyelv bûnei súlyos fekélyeket okozhatnak. Be nem gyógyuló sebe-
ket egymás iránt. Nekünk az egymásnak okozott éktelenkedõ sebekkel
kell majd ékes dolgokat létrehoznunk!??

Micsoda hát a válasz az elsõ kérdésre?

Mi lehet a legfontosabb dolog, amit életünkben elérhetünk?

Bölcs Salamon aKr. e. X. században tudta a feleletet:

�A szelíd szív a testnek élete, az irigység pedig a csontoknak rot-
hadása�

Mi emberek érvényesülni akarunk. Törtetünk makacs céljaink felé,
amirõl azt hisszük így nevezik: hatalom. Ez a felfuvalkodottság utálatos-
sá teszi az embert.

Amit valójában cselekednünk kell, annak az a neve: szolgálat.

�Az embernek pedig elméje gondoljameg az õ útját,
de az Úr igazgatja annak járását.�

(Péld. 16.9)

Véget ért a versengés, az emberek döntöttek.Mi megkaptuk amunkát.
Lassan kezdhetünk kicsik lenni a felelõsség terhétõl.

Te pedig testvérem, akit sem munka, sem felelõsség, sem számonké-
rés nem terhel, szeretettel kérlek: mielõtt a billentyûk fölé emeled kezed,
keress egy poros Bibliát és olvass el néhány verset a Példabeszédek
könyvébõl!

Tegyél egy lépést az élet felé!
SzabóAndrea

képviselõ

Folytatás az elõzõ oldalról.

Okmányiroda elérhetõsége

CCzzaahheesszz RRoozzáálliiaa
és ÁÁccss SSáánnddoorr
egybekelésének

65. évfordulóján
sok szeretettel
gratulálunk!

A fiatal jegyesek 1949-ben kötöttek há-
zasságot. Nehézségben-örömben Istenbe ve-
tett hitük, egymás iránt érzett szerelmük, szerete-
tük és tiszteletük tartotta meg Õket közös útjukon. A 65 év együtt
töltött idõ a vasakaratot jelképezi. 2014. november 08-án szeretõ
családjuk, rokonaik és ismerõseik körében Rózsika nénit és Sanyi

bácsit vaslakodalmuk alkal-
mából Nemeskürti Ferenc
atyamegáldotta.
További életükre áldást,

szeretetet, sok örömet és jó
egészséget kívánunk!

-V.I.-

Köszöntés

Köszöntjük

Zsolnai Pálnét a 80.
és

Zsolnai Pált a 84.
születésnapjukon,

melyet októberben töltöttek.

Szeretõ családjuk
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ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM
A rendõrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelõzése érdekében a 2014/15-ös tanévtõl új szolgáltatással áll a szülõk,

családok rendelkezésére.

A program minden általános és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhetõ. Szakemberünk szülõi értekezleten, fogadóórán, tele-
fonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntetõ igazságszolgáltatást érintõ kérdésekben.

AzÖnök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Sokorai Karolina r. szds.
Szolgálati hely: Ráckevei Rendõrkapitányság
Telefonszám: 06-24-518-680 / 218-21mellék
E-mail cím: SokoraiK@pest.police.hu
Fogadóóra ideje, helye:minden hónap 2. és 4. keddjén 16:00-17:00 óra között � Ráckeve, Kossuth Lajos utca 22. szám alatt.
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 1. és 3. keddjén: 16:00-17:00-ig.

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommalmunkatársunkhoz!

Tisztelt Dömsödi Lakosok!

A közelmúltban a Ráckevei Rendõrkapitányság illetékességi terü-
letén történt csalás miatt a következõ esetekre szeretném felhívni a fi-
gyelmüket, hogy a mi falunkban senki ne legyen bûncselekmény ál-
dozata, és senkit se érjen kár!

Dunavarsányban, tehát tõlünk nem is oly messze megjelent a déli
órákban a településen két férfi, akik magukat különbözõ gázszolgál-
tatók alkalmazottainak kiadva, házról házra járva, fõleg idõsebb sze-
mélyekhez becsengettek. Miután beengedték õket, elmagyarázták,
hogy azért vannak itt, mert kötelezõen fel kell nekik szerelniük a tra-
gédiák elkerülése érdekében szén-monoxid-érzékelõket.

Az általában nyugdíjas, idõs emberek, mivel azt mondták nekik,
hogy kötelezõ, ezért beleegyeztek, hogy 26.000 Ft-ért felszereljék
nekik a készüléket.

A munka végeztével egy számlát állítottak ki részükre, valamint
aláírattak velük egy szerzõdést, majd távoztak.

Késõbb, nyugodt körülmények között elolvasták az általuk aláírt
papírt. Csak ekkor tudatosodott bennük, hogy a két személy semmi-
lyen közmûszolgáltató céghez nem tartozik, õk egy legálisan mûködõ
vállalkozás emberei, akik nagyon drága összegért csavaroztak fel a
falra egy szén-monoxid-érzékelõt, ami nem lett volna kötelezõ. Alá-
írták továbbá, hogy õk önként vásároltak egy magán cégtõl � miután
megkapták a teljes felvilágosítást az eszközrõl és annak áráról.

Az érzékelõ ettõl függetlenül kiválóan mûködik, viszont a kereske-
delmi értéke nagyjából csupán 10.000 Ft környékén van. A problé-
mát az aláírt szerzõdés okozza.

Kérem önöket, hogy figyeljenek arra, hogy kiket engednek be az
otthonukba!
A közmûszolgáltató cégek emberei mindig céges logóval ellátott

jármûvel érkeznek. Kell hogy mutassanak fényképes igazolványt,
ami a céghez köti õket, kérjék el tõlük és alaposan ellenõrizzék le
azokat. (A károsultak elmondták, hogy a férfiak nyakában láttak va-
lamilyen igazolványt is, de az csak egy sima személyi igazolvány
volt.)

Ha gyanú merül fel, hívják fel a szolgáltatót és ellenõrizzék le az
alkalmazottat.
Soha ne hagyják õket felügyelet nélkül a házukban, valamint a leg-

fontosabb, hogy ezeknek az embereknek soha ne adjanak át kész-
pénzt.

Elõfordult már az is, hogy ELMÛ alkalmazottnak adta ki magát az
elkövetõ, és közölte a fogyasztóval, hogy neki néhány ezer forint túl-
fizetése van, amit most õ vissza fog fizetni, de nála csak 20.000 Ft-os
címletû pénz van. Ameddig a sértett próbálta felváltani a pénzt, az
elõvetõ elterelte a figyelmét, és az elöl hagyott tárcából pénzt és kü-
lönbözõ értéktárgyakat tulajdonított el.

Az ELMÛ és a többi közmûszolgáltató cég sem rendezteti soha
pénzügyeit alkalmazottaival, mindig banki utalással vagy postai úton
történik.

A téli idõszakban megszaporodnak az engedély nélküli utcai faáru-
sok, akik a községet járva próbálják becsapni a vásárlókat. Fát csak a
hivatalosan mûködõ telepekrõl érdemes vásárolni.

Ezért kérem önöket, hogy amennyiben ilyen, vagy ehhez hasonló
dolgokat tapasztalnak, haladéktalanul értesítsék a rendõrséget.

Felhívnám a figyelmüket továbbá, hogy 2014-ben is az õszi-téli
idõszakban a Látni és látszani elnevezésû országos baleset-megelõ-
zési akció keretében a rendõrség fokozott figyelmet fordít a kivilágí-
tatlan kerékpárosokra és más jármûvekre.
Kérek mindenkit, hogy szerelje fel kerékpárját megfelelõ világítás-

sal, ami az önök biztonságát szolgálja.

Minden egyéb rendõrséget érintõ dologban várja önöket:
Papp Zsolt r. ftzls, Gombár Viktor r. ftörm és Rogocz Zoltán r. törm

körzeti megbízottak.

Segélykérõ telefonszám: 112 vagy 107,
szolgálati idõben a szolgálatos KMB-nál lévõ telefon:
06-20/508-48-09

Köszönettel:
a Dömsödi KMB Csoport

RENDÕRSÉGI HÍREK



2014. november 11.
DÖMSÖDNAGYKÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓCIKK
VÍZVEZETÉK-FELÚJÍTÁSIMUNKÁLATOKDÖMSÖDÖN

DömsödNagyközségÖnkormányzata 479.678 ezer forint visz-
sza nem térítendõ támogatást nyert azÚj Széchenyi Terv kere-
tében, amely soránDömsöd lakosságának régóta várt és ígért
közmûfejlesztése, az ivóvízhálózat rekonstrukciója és egy új
víztorony építése valósulmeg.

A nyár végétõl mindannyiunk számára kézzelfogható ténnyé vált,
hogy településünkön nagyszabású beruházás folyik. Ennek egyik
része, hogy az egykor azbeszt anyagból készült vízvezetékeket az
51-es fõközlekedési úton kicserélik. A munkafolyamat némi fenn-
akadást jelent az autósok, kerékpárosok vagy gyalogosok számá-
ra, hiszen mint minden építkezésen, itt is gödrök, elterelések, föld-
kupacok nehezítik a közlekedést.
Vannak, akik türelmesen viselik a beruházással kapcsolatos kelle-
metlenségeket, mások pedig a szakemberektõl is okosabbnak
gondolvánmagukat megállapítják, mit hogyan kellene kivitelezni.
Egy dolog mindenképp bizonyos, hogy mind a megrendelõ, mind
pedig a kivitelezõ igyekszik maradéktalanul, lelkiismeretesen végez-
ni munkáját, ami sokszor nem is oly egyszerû. A pályázatnak csak
egyik része a fõvezeték cseréje. Hogy mi tartozik még a teljes beru-
házásba, annak jártamutána az önkormányzatmûszaki osztályán.
A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosítószámú �Ivóvízhálózat
rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért
Dömsödön� pályázat magában foglalja a következõ létesítmények
megvalósítását az alábbi sorrendben:
� Kúttelep a Vasút úton. Az itt lefúrt új kút volt az elsõk közt, mely
megvalósításra került. A kúttelep új kútjának vizét folyamatosan
tesztelik, mérik.
� Következõ a Dabi-szigeti Tölgyfa utca víznyomó gerincének ki-
építése.A vezeték hossza 580 folyóméter, átmérõje 90 mm.Az ut-

carendezés kulékaviccsal történik.
Az egyes pontok megvalósítási sor-
rendje vízépítõ-mérnöki logika sze-
rint követi egymást, a külsõ területek
felõl haladva befelé úgy, hogy az ere-
detileg is mûködõ rendszert kevésbé
bolygatják. Majd csak a végéhez közeled-
ve történnek meg a rácsatlakoztatások. Addig
is folyamatosak a szigorú laboratóriumi ésmûszaki ellenõrzések.
� Harmadik ütemben a kúttelep és a Bíró utcai vízmû telep kerül ki-
építésre.
� Ezt követõen megtörténik a régi kezelõ épület felújítása: új ge-
rinctetõt, szigetelést, külsõ festést kap, valamint kialakításra kerül-
nek a dolgozók szociális helyiségei. Ezzel együtt még ide tartozik
az új vízkezelõ épület megépítése a gépészeti és belsõ technológi-
ai berendezésekkel.
� Talán a legtöbb lakót érintõ momentuma a beruházásnak az 51-
es fõúton az azbeszt csövek kiváltása.Amunkák a falu D-i részérõl
indultak.Az egyes szakaszok fektetése a faluközpont irányába ha-
lad. Folyamatos a lakóingatlanokhoz való beállások kialakítása is.
�Az új víztorony alapozása,megépítése a következõ lépés,melyet
próbafúrások elõztek meg. A geotechnikai feltárás megmutatta,
hogy a nyugalmi talajvízszint kb. 2,5 m-en van. Ez a Duna áradá-
sainak függvénye, így 2,30�2,80m között mozog.
�Aberuházás utolsó eleme a régi víztorony felújítása.
Ha mindez megtörtént, akkor a legvégén megvalósítási terv ké-
szül.
A teljes beruházás 2015 közepéig befejezõdik. Az új fúrású kút kb.
2,20 m-rõl emeli fel a vizet, mely nem egyezik meg azzal a mélyfú-
rásból nyert vízzel, mely egykor oly selymes és enyhén záptojás-
szagú (kénhidrogén-tartalmú) volt. A szabványok változásának
eredményekéntmamármélyfúrásból nyert ártézi vizet nem iszunk.
Az önkormányzat a fejlesztés megvalósításáról folyamatosan tájé-
koztatja a település lakosságát és valamennyi érdeklõdõt a
www.domsod.hu oldalon.

Összeáll.: -V.I.-

Október 23-án�
2014-ben is az elõzõ esztendõkhöz hasonló-

an színvonalas és meghitt megemlékezésnek
lehettünk tanúi október 23-án.

Az ünnepi mûsorban településünk tehetséges
fiataljai szerepeltek, melynek összeállítása, ren-
dezése s díszletének igényes kivitelezése Nagy
Sebastian, valamint a Ju és Zsu Társulat mun-
káját tükrözte. Beszédet mondott Bencze István
polgármester úr. A megemlékezést Csikósné

Ócsai Jutka, a mûvelõdési ház igazgatónõje ko-
ordinálta. Végezetül, az 1956. október 23-a és
az azt követõ idõszak áldozataira emlékezve, a
Béke téren álló kopjafánál koszorúzással záró-
dott az ünnepség.

-V.I.-
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Kezdem egy nagyon jó hírrel. AKlebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont (KLIK) kiadta a térítési és tandíjszámítási szabályzatot, amelynek
alapján meghatározhatók a térítési díjak. A tankerület a térítési díjakat
nagymértékben lecsökkentette, az elõlegként � ezen felül � befizetett
díjakat visszafizetjük.

ADezsõ Lajos AlapfokúMûvészeti Iskola térítési díjai
és tandíjai a 2014/2015. tanévre

Térítési díj a tanév elsõ napján a 18. életévét be nem töltött tanuló részére
Tanulmányi átlag Díjalap: 130.000 Ft
4,6 � 5 5% 6500 Ft
4,1 � 4,5 6% 7800 Ft
3,6 � 4 8% 10400 Ft
3,1 � 3,5 10% 13000 Ft
2 � 3 15% 19500 Ft
elégtelen 20% 26000 Ft

Térítési díj a tanév elsõ napján a 18. életévét betöltött,
de 22. életévét be nem töltött tanuló részére

Tanulmányi átlag Díjalap: 130.000 Ft
4,5 � 5 15% 19500 Ft
3,5 � 4,4 16% 20800 Ft
2,5 � 3,4 18% 23400 Ft
2 � 2,4 30% 39000 Ft
elégtelen 40% 52000 Ft

Tandíj a tanév elsõ napján a 18. életévét be nem töltött tanuló részére
Tanulmányi átlag Díjalap: 130.000 Ft
4,5 � 5 15% 19500 Ft
3,5 � 4,4 20% 26000 Ft
2,5 � 3,4 25% 32500 Ft
2 � 2,4 30% 39000 Ft
elégtelen 40% 52000 Ft

Tandíj minden további esetben
Tanulmányi átlag Díjalap: 130.000 Ft
4,5 � 5 20% 26000 Ft
3,5 � 4,4 25% 32500 Ft
2,5 � 3,4 30% 39000 Ft
2 � 2,4 35% 45500 Ft
elégtelen 40% 52000 Ft

Azoknak, akik az idei évben kezdik tanulmányaikat, a legalacsonyabb
díjtételt kell megfizetniük.

Az október sok programot tartogatott számunkra. 8-tól 12-ig rendezték
meg a FEARS Comenius projekt bulgáriai meetingjét, amelyen részt vett
iskolánk is, Varga Anett koordinátor vezetésével. Az ott történt esemé-
nyekrõl koordinátorunk képes beszámolót ír a következõ számban.
Váratlan, de kellemesmeglepetésként értminket, hogy iskolánk nyert a

TÁMOP 3.1.4. �Köznevelés az iskolában� európai uniós támogatásból
megvalósuló projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának közösségi
eseményeire. Ennek segítségével a szokásosnál korábban, októberben
rendeztükmeg aDömsödiMûvészeti Napokat.
A projekt mottója ez volt: �Az iskola közös ügyünk�. Olyannyira sike-

rült megszerveznünk a mûvészeti napokat, hogy közel nyolcszáz fõ érte-
sült arról, hogy mûvészeti iskolánkban milyen közösségi esemény zajlik.
Amûsorainkra nagyon sokan kíváncsiak voltak, pl. a koncertremég plusz
székeket be kellett hozni,mert nem fért el a közönség.Az a célunk, hogy a
hátrányos helyzetû gyerekek és szüleik közelrõlmegismerjék tevékenysé-

günket,megvalósult.Apályázatbanvállaltukazt is, hogyaz iskolánkról, va-
lamint a mûvészeti napokról készítünk egy ismertetõt, amely bemutatja is-
kolánkat és a mûvészeti napokat. Az ismertetõ szép számban fogyott, re-
méljük, mindenkihez eljutott, aki szeretne iskolánkban tanulni. ADömsödi
Mûvészeti Napokon részt vettek aKLIKRáckevei Tankerületénekmunka-
társai:NagyZsuzsanna tankerületi igazgató,Bak Istvánné oktatási referens,
Fejes Mónika és Jónakné Riemer Judit referensek, Sebestyén Stella Pest
megyei koordinátor, valamint az önkormányzat képviselõ-testületének tag-
jai, a helyi nemzetiségi önkormányzat tagjai, a dömsödi oktatási-nevelési
intézmények vezetõi és pedagógusai, a dömsödi kulturális intézmények ve-
zetõi és dolgozói, az egyházak vezetõi és tagjai, a helyi civil szervezetek
képviselõi és tagjai.
A Dömsödi Mûvészeti Napok rendezvénysorozat október 16-ától 19-

éig tartott, és a következõ programok valósultakmeg.
2014. október 16., helyszín: az iskola kamaraterme.
Kiállítás Gerenday Éva, Guba Anita, Sándor Marika, Sánta István,

SimonideszKovácsHajnalka, valamint amûvészeti iskola képzõs növen-
dékeinek alkotásaiból.
Mûsort adtak: a Ju és Zsu Társulat énekesei, a Kisherceg Gyerekház, a

mûvészeti iskola zenei és színjáték tanszakos nö-
vendékei és tanárai. Köszöntõt mondott Bencze
István polgármester úr.
A mûsor után a szülõk megvendégelték az

összes résztvevõt.
2014. október 17., helyszín: Petõfi SándorOk-

tatási ésMûvelõdési Központ.
A koncerten szerepeltek: a Dabi Református

Egyházközség Énekkara, a Dömsödi Baptista
Gyülekezet Énekkara, a Dömsödi Református

AAAA  DDDDeeeezzzzssssõõõõ  LLLLaaaajjjjoooossss  AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú  MMMMûûûûvvvvéééésssszzzzeeeettttiiii  IIIIsssskkkkoooollllaaaa  hhhhíííírrrreeeeiiii
Fotó: Vass
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Egyházközség Énekkara, Gáspár Kálmán, Horváth János Matyi, Kolom-
pár Dániel, Szabó Bettina, Szappanos Tibor operaénekes, valamint a mû-
vészeti iskola tanárai és növendékei.
Amûsor után a szülõk vendégül látták az összes résztvevõt.
2014. október 18. délután, helyszín: Petõfi-ház.
A délután folyamán a gyerekek, szülõk és pedagógusok mézeskalács-

írókázást tanultak, amunkákból rögtönzött kiállítást készítettünk.
2014. október 18. este, helyszín: Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési

Központ.
A táncbemutatón felléptek: aBanyaKlub,CsikósLászlóné, aDömsödi

Széchenyi István Általános Iskola néptáncosai, Jakab Gusztáv és Jakab
Gusztávné Edit, a Ju és Zsu Társulat, valamint a mûvészeti iskola társas-
táncosai és néptáncosai, szólót táncolt Nagy Rajmund.
2014. október 19., helyszínek: Dabi Református Templom (9 óra),

Dömsödi Református Templom (10 óra), Baptista Gyülekezet Imahá-
za (17 óra).
Aháromgyülekezet zenés istentiszteletén vettek részt növendékeink és

tanáraink.
Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a

Dömsödi Mûvészeti Napok szervezésében, lebonyolításában. Meg-
köszönöm meghívott vendégeinknek, kiállítóinknak, az egyházak-
nak, hogy megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. Külön kö-
szönöm a szülõknek, hogy vendégül látták a meghívott vendégeket.
Végezetül megköszönöm valamennyi kollégámnak és növendékünk-
nek a közremûködést és a segítséget.
Remélem, jövõre ismét megrendezhetjük a DömsödiMûvészeti Napo-

kat, és ismét ilyen sokan részt vesznek a programokon.
Köntös Ágnes igazgató

Az idei tanévtõl kezdve a pedagógusok min-
den hónapban megjelentetnek egy cikket,
amelybõl a falu lakosai tájékozódhatnak az is-
kolában történtekrõl, várható eseményekrõl,
elõre ismert idõpontokról, illetve a legfrissebb
versenyeredményekrõl.

Több évtizedes hagyománya van már a
Makádon megrendezésre kerülõ körzeti szava-
lóversenynek. A környék kb. 10 iskolájának lel-
kes pedagógusai minden évben jól felkészített
szavalókat küldenek erre a megmérettetésre.
Bátran állíthatom, hogy a dömsödi tanulókmin-
dig kiemelkedõen teljesítenek. Elhihetik, hogy
nem vagyok elfogult, hiszen ha nem így lenne,
akkor nem születnének évrõl évre olyan ered-
mények, amelyekre méltán nagyon büszkék le-
hetünk.

A falunkban felmerülõ problémákat, gondo-
kat kicsit félretéve, íme egy cikk, amiben sike-
rekrõl, örömteli dolgokról írhatok. Ez is a mi-
énk, dömsödieké.

Amakádi szavalóverseny
résztvevõi és az eredmények

1. osztály
VargaMáté II. helyezett lett
Korsós Nóra
Felkészítõjük:Major Anna

2. osztály
Liptai Áron III. helyezett lett
Dobrai Nóra
Felkészítõjük: Patonai Istvánné

Izsák Fanni
TormaAlexandra
Ambruska Bernadett
Felkészítõjük: Balázs Lajosné

3. osztály
Szabó Petra I. helyezett lett
BaloghVirág II. helyezett lett
Sas Zsuzsanna
Felkészítõjük: Patonai Nóra

4. osztály
Balogh Boróka II. helyezett lett
Csehi Lilla
Felkészítõjük: Patonai Istvánné

Harsányi Anna
Felkészítõje: Budainé Doroszlay Judit

5. osztály
Kovács Kata
Draskovich Zoé
Kristóf Vivien
Felkészítõjük: Csömöri Erzsébet

6. osztály
Rüsics Alexa
Manger Petra
Sas Bernadett
Felkészítõjük: Sasné BoldizsárMária

7. osztály
Kolompár Petra I. helyezett lett
Pék Bianka III. helyezett lett
Felkészítõjük: Csömöri Erzsébet

8. osztály
Pethes Patrícia
Sipos Evelin
Felkészítõjük: Csömöri Erzsébet

Patonai Nóra

November 12-én, szerdán rendhagyó ének-
óra (Dóbiás) lesz az alsós tanulók részére.

Napközis csoportjaink új játékokat kaptak.
Köszönjük szépen a Suli�Persely Alapít-
ványnak!

IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII   HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK   ����   IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII   HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK
NÁLUNKMINDIG TÖRTÉNIK VALAMI� /Október



AGróf Széchenyi István Általános Iskola felsõ tagozatos tanulói idén
is részt vettek a már hagyományosan kétévente megrendezésre kerülõ
akadályversenyen. Érdekes és izgalmas feladatok segítségével ismerhet-
ték meg olyan neves emberek életét, akik tevékenységükkel, munkássá-
gukkal településünk hírnevét öregbítették. A sok név közül végül 11 ke-
rült az iskolai faliújságra, rövid ismertetõvel, forrásmegjelöléssel. Betû-

rend szerint a kö-
vetkezõk: Bazso-
nyiArany; Edvi Il-
lés Aladár; Hajós
József;KovácsMi-
hály;MartonLász-
ló; Papp József,
Petõfi Sándor, Po-
lyák Ferenc; Sza-
bó Gabriella; Ve-
csési Sándor és
Ybl Miklós.
A 18 csapat

ennek alapján ké-
szülhetett fel a
kalandos túrára.
Az egyes állomá-
sokon sikeresen
teljesítették fel-
adataikat. Végül
mindenki célba ér-
kezett.
Köszönet a lelkes szervezõknek és a résztvevõknek!

-V.I.-
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Októberi Klubnapközi
Az idei tanévben a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola alsó

tagozatán megjelent egy kisebb, ám annál jelentõsebb újítás, ami a dél-
utáni foglalkozásokat érinti.
A napközis foglalkozások színesebbé tételére bevezettük a Klubnap-

közi elnevezésû foglalkozásokat. Ezt öt alkalommal tervezzük megejte-
ni a tanév során. Az elsõ ilyen alkalomra október 22-én, az õszi szünet
elõtti utolsó tanítási napon került sor. A gyereket meglepetésként érte az
esemény, a pedagógusok ugyanis teljes titoktartás közepette szervezték

meg. A gyerekeket vegyes csoportokba osztottuk, majd kezdetét vette a
program. A csapatok négy helyszínen élvezhették a napközis tanító né-
nik kreativitását dicsérõ programokat, eseményeket, lehetõségeket.Min-
den résztvevõ gyerek játszhatott �rendõrös� játékot, készíthetett só-liszt
gyurmából figurákat, kereshetett kincset, vagy oldhatott meg érdekes és
gondolkodtató feladatokat a saját korosztályánakmegfelelõen.
Tapasztalataink alapján minden érintett gyerek és pedagógus jól

érezte magát ezen a napon. Új élményekkel gazdagodva, izgatottan
várjuk a következõ ilyen alkalmat, melynek konkrét idõpontját egye-
lõre rejtély övezi...

Varsányi Annamária

ADömsödi Általános Ipartestület bérbeadja

2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13. sz. alatt található
üzlethelyiségét és nagytermét.

A felújított nagyterem alkalmas rendezvények,
baráti, családi összejövetelekmegtartására

(max. 60 fõ)!

Érdeklõdni lehet:
2344Dömsöd,

Petõfi S. u. 11-13.
06 24 435 416
06 70 318 6325
ipartestulet.d@

pr.hu

A Dömsödi Általános Ipartestület felhívása

Kössön kedvezõ díjazású
kötelezõ

gépjármû-felelõsség és
lakásbiztosítást!!!!!!!!!

2344 Dömsöd,
Petõfi S. u. 11-13.
06 24 435 416
06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu

Neves emberek településünkön�
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Dömsödön járvamegakadt a szemem egy plakáton, amelyen prog-
ramot hirdetnek gyerekeknek, szülõknek, nagyszülõknek aKisherceg
Gyerekházban.Kíváncsi voltam,milyen játékokkal, foglalkozásokkal
kötik le a gyerekek, szülõk, nagyszülõk figyelmét. S milyen a véletlen,
október 17-én éppen akkor kopogtattam be a Petõfi téri régi iskola-
épület ajtaján, amikor egy egész napos program elsõ felén voltak túl a
ház vezetõi, aktivistái. Így aztán, hanem iskerekasztal beszélgetésben,
de egy körinterjúban sikerült a kérdéseimre választ kapni.

Elsõként Szabó Andrea, Dömsöd község helyi képviselõje, civilben a
Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár könyvtárosa állta a kérdésözönt.
Andrea több alkalommal vett részt a gyerekházi programok lebonyolítá-
sában, Markóné Zöldág Ágival közösen. A gyerekházat a �Még 1000 év
Dömsödért� Egyesület a Biztos Kezdet Program keretében terveztette,
pályázta, építtette, s mûködteti jelenleg is. A Dömsödi Önkormányzat is
felkarolta a kezdeményezést, az egyesület rendelkezésére bocsátotta a ré-
gi általános iskola kissé lerobbant épületét. E program arra szolgál, hogy a
gyermekek társadalmi kirekesztettségét és a gyermekszegénységet szorít-
sák vissza. Dömsödön közel 5800-an élnek. A cigány vagy roma lakosok
arányameghaladja a 10 százalékot, így a Biztos Kezdet Program elindítá-
sa új reményt, perspektívát hozott a település kisebbségi közösségének az
életébe. A községben kevés a munkalehetõség, így a perifériára szorult
emberek a segélyekbõl, a támogatásokból tartják fenn a családjukat. Ezek
a segélyek az államtól jönnek, de az a tapasztalat, hogy évrõl évre csökken
az erre szánt összeg, és szûkülnek, változnak, megszûnnek a támogatási
jogcímek is. Ezzel viszont a hátrányos helyzetû emberekmegélhetési for-
rásai is a minimálisra csökkennek. A Kisherceg Gyerekház megnyitását
2011-ben mégsem fogadta nagy érdeklõdés. Pedig a Biztos Kezdet Prog-
ram esélyt ad a programban részt vevõ 0-5 éves korú gyermekek és csa-
ládjaik számára arra, hogy a gyermekek életének legkorábbi idõszakában
segítséget kapjanak a testi, az értelmi, érzelmi és a szociális fejlõdéshez.A
problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek fo-
lyamatos támogatása, a gyermekekkel és a szülõkkel való közvetlen fog-
lalkozás hozzájárul a programban részt vevõ gyerekek sikeres iskolakez-
déséhez, a közösségbe való beilleszkedéshez. A dömsödi gyerekházmin-
den hétköznap 8.00-12.00 között fogadja a roma családokat. Andrea sze-
rint a nagyobb érdeklõdés azért maradt el, mert a roma családokban más
szokások szerint élnek. Délelõtt az édesanyának a konyhában a helye, így
nincs idõ arra, hogy a gyerekeket elvigyék a gyerekház programjaira.
Ugyanakkor a fiatal pároknál már rugalmasabb az idõbeosztás, ott már
nem ragaszkodnak annyira a cigány hagyományokhoz.

Zsiba Sándorné, a projekt pénzügyi vezetõje ésKorona Sándor, a �Még
1000 év Dömsödért� Egyesület vezetõje (önkormányzati képviselõ) arról
számolt be, hogy aKishercegGyerekház projekt megvalósításával továb-
bi esélyt adtak az itt élõ embereknek. Az ötletet egy olyan embertõl kap-
ták, aki maga is a gyerekházban dolgozott (Magyarországon száz telepü-
lésen mûködik ilyen intézmény � Örkény, Monor, Kerepes és Dömsöd
ugyanabban az idõben nyíltmeg).Nos, így tudtameg az egyesület vezeté-
se, hogy az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi Program keretében
indul a TÁMOP5.2.2-10/1-2010-0005 nevû projekt, amelynek keretében
aKishercegGyerekházmegnyithatta a kapuját a roma családok elõtt.Ma-
ga az egyesület 1995 óta végez közösségi munkát, s már a gyerekház pro-

jektmegvalósítása elõtt egy szép játszóteret építettek, ugyancsak pályáza-
ti forrásból. ABiztosKezdet programot szinte az egyesület tevékenységé-
re �találták� ki, így 2010 tavaszán megírták a pályázatot, amit júniusban
adtak be az Emberi ErõforrásokMinisztériumához (EMET). Ugyanez év
decemberében pedig megkapták a pozitív választ, és 49 millió forintot
nyertek a gyerekház megnyitásához és a ház további három éves mûköd-
tetéséhez. Az elsõ gyerekeket 2011 júniusában fogadták az önkormány-
zattól megkapott, majd szépen átalakított régi iskolaépületben. A szerzõ-
désben vállalt háromév letelt, de az egyesület a fenntartási kötelezettségé-
nek továbbra is eleget tesz, hiszen az EMET-tel 2016-ig hosszabbították
meg a szerzõdésüket. A szerzõdésben azt vállalták, hogy a programokon
legalább 20-23 gyermek vesz részt. A házmûködtetésének anyagi nehéz-
ségeibõl � szerencsére � a látogatók semmit nem vesznek észre. Zsiba
Sándorné ugyanakkor elmondta, hogy bár nyertek pénzt a mûködtetés-
hez, de csak egy évre elegendõmennyiséget. A rezsire, a különbözõ prog-
ramok költségeire, a játékok, könyvek beszerzésére, fejlesztõ eszközök
pótlására új forrást kellett teremteniük. Az emberi találékonyságnak nincs
határa, jegyzi meg a pénzügyi vezetõ. Olyan programokat állítanak össze,
amelyek megvalósítása nem elsõsorban pénzfüggõ. Ehhez persze sok,
mondhatni óriási segítséget adnak Dömsöd vállalkozói, mert ami az õ
szemszögükbõl csak kis erõfeszítés, az a gyerekháznak óriási nagy kincs.
A kisállat-simogató napon szintemegtelt az udvar, hiszen az aranyhaltól a
rackajuhig mindenféle állatot elhoztak, s a gyerekeknél igen nagy sikert
arattak. A kapcsolat tehát szoros, így kiváló az együttmûködés. Korona
Sándor annyiban egészíti ki a pénzügyi vezetõt, hogy vannak olyan prog-
ramjai az egyesületnek, amelyek bevételt is hoznak. Az egyesületi tagdí-
jakból is származik bevétel, és kapnak 1%-os s egyéb más felajánlásokat
is. És természetesenminden pályázati lehetõséget megragadnak, ami per-
sze, nemmindig jár sikerrel. Az egyesület aktív civil csapat, s olyan prog-
ramokra hívják a község lakosságát, amelyek korábban nem voltak. Ezért
is váltak közkedveltté, hiszen a családi, a gyermek, a kulturális programok
a nagyközönség számára is vonzóak. Fõként, ha helyben vannak a ren-
dezvények� A gyerekház rendezvényeken keresztül a roma családokat
is sikerül jobban �megmozgatni�, és a község közös rendezvényeibe be-
vonni a szülõket. Dömsöd valamikor a zenész cigányokról volt híres, s ezt
a hagyományt is igyekeznek feléleszteni. A gyerekház a nehezebb indulá-
si szakasz óta nagyon is közkedvelt lett a gyerekek, a szülõk, a családok
körében.

Dömsödön a kisebbséggel is törõdnek
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Nemoda-Stiasny Márti idén januárban vállalta el a gyerekház vezeté-
sét. E nemes feladat ellátásához nem csak a fenntartók járulnak hozzá, ha-
nemakiváló segítõtársak is, akik társadalmimunkában vállalják a progra-
mok végrehajtását. A házvezetõ több mint negyven éve foglalkozik gye-
rekekkel, így örömmel fogadta el az egyesület felkérését. A gyerekházat
bölcsõdés korú gyerekek látogatják, ezért is szoros a ház kapcsolata a gye-
rekorvossal, védõnõkkel, gyermekjóléti és családsegítõ szolgálattal, az
óvodával. Ez egyfajta küldetés, szolgálat, akárcsak a tanítói, óvónõi pálya.
A várandós anyukákat is várják, akik utána hozzákmagukkal a kicsi gyer-
mekeiket. Amikor arra kérdezek rá, hogymilyen programokkal találkozik
egy család, ha bekopogtat az ajtón, akkor meglep a válasz. Márta ugyanis
elmondta, hogy hiába vannak falun, a vidéki lét, a vidéki élet nem ismert a
lakók többségének. Amúltat fel kell eleveníteni, a hagyományokat vissza
kell hozni, ami a falusi létet igazolja. Mindezt persze gyerekközpontú
szemlélettel lehet csak eredményesen végezni, mert a társadalmi beillesz-
kedés senkinek semmegy könnyen. Egyfajta szocializálódási program is
fut a többi mellett, mert csak így lehet a gyerekek hiányosságait felszá-
molni. A foglalkozások délelõtt zajlanak, s egy tízórait is kapnak a gyere-
kek térítésmentesen. Sok helyrõl kapnak ruhát is, amit az idejövõ csalá-
dok � ugyancsak ingyen � elvihetnek. Ami a terveket illeti, ebben is bõ-
velkednek. Márti három kívánsága, hogy a gyerekházban minden nap le-
gyen meseolvasás, hogy minden nap kapjanak egy almát a gyerekek, és
nem utolsósorban szeretnék, ha a dunai, ráckevei pikkelyes pontyból ké-
szült termékeket is rendszeresen fogyaszthatnák. Fel kívánják éleszteni a
Petõfi-hagyományokat is, mert a költõ nagyon is kötõdött Dömsödhöz.

Gnájné Kulcsár Angelika, a gyerekház munkatársa az október 17-i
programokról elmondta, hogy kukoricafosztással telt a délelõtt. A fosztó-
napon a népi hagyományokhoz tértek vissza, hiszen a kukorica fosztásán
kívül bemutatták a kukorica morzsolását, a csutka baba és a csuhé virág
készítését, a kosárfonást fûzfából, a fûz seprû készítését. És persze a
szendvics, a pogácsa, az alma, a tea semmaradt el. A sikert igazolja, hogy
a rossz idõ ellenére több mint százan voltak kíváncsiak a fosztónap prog-
ramjaira.
A gyerekház igazi közösségi térré változott. Éljenekminél többen ezzel

a lehetõséggel!Megéri.
HajtunGyörgy újságíró

(MagyarMezõgazdaság Lapcsoport)

A kukoricafosztó ünnepségen Balla Tibor citerázott. Szabó Andrea
régi ismerõse a zenész, aki Kunszentmártonból jött Dömsödre, hogy a
programoknak kellemes aláfestést adjon itt a gyerekeknek, szülõknek.
Balla Tibor tekerõn is kiválóan játszik. Nem véletlen, hogy a Népmû-
vészet Ifjú Mestere díjat 1990-ben kapta meg, míg az Aranypáva díjat
1998-ban vehette át. A Magyar Zenekari Nagydíjjal 2008-ban jutal-
maztákmeg a zenészt.
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A �Még 1000 év Dömsödért� Egyesület Köz-
hasznúSzervezet szervezésébenahagyományoknak
megfelelõen 2014-ben is lehetõség nyílik arra, hogy
a szülõk, nagyszülõk, barátok és ismerõsök csoma-
gotésajándékotküldjenekgyermekeiknek,unokáik-

nak, szeretteiknek és barátaiknak aMikulással krampuszokkíséretében.

Az ajándékokat 2014. december 5-én péntek délutánDömsöd nagy-
község közigazgatási területén szállítjukki (17.00 és 20.00 óraközött)!

Figyelem!Mindenkinek a saját igényei és lehetõségei szerint összeállí-
tott, vásárolt csomagját és ajándékait adja át aMikulás.

Családonként, lakásonként a kiszállás díját, 1.000 Ft-ot a megren-
deléskor kell megfizetni!

Kérjük Önöket, hogy a megrendeléskor adják meg a pontos adato-
kat, JELLEMZÉSEKET, ÜZENETEKET a megrendelõlapon, itt je-
lezzék, hogy hol lesz elhelyezve (villanyóra, terasz, ablakpárkány
stb.) az ajándék, hogy a Mikulás és kísérete is megtalálja a csomago-
kat és átadhassa azt!

MEGRENDELÉSKORKÉRJÜK,NEADJANAKLECSOMAGOT,
AJÁNDÉKOTAMEGRENDELÕHELYEN!!

Megrendelõhelyek:
�MIZSE diszkont � (volt Júnó) Dömsöd, Kossuth L. u.
� Élelmiszer � Zöldségbolt (Faragóék) Dömsöd, Kossuth L. u.
� Zöldségbolt � Dömsöd, Horváth-kert
� Culka boltja � bio-bolt � Dömsöd, Átrium üzletház
� Surda Falatozó �Dömsöd, Kossuth L. u.
� DobosABC �Dömsöd, Váczi utca
� Zöldségbolt (GulyásnéMarika) � Dömsöd, Bajcsy-Zs. u.
� Sipos Vegyesbolt � Dömsöd, Irinyi utca
�KishercegGyerekház �Dömsöd, Petõfi tér 3-5.

Jelentkezési határidõ: 2014. december 4. csütörtök � az üzletek
nyitvatartása szerint!

A megrendelést minden esetben írásban és
két példányban kérjük megadni, a megrendelõ-
lap a fenti helyeken találhatómeg!

Korona Sándor
�Még 1000 évDömsödért� Egyesület

Közhasznú Szervezet
elnöke

MMMM IIII KKKK UUUU LLLL ÁÁÁÁ SSSS ---- VVVV ÁÁÁÁ RRRR ÁÁÁÁ SSSS
DDöömmssööddöönn 22001144

Mikulás programelõzetes:

Csomagkiszállítás 2014. december 5-én pénteken, elõtte a szokásos
felvonulás a Horváth-kerthez, ahol a Mikulások és a krampuszok sza-
loncukrot osztogatnak a verselõ és éneklõ apróságoknak.
(Ide hívjuk és várjuk a vállalkozó kedvû iskolai csoportokat és osztá-

lyokat, akik különbözõ finomságokat � kürtõskalács, fánk, lángos stb.
stb. � készítenek és árulnak a várakozó nagyérdemûnek.)

2014. december 6-án szombaton reggel 10.00 órától a Petõfi Múze-
um elõl indul a kocsikázás a Mikulással, valamint felállításra kerül a
Falusi Betlehemes. Kísérõ programok a múzeumban, mesesarok, dia-
vetítés, kézmûves foglalkoztatók 13.00 óráig.
Szombaton délután aHorváth-kertben egy fergetegesMikulás-prog-

ram gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt. A részletes programról ké-
sõbb tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, a részletes programról, idõ-
pontokról és díjakról plakátokon, a facebookon és az interneten tájé-
koztatunkmindenkit.

Sok szeretettel hívja és várja a falu apraját és nagyját a Mikulás-
programokra:

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet,
a segítõik, támogatóik, s természetesen aMikulás és a krampuszok

Felhívás a Krampuszok felé!
Akik tavaly voltak krampuszok, most

õket várjuk újra, jelentkezni lehet Tarrné
Zsóka néninél a GAMESZ konyhán (Tán-
csics utca). Jelentkezési határidõ 2014. de-
cember 1. � hétfõ.

December 6-án ismét MIKULÁS-buli a Horváth-kertben. Az idén
is, ahogy évek óta mindig, várjuk a megunt játékokat felajánlásra. Ha
van olyan játékod, amit már nem használsz, akkor hozd el nyugodtan
Balaton Magdolnához vagy a Kisherceg Gyerekházba, netán a Dabi
Lilába Bõdiné Icához, mi találunk olyan kisgyereket, aki biztosan na-
gyon örülne neki. Felhívom a szülõk figyelmét, legyetek szívesek a
plüss játékokat átmosni, nagyon köszönöm a segítségeteket. Lehet
plüss�mûanyag�könyv�labda, bármi, aminek egy pici gyermek örülni
tud. Az évek folyamán nagyon sokan segítették ezt a programot az
ajándékokkal, bízom benne, ez az idén sem leszmásképp. Segíts, hogy
segíthessünk a rászoruló gyermekeknek, hogy õk is érezzék a TÉL-
APÓ jelenlétét. Nagyon köszönjük elõre is: a szervezõk
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Daloljatok a kedvemér�,
Csak ennyi, mit egy medve kér.
Mit érdekel engem, hidegem lesz vagy melegem,
csak a mézbõl, a mézbõl legyen sokam és elegem.
Nem érdekel a naptár képe,
sokkal inkább a kaptár népe.
Jeget hoz vagy esõt vagy dért és harmatot,
minden adagból nekem juttassatok egy harmadot!
S daloljatok a kedvemér�,
Csak ennyi, mit egy medve kér.

/Alan Alexander Milne � Micimackó/

Felhívás!
Kedves szülõk, nagyszülõk és gyerekek!

2014 decemberében a Kisherceg Gyerekházban egy

MACKÓKIÁLLÍTÁST
szervezünk (tervezünk) azokból a mackókból,

melyeket Önök, Ti felajánlotok.

Ezért kérünk benneteket, önöket,
hogy 2014. december 10-ig adjá-

tok, adják le a kedvenc Maci-
tokat a Gyerekházban (Döm-
söd, Petõfi tér 2-3. reggel 8-12

óra közötti idõpontban). Kérjük a
pontos nevet, címet, esetleg a
maci nevét, érdekes történetét

is adjátok, adják meg.

A kiállítás a karácsonyi ünnepkörben kerül megnyitásra,
errõl szórólapokon és plakátokon értesítünk

minden kedves érdeklõdõt.

A macikat elõre is köszönjük.

�Még 1000 év Dömsödért�
Egyesület

Kisherceg Gyerekház

Kedves Író
és Olvasó!

Szereted az irodalmat? Szeretsz verseket,
novellát, regényt, bármit olvasni?

Esetleg magad is írsz ilyesmit, csak eddig nem tudtad
hol és kinekmegmutatni, mert nem volt ilyen lehetõség?
Pedig lehet, hogymást is érdekelne, mirõl, hogyan írsz!
Felolvasóest, elsõsorban a saját mûveinkbõl és persze

kedvenceink alkotásaiból.
Vendég alkotó meghívása, megismerése, beszélge-

tések, egymás ösztönzése, biztatása.

Ha van egy jó ötleted és megosztanád velünk, akkor
gyere!

Gyere el november 21-én pénteken 17 órakor
(téli idõszakra való tekintettel) a Petõfi Emlék-

múzeumba. Cím: Bajcsy-Zs. u. 6. sz.
Találjuk ki együtt, milyen legyen a mi

irodalmi körünk!
Szeretettel várok minden kedves érdeklõdõt!

A szervezõ

Töredékek

Ülõ sor: Huska Ferenc, Gyökeres Gábor, Farkas Gábor,
Jónás Ferenc, Szarka Gábor, Laczi Lajos.

Álló sor: Szloboda András, Csaplár Sándor, Kajdácsi Imre,
Ujj Lajos, Ambruska Péter, Jónás József, Jarosi Mihály.

A múlt számban közölt focistás felvétel névsorában kettõ ismeretlen
személy volt. Ifj. Lázár Ferencné lelkes olvasónk segítségével sikerült
õket azonosítani. A teljes névsor a következõ:
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Saját árnyékukatátlépve,önmagukatgyõzték le�
Ezzel a címmel indítunk új sorozatot, melyben Szoóné Bodrogi Emõke

rendkívül olvasmányos stílusban próbál rávilágítani arra, hogy neves
íróink, költõink megrokkant egészségük, hányattatott sorsuk ellenére mily
csodás irodalmi alkotásokat hagytak reánk örökül.
Most Radnóti Miklós halálának 70. évfordulóján emlékezzünk reá.

RadnótiMiklós (1909�1944)

Vitathatatlanul az egyik legtragikusabb
sorsú költõnk. Értelmiségi zsidó családból
származik, eredeti neve Glatter Miklós,
amelyet késõbb Radnótira változtat, és 33
éveskorában felveszi a rómaikatolikushitet.
Ezen döntését nem befolyásolta politi-

kai megfontolás.
A zsidó törvények miatt elõnyben

már nem részesülhetett, ezáltal lelki igé-
nye, meggyõzõdése okán döntött így. 1943. május 2-án történt a ke-
resztelés feleségével, Gyarmati Fannival együtt. Ez azonban, mint
említettük, nem adott menedéket, nem engedte elkerülni a sorsát.
1940. szeptember 9-én kezdte meg az elsõ munkaszolgálatát. Ekkor

még sárga karszalagot hordott, amint azt naplójából tudjuk. December
18-án került haza. Még 2 év telt el, amikor 1942. július 1-jén újabb behí-
vót kapott. Barátai aláírást kezdtek el gyûjteni a kiszabadítása érdekében.
Az akció sikerrel végzõdött, Radnótit április végén leszerelték.
� 1943�44 telén írt legszebb hitvallású verse saját magyarságáról és a

haza szeretetérõl szól: �Nem tudhatom...� (1944. január 17.)
� 1944. május 19-én megírta a �Töredék� c. verset, s ugyanezen a na-

ponmegkapta a harmadik behívóját. Az �Erõltetett menet� augusztus 29-
én kelt, amikormár közeledett a szovjet hadsereg.
Két turnusban indultak haza a Lager Berlin munkaszolgálatosai.

Radnótit eredetileg a második menetoszlopba osztották be, ám egy
emberséges tiszt áthelyezte õt az elsõbe, amely korábban indult.
�(...Ó, bár ne tette volna� bár ne lett volna olyan emberséges...!) �
sóhajt föl a tehetetlen utókor. De így történt, mert a történelemnek is
megvan a maga �Eleve elrendelése�. A második csoportból minden-
ki megmenekült. Egész munkássága, a munkaszolgálatos versei szé-
les skáláját mutatják a hazatérés makacs akaratának és a szerelem
életben tartó erejének. A �Tétova oda� és a � Levél a hitveshez� a
költészet csúcsaira emelték a költõt. Szoóné Bodrogi Emõke

HETEDIKECLOGA
Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad
tölgykerités, barakk oly lebegõ, felszívja az este.
Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet
és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését.
Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak,
megtöretett testünket az álom, a szép szabadító
oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.

Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,
Szerbia vak tetejérõl búvó otthoni tájra.
Búvó otthoni táj! Ó, megvan-emég az az otthon?
Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk?
És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?
Mondd, van-e ott hazamég, ahol értik e hexametert is?

Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,
úgy irom itt a homályban a verset, mint ahogy élek,
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron;
zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a Lager
õrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.

Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel,
hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben,
szétdarabolt lázas test s mégis egy életet él itt, �
jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,
s várja a véget, a sûrü homályba bukót, a csodákat.

Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák
ostromameg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már.
Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság
és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra
rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek,
s látni az ablakon át, hogy a fegyveres õrszemek árnya
lépdel a falra vetõdve az éjszaka hangjai közben.

Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,
horkan a felriadó, megfordul a szûk helyen ésmár
ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert
nem tudok énmeghalni se, élni se nélküled immár.

Lager Heidenau, �agubica fölött a hegyekben, 1944. július

�Az örök világosság fényeskedjék nekik� �Ti hoztatok nekünk
ragyogó csillagot,
ezüst holdat és
izzó tüzû napot.

Énmégsem fogok harangot
kondítani...

Mécsest se gyújtok �
minek?

AFÉNYTnem lehet
megvilágítani.�

Dömsöd, 2014 �Halottak napja Szoóné Bodrogi Emõke

Balassi Bálint Csokonai V. M. Kazinczy Ferenc Kölcsey Ferenc Vörösmarty M. Petõfi Sándor

Arany János Radnóti Miklós Ady Endre József Attila Szabó Magda Németh László Galgóczi Erzsébet
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November 16. Dunaföldvár (országos állat- és kirakodóvásár)
December 07. Nagykõrös, András-napi vásár (országos állat- és

kirakodóvásár)

December 07. Lajosmizse (országos állat- és kirakodóvásár)
December 14. Dabas (országos állat- és kirakodóvásár)

Klubunk versenyzõi díjugratásban és gyer-
mekügyességi versenyeken vettek részt az idei
versenyszezonban. A versenyeken több gyõzel-
met és sok értékes helyezést értek el, amik közül
ki kell emelni az országos és a Pest megyei baj-
nokságokon elért sikereket.
Az augusztus 28-31-én Budapesten, a Nem-

zeti Lovardában megrendezésre került Fiat Or-
szágos Díjugrató Bajnokság amatõr kategóriá-
jábanGajda FanniAirventMoney nyergében az
elõdöntõt megnyerte, a középdöntõben a 4. he-
lyen végzett, és csapatban az 1. helyezett Pest
megyei csapat tagjaként országos bajnok lett.
A 09. 26-28-án Budapesten, a Nemzeti Lo-

vardában megrendezésre került Pest megyei
Díjugrató Bajnokságon 8 lovasunk vett részt.
Imre Katalin � Vándor, Kovács Tamara � Re-
gina, Schneider Rebeka � O�Conor, Gyetkó
Szilvia � Moszkító, Klenáncz Patrícia � Ko-

heilan Keve, Csere Ágnes � Lucifer, Góg Ka-
talin � Fábián, Gajda Fanni � Airvent Money
párosok képviselték klubunkat. Soha nem in-
dult még ennyi lovasunk a megyei bajnokság-
ban, és fennállásunk óta elõször tudtunk csapa-
tot indítani a kétfordulós csapatversenyen. A
csapatverseny elsõ fordulóját holtversenyben
az 1. helyen zártuk, a második napon megren-
dezett végsõkig kiélezett döntõben végül az 5.
helyen végzett az Alfonz Dömsödi Lovas
Klub csapata. A verseny szorosságára jellem-
zõ, hogy mindössze egy verõhibán múlott csa-
patunk második helye. A felnõtt kategória
döntõjében Gajda Fanni a nagyon értékes 7.
helyet szerezte meg. Figyelembe véve, hogy
Magyarországon Pest megye a lovassport köz-
pontja, messze a legtöbb igazolt versenyzõvel
és klubbal, ezek az eredmények nagy sikernek
számítanak. Lovasaink Petrik Béla, ifj. Petrik

Béla és Nagy Sándor edzõk irányításával ké-
szültek a versenyekre.
A Gyermek és Pónilovasok Országos Szövet-

sége versenysorozatán 2014. évben összesen 10
ifjú lovasunk vett részt szép sikereket elérve.
Ezek közül ki kell emelnem Rüsics Alexa ered-
ményét, aki a 10. 04�05-én Pátyonmegrendezett
országos döntõn díjugratás kategóriában Csillag
nyergében az elõdöntõt és a döntõt is megnyerve
országos bajnok lett. A gyermek lovasokat Csere
Ágnes készítette fel a versenyekre.
Gratulálok lovasaink idei sikeres szereplésé-

hez, és jó versenyzést kívánok a téli fedeles és a
2015. évi szabadtéri versenyeken.

Dr. Siket Péter
AlfonzDömsödi LovasKlub, elnök

Az Alfonz Dömsödi Lovas Klub 2014. évi eredményei

Dömsöd : Bugyi 0:1 (0:1)
A minden csapatrészében jobb Bugyi Tóth

András fejesgóljával nyerte a mérkõzést. Illett
volna legalább az egy pontot itthon tartani.

Halásztelek : Dömsöd 2:0 (0:0)
A bajnokesélyes otthonában nem sikerült

pontot szerezni.

Dömsöd :Hernád 2:1 (2:0)
Csapatunk hozta a kötelezõ gyõzelmet

szoros eredménnyel. Gólszerzõk Czigler,
Palotai, ill. Mészáros.

Pereg : Dömsöd 3:0 (1:0)
A hazai csapat biztos gyõzelmet aratott. A

csatárok a nehéz mérkõzéseken sajnos csõdöt

mondanak. Csapatunk a vereségek ellenére az
elõkelõ 4. helyen áll.

Következõmérkõzések:
Dömsöd : Taksony II. nov 2. 13.30
Dabas II. : Dömsöd nov. 9. 13.30
Dömsöd : Felsõpakony nov. 16. 13.00
Újlengyel : Dömsöd nov. 22. 13.00

HAJRÁDÖMSÖD!
Varsányi

Megjöttek a vereségek is

Gajda Fanni � Airvent Money

Rüsics Alexa

Vásárnaptár
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Az elmúlt két hónapban szerencsére tûzese-
tünk nem volt, demûszaki mentéseink igen.
2014-09-12-én a nagy esõzés miatt ezen a na-

pon több káresethez is vonultunk. Az elsõ jelzést
délelõtt 8 órakor kaptuk Dömsöd Széchenyi ut-
cába, ahol az utcán összegyûlt esõvíz lakóházak
pincéjét veszélyeztette. A vizet a Honda Zagy
szivattyúnk segítségével távolabbi, még üres ár-
kokba átszívattuk. 8 óra 40 perckor továbbvonul-
tunk a Védgát sorra, ahol a vízelvezetõ csatorna
egyik átereszének eltömõdése miatt több udvar-
ban is már állt a víz, és lakóházakat is veszélyez-
tetett. A dugulást a közmunkások és az önkor-
mányzat dolgozói segítségével 11 órára sikerült
teljesen megszüntetni. Ezt követõen vonultunk
tovább a Középsõ útra, ahol pincébõl kellett az
ott összegyûlt csapadékvizet kiszivattyúzni.
2014-09-14-én ismét a Dömsöd felett elvonu-

ló vihar okozott kárt. 17 órakor vonultunk a Bar-
tók Béla utcába, ahol a villám belecsapott egy la-
kóingatlan kéményébe. Tûz nem keletkezett, de
a kémény egy részét vissza kellett bontani.
Végre pályázataink eredményességérõl is be

tudok számolni. Még áprilisban beadott és meg-
nyert pályázati eszközöket ünnepélyes keretek
között 2014-10-09-én vehettük át. Így most már
mind a két gépkocsi fecskendõnkön vanmotoros
láncfûrész, és az avartüzek oltásához szükséges
puttonyfecskendõ.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-

gatósága 2014-07-03-án közzétett egy listát,
amely a Pestmegyében leselejtezésre kerülõ sze-
reket tartalmazta. Ezek a szerek a koruk és mû-
szaki hibáik miatt kerülnek leselejtezésre a hiva-
tásos tûzoltóságok kötelékébõl. Mi is több más
Pest megyei önkéntes tûzoltó egyesület mellett
kérvényt fogalmaztunk és adtunk be. Egy Steyr
790-es 2000 literes hátsó kerék meghajtású fecs-
kendõt céloztunk meg, aminek fékproblémája
volt, és nem rendelkezett érvényesmûszaki vizs-
gával. Azért esett erre a választás, mert egy
Steyrrel már rendelkezünk, és nagyon bevált, va-
lamint ez volt a legjobb állapotban lévõ a többi
megpályázható szer közül. A Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság kb. két hét után ar-
ról adott nekünk tájékoztatást, hogy a meghirde-
tett eszközöket azok az egyesületek kapják meg
elsõ körben, akik még gépkocsival sem rendel-
keznek, így mi sajnos nem fogjuk megkapni a
kérvényezett gépjármûvet. Viszont kaptunk ígé-
retet arra, hogy a 2015-ben leselejtezésre kerülõ
eszközök kiosztásánál mi leszünk a legelsõk.
2014-08-27-én kaptunk egy telefonos megke-

resést a Pest megyei fõfelügyelõnktõl, hogy van
még egy gépkocsi, ami selejtezésre kerül, de
nem szerepel a kiadott listában. Ha szükségünk

van erre a fecskendõre, írjunk egy új kérvényt és
adjuk be ismét. Mi ezt meg is tettük, és arról tu-
dok beszámolni, hogy a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság a gépkocsit nekünk ítélte
az elbíráláskor. Az ezzel kapcsolatos engedélye-
ketmár alá is írták, ígymár csak az átadására kell
hogy várjunk, de ha minden jól megy, decembe-
rig meg is fogjuk kapni és készenlétbe tudjuk
majd állítani.
Ez a fecskendõ információink szerint csak és

kizárólag a kora miatt kerül leselejtezésre, sem-
milyen mûszaki hibája sincs, és kb. fél évvel ez-
elõtt lett felújítva, valamint kapott új gumikat is.
Ez a gépkocsi a Gödöllõi Hivatásos Tûzoltóság
tartalék szere volt.
Néhány tudnivaló: a képen látható Magirus

Deutz 170 típusú közepes kategóriájú tûzoltó
fecskendõrõl van szó, amely 2000 literes víztar-
tállyal rendelkezik.

Ami nekünk nagyon fontos, hogy összkerék
meghajtású, így rossz terepviszonyok között is
meg tudjuk majd vele közelíteni a káreseteket.
Ez a szer egy gyorsabb, fejlettebb tûzoltó fecs-
kendõ,mint a jelenlegmég általunk használt IFA
szer, amelynek az utódja leszmajd.
Tisztelettel kérünkmindenkit, hogy ha beje-
lentést tesz, aztminden esetben a 105-ös szá-
mon tegyemeg legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartottmobiltelefon-
számon. A késlekedés nagy kárt okozhat,

vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105

Egyesületünkmobiltelefonszáma:
06-20-383-5407

Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál
vezetett számlánkra tudják befizetni (Dömsödi
Tûzoltó Egyesület, számlaszámunk: 51700272-
10903818) vagy egyesületünk vezetõségét meg-
keresve (Ispán Ignác elnök, id. Tárkányi Béla
parancsnok, DobosGyörgy gazdasági felelõs,

Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!

Megtisztelõ segítségüket várjuk
és elõre is köszönjük!

További információk és képek a weboldalun-
kon, awww.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a
facebook-on találhatóak.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6. � Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 � E-mail: domsodote@gmail.com

Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Számlaszám: 51700272-10903818 � Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei � szeptember�október hónap
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Sokan tudják és sokan még nem tudják, hogy közel két éve mûködik
Dömsödön az állatvédõ egyesület! Sajnos a hivatali bürokrácia útvesz-
tõjében kallódnak még mindig az egyesületet igazoló hivatalos okmá-
nyok! Ám ez egyáltalán nem hátráltatja ambíciónkat, hiszen töretlenül
és erõnkön felül mentjük, gondozzuk és gazdásítjuk a kutyákat! Ami
megnehezíti a munkánkat az az, hogy mint egyesület lehetõségünk
lenne pályázni, és ez nagy mértékben megkönnyíthetné a munkán-
kat, de sajnos ez még várat magára!
Amásik nagy dilemma a kutya egyesület telephelye. Ameg-

alakuláskor a polgármester úr személyes ígérete volt, hogy tá-
mogatnak minket egy területtel. Sajnos még mind a mai napig
nincs meg a megoldás erre a kérdésre! Néha-néha felvillan egy
csepp reménysugár, aztán sajnos azzal a lendülettel ki is alszik! Az
emberek sajnos sokan nem értik a lényegét a munkánknak, és ott
tesznek keresztbe, ahol tudnak! Ám hála istennek nagyobb azon
kedves emberek és pártolók száma, akik elismerik és támogatják
munkánkat táppal, konzervekkel, egy-egy chip vagy oltás költségé-
nek átvállalásával, fuvarral vagy egy-egy kutya ideiglenes befo-
gadásával. Van aki idõrõl idõre képeket készít róluk, és van két
nagyszerû önkéntesünk, akik nap mint nap felváltva maguk-
ra vállalták a kutyák etetését és mindennapi futtatását! Ne-
veket nem véletlen nem írok, hiszen ez a tevékeny-
ség nem arról szól, hogy ki mit és mennyit csinál,
hanem kimondottan azokról az állatokról, akiket
kidobnak, bántalmaznak, megszöknek vagy éppen
megunnak! Számtalan esetben elõfordult, hogy ta-
lált kutyát rövid idõn belül visszajuttattunk a gazdájához, kö-
szönhetõen a chipnek, ami sok esetben életmentõ lehet, hiszen az
állatok közt is vannak betegek, akik rendszeres gyógyszeres ellátást
kapnak, és ha idõben hazakerülnek, akkor nem történik nagyobb baj ve-
lük. Azok a kutyák, akik nem beazonosíthatók, két hétig megfigyelés
alatt vannak. Hirdetjük õket és várunk, hátha valaki megismeri és tudja,
kié is lehet! Így is juttattunkmár haza elkóborolt állatkákat! Sokszor ka-
punk telefont, hogy segítsünk, mert találtak kutyát, cicát, sünit, és mi
megyünk és máris elhelyezzük és gondozásba vesszük! Egyvalamit
azonban el kell mondanom, és remélem ezt megértik! Sok esetben ha
nem tudunk azonnal intézkedni, bizony nemtetszésüket fejezik ki! Nos

kérekmindenkit értsemeg, hogy jelenleg civil emberekként oldjukmeg
a feladatainkat, és néha bármennyire is szeretnénk, nem tudunk azonnal
odamenni és segíteni, de ahogy tehetjük, máris valaki elmegy és felmé-
ri a helyzetet. Sok esetben hála amegértésnek kérésünkre pár órára tart-
ják az állatkákat, amíg értük tudunkmenni. Jelenleg öt kutyusunk van a

kennelekben, ez nagyon jó arány. Rengeteg kutya be sem ke-
rül, hiszen vagy megtaláljuk kié, vagy ha picike, akkor
nem tesszük be a kennelbe, hanem nálam otthon várja
meg a gazdásodási idõt! Egy kiskutyamás ellátást igé-
nyel, õt nem lehet csak úgy kitenni a hidegnek és a

nagy kutyák közé! Ami jó hír, hogy sokan megér-
tették az egyesület mûkõdésének a lényegét! Sok
támogatónk van, és így meg tudjuk teremteni vé-
denceinknek az élhetõ és jó körülményeket, amível

megkönnyítjük azon napjaikat, amíg a kennelben vár-
ják a gazda érkezését. Azt is tudni kell mindenkinek,
hogy mûkõdésünk alatt nem volt altatás, minden befo-
gott kutya és cica gazdára talált! Folyamatosan készít-
jük a gazdakeresõ posztokat! Ez alatt a közel két év alatt

több mint ötven kutya gazdásodott, közel ugyanennyi cica,
ésminimum20 kutyát juttattunk vissza a gazdához!A számok

azt hiszem, magáért beszélnek! Ezt a kezdeményezést
szeretnénk folytatni, és az emberekkel megértetni, hogy
mennyire fontos az ivartalanítás, oltás és chipelés!!!! Az

egyesület ezekben segíteni tud, amennyibenmegkeresnekmin-
ket! Külön kiemelném és megköszönném dr. Siket Péter segítsé-

gét, amivel egyesületünket támogatja! Nélküle sokkal ne-
hezebben tudnánkmegoldani a kutyák ellátását és oltását,
chipelését és ivartalanítását! Remélem, egy napon min-

denki megérti és elfogadja, hogy az állatoknak is szüksége van a segít-
ségünkre! Bármilyen adományt elfogadunk, legyen az élelem, takarók,
vitaminok!, orvosi költségek átvállalása és fuvar segítség! NEM
PÉNZTKÉRÜNK, HANEMADOMÁNYT! Köszönöm figyelmüket,
és hogy elolvasták soraimat!
Üdvözlettel:

Picard Ancsa,
a Dömsödi Kedvencekért Egyesület elnöke

DÖMSÖDI KEDVENCEKÉRT EGYESÜLET!

Megkezdõdött a fûtési szezon, és ezzel egy idõben sajnálatos mó-
don megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta ri-
asztják a tûzoltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezések miatt.
A gyakran tragikus kimenetelû események többsége kellõ odafigye-
léssel és felkészülésselmegelõzhetõ lenne.
A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelõ-, fûtõ- és egyéb

berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a kar-
bantartás és ellenõrzés hiányára vagy a helyiségek nem megfelelõ
szellõztetésére vezethetõ vissza. Éppen ezért különös jelentõsége van
a kémények rendszeres ellenõrzésének. A nehezen észlelhetõ színte-
len és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzõen a tüzelõberende-
zésen vagy a nem megfelelõen mûködõ kéménybõl áramlik vissza a
helyiség légterébe. Kerülhet mérgezõ gáz a lakótérbe nem kellõen tö-
mített kályhából, kandallóból, füstcsõbõl, kazánból, vagy az elszeny-
nyezõdött fürdõszobai �átfolyós� vízmelegítõbõl is.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelõ,

fûtõ berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és ja-
vítania. A kémény állapotát elõírt idõszakonként � gázüzemû berendezés
esetén évente, szilárd és olajtüzelésû berendezés esetén félévente � ellen-

õriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgál-
tassuk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelõ készülék használa-
ta, egymegfelelõ eszköz életetmenthet. Ezek azonban nemhelyettesítik a
rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!
Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó vásárlása,

kandalló és minimális légáteresztõ-képességû nyílászárók beépítése ese-
tén. Lehetõség szerint használjunk a lakószobában légbevezetõt, a vizes
helyiségekben (WC, fürdõszoba, konyha) légelvezetõt, így biztosítható
garantáltan amegfelelõmennyiségû ésminõségû levegõ.
A kazánnal, fõként vegyes tüzelésû kazánnal felszerelt ingatlanban a

kémények ellenõrzésemellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést
is (vízkõlerakódás, biztonsági szelepmûködõképessége, csapok, szelepek
állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.).Mindezeken
túl ügyelni kell a tüzelõanyag tárolására is, biztosítsuk a megfelelõ távol-
ságot a tüzelõ, fûtõ berendezés és az éghetõ anyag között. A kazán közelé-
ben felhalmozott éghetõ anyagokat távolítsuk el.
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelemmûveletirányítási

központját a 105-ös segélyhívó számon!
PestMegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Elõzzük meg a kéménytüzekkel kapcsolatos káreseményeket
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A következõ képeket Keyha-Czeller Piroska kedves olvasónktól kap-
tuk. A képeket a Székely-ház lebontásakor az utolsó pillanatban mentette
meg a teljes megsemmisüléstõl. De ki is az a Székely család? � kérdezhe-
tik sokan a fiatalabbak közûl.
Petõfi Sándor idejében a mai Ukrajna területérõl települt be a család

Dömsödre, és egészen a nyolcvanas évekig itt is maradt. Az öregek még
tudják, hogy az elsõnek betelepült, s úgymond a törzsgyökér: Székely
Károly préceptor volt, aki tanítói állást töltött be az elemi iskolában, sok-
sok éven keresztül. Petõfi idelátogatása idején õ volt az, aki megszervezte
a fogadtatását, és késõbbmondhatni baráti kapcsolatban voltak.
A következõ nemzedék, id. Székely Zsigmond (Székely Károly fia) a

tanítói pályától elkavarodva a hentes mesterséget választotta hivatásul.
Dömsöd késõbbi mészárosai nála inaskodtak: Gacs Lajos, aki tragikus
körülmények között hunyt el a világháborúban, majd Nyerges Péter, ki
késõbb átvette az üzletet idõsmesterétõl.

A következõ generáció az, amirõl a legtöbbet lehet beszélni, hisz id.
Székely Zsigmond fiát: dr. Székely Zsigmondot a mai napig is mindenki
ismeri, szüleiktõl halott történetek alapján. De ki is volt õ, és miért ismeri
mindenki? Az élete ismertetésére a legjobb, ha saját maga által megírt
életrajzát idézem:
�1898. április hó 16-án születtem Dömsödön, mint szegény szülõk

gyermeke. Elemi népiskoláimat Dömsödön végeztem. Középiskoláimat
Kolozsváron végeztem ösztöndíjjal. 1916-ban érettségiztem jeles ered-
ménnyel. Ekkor besoroztak katonának, s három évig katonai szolgálatot
teljesítettem.

1920-ban az orvosi egyetemre beiratkoztam Budapestre, s hogy tanul-
hassak az egyetemen, napi 30 km-t gyalogoltam. 1927. januárban végez-
tem az orvosi egyetemet, s akkor a Szent István kórház bel osztályán,mint
segéd-orvos teljesítettem szolgálatot 1927. november hó-ig. Ekkor jöttem
Dömsödre vissza, mint magán-orvos, s az öreg községi orvosmellett mû-
ködtem ennek nyugdíjba vonulásáig, 1940. október hó 1-ig. Ekkor kine-
veztek községi orvossá, s azóta Dömsöd községben teljesítek szolgálatot.
A háború alatt semmozdultam ki helyemrõl.�
A katonai szolgálat letelte után feleségül vette Nagy Esztert, aki leg-

jobb barátja: Nagy Imre testvére volt. Házasságukból két fiúgyermek szü-
letett: Zsigmond ésKároly.A két gyermek iskoláik elvégzése után szintén
az orvosi pályát választották.

Nagy Eszter gyermekeivel: Zsigmonddal és Károllyal.
JancsóAttila

TTTTAAAALLLLÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAMMMM   EEEEGGGGYYYY   KKKKÉÉÉÉPPPPEEEETTTT

A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár nyitvatartása

Hétfõ: Zárva

Kedd: 10-16

Szerda: 10-16

Csütörtök: 10-16

Péntek: 10-16

Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711
Mindenkit szeretettel várunk!

***
Dömsödmúltjából állandó

helytörténeti kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási

rend szerint.
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Születtek:
Fekete Zsolt� Ender Viktória

ÁLMOS ZSOLT
Duzmath Zoltán � Polyák Zsuzsanna

IZABELLA ZSUZSANNA
Rab Sándor Csaba � Polgár Edit

DOMINIK FERENC
Márkus Zoltán � Szabó Mária

BOGLÁRKAMÁRIA

Házasságot kötött:
Garajszki József � Szijjártó Júlia

Elhunytak:
Papp István 76 éves
Slezák István 73 éves
Horváth Zsigmond 83 éves
Kocsi Józsefné Pinczel Mária 83 éves
Ötvös Istvánné Gálos Erzsébet 81 éves

Háziorvosi
rendelés

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.WagnerViktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
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 rendelõk-
ben 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:
kedd, szerda és péntek: 8-12 óráig,
hétfõ és csütörtök: 13-18 óráig

AMagyarKoronaGyógy-
szertár nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30

Szombaton: 7.30 � 12.00
Tel.: 06-24-519-720

HHHHAAAA   BBBBAAAAJJJJ   VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:
06-70-634-5434

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: november 20.

Alapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számbanmegjelentetni!

Várhatómegjelenés: december eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:Bencze István, BodrogiEmõke,

Budai Szilvia,GacsnéGáborMariann,
Habaczellerné Juhász Judit,HajtunGyörgy,
JancsóAttila,KoronaSándor,KöntösÁgnes,

OrbánnéKiss Judit, PicardAnna,
Pongrácz József,RichterGyuláné, Siket Péter,

SzabóAndrea, SzomszédNándor,
SzücsnéÁghAnikó,VarsányiAnnamária,

VarsányiAntal.

Készült 800 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

GáborÁron u. 2/a

Anyakönyvi hírek

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idõ: hétfõtõl�csütörtökig: 17.00�07.00
óráig; péntek: 12.00�07.00 óráig, hétvége és

ünnepnap: 07.00�07.00 óráig.

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelõintézettel szemben)

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Tisztelt Lakosaink!
TájékoztatjukÖnöket, hogy

aRáckevei Rendõrkapitányság
KiskunlacháziRendõrõrs

DömsödiKörzetiMegbízotti Irodája
közvetlenül hívható telefonszáma

a következõ:

06/20/508-4809

Amennyibena fenti számbármelyokból pilla-
natnyilagnemkapcsolható, úgykérjük, hogya
112-esközponti számot szíveskedjenekhívni.

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk azoknak, akik édes-

anyánk
ÖTVÖS ISTVÁNNÉ
szül. Gálos Erzsébet

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek, fájdalmunkban velünk érez-
tek. Megköszönjük háziorvosának, dr. Szõ-
nyi Aliznak ésMarikának segítõmunkáját.

Gyászoló család
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Október 23-ra emlékeztünk

Fotó: Szomszéd Nándor


