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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván minden kedves
olvasójának a Dömsödi Hírnök szerkesztõsége és fenntartója!

A K T U Á L I S

Kedves Dömsödi Nyugdíjasok!
Dömsöd Nagyközség
Önkormányzata az Oktatási és
Mûvelõdési Központban

KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSORT
rendez
2014. december 15. (hétfõ)
13,00 órától,
melyre Önt ezúton szeretettel hívja
és várja!
Fogadja el meghívásunkat,
hogy közösen tölthessünk el
egy kellemes délutánt,
karácsony jegyében!
Helye: OMK Nagyterem

Az év utolsó hónapjába léptünk, és ez a tény
meghatároz gondolatokat, tetteket. Nagyon rövid idõ telt még csak el a választásoktól, így korai lenne bármiféle tanulságot levonni a képviselõ-testület mûködésérõl. Annyi bizonyos, hogy
az eddigiekhez képest kicsit nehézkesebben indult a munka, és most nemcsak az alpolgármester-választásra gondolok! Olyan érzésem van,
mintha az egymás méregetésének az eredõje
nem igazán segítené a közös munka mindenek
feletti érzetét! Az új képviselõk, de a régiek is,
mindenáron bizonyítani szeretnének, ami nagyon helyes, hiszen ez viszi elõre a közös ügyet.
Ez viszont nem azt jelenti, hogy mindenben a
hátsó gondolatot kell keresni! Gyorsan hozzáteszem, vonatkozik ez rám is! Keresem a saját felelõsségemet is, hiszen ezzel kapcsolatosan elsõdleges feladatom nekem van. A legutóbbi,
nem hivatalos beszélgetésünk alkalmával már
láttam biztató jeleket. Ennek egyik szegmense
az lehet, hogy harmadik nekifutásra végre tudunk alpolgármestert választani! Biztos vagyok
abban, hogy ezután minden a maga helyére fog
kerülni, és zökkenõk nélkül fogjuk Dömsöd fejlõdését biztosítani. A döcögõ kezdet után – valahol már mondtam – szárnyalni fogunk!
Ez az év az elsõ, hogy nem kell költségvetési koncepciót készítenünk, pedig most talán
segített volna mindenki számára a pénzügyi
összefüggések áttekintéséhez. Ennek következtében csak a jövõ évi költségvetés során találkozhatnak a képviselõk pénzügyi helyzetünkkel. A fentebb említett, nem hivatalos megbeszélésen kértem a képviselõtársakat, hogy
január végéig adják le a hosszú és rövid távú
elképzeléseiket, hogy be tudjam építeni az ötéves ciklusra szóló gazdasági programba. Kértem, hogy a rövid távú elképzeléseknél jelezve
legyen a várható bekerülési költség is, mert ennek ismeretében tudjuk majd összeállítani a
2015. évi büdzsénket. Nagyon sok megvalósítható ötletet várok!

Pont egy éve annak, hogy elküldtem dr. Mihály István dandártábornok úrnak címzett levelemet, amelyben kértem, hogy dömsödi helyszínnel létesítsenek egy önálló rendõrõrsöt.
Tudjuk, hogy a Pest megyei Rendõrkapitányság
nem tartja indokoltnak az õrs kialakítását, így
további lehetõségeket keresünk közbiztonságunk növelésére. Ebbe a sorba illik bele szervesen a néhány nap múlva megrendezésre kerülõ
közbiztonsági fórum. A képviselõkön kívül
meghívást kapott dr. Öveges Kristóf alezredes
úr, rendõrkapitány, a helyi körzeti megbízottak,
az iskolarendõri referensek és a polgárõrség elnöke. A tanácskozás eredményérõl a következõ
Hírnökben beszámolok.
Az Idõsek Karácsonya idén ismét önkormányzati rendezésben kerül sorra. December 15-én
délután 13 órakor várjuk minden idõskorú lakótársunkat egy hangulatos délutánra! Remélem,
most is telt ház elõtt lépnek fel a dömsödi fiatalok!
Amikor e sorokat írom, akkor szakadatlanul
zuhog az esõ. Az emberek hangulatára óhatatlanul is rányomja bélyegét az idõjárás. Sokan panaszkodnak – hozzáteszem, teljes joggal – azokban az utcákban lakók, amelyekben a most folyó
beruházásaink során földmunkát végeztek, hogy
szinte járhatatlan az utcájuk. Ez az esõ különösen
kihozza a hibákat, és ez így is van jól. Tavasz végéig kell a kivitelezõnek a végleges helyreállítást
megtennie, reményeim szerint jobb minõségben,
mint amilyen eredetileg volt. Tudom, a türelemmel tele van a padlás, de azért most is ezt kérem!
Az évek során a decemberi Aktuálist jókívánságokkal szoktam befejezni, így teszek most
is. Nehéz, küzdelmes, némi sikerekkel tarkított
esztendõt hagyunk magunk mögött. Bízom
benne, hogy a következõ év országunknak és
nekünk is mérföldkõ lesz fejlõdésünk történetében! Ennek reményében Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok minden olvasónak, minden dömsödi lakótársamnak!
Bencze István

2

XXIV. évfolyam 12. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2014. NOVEMBER

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2014. dec. 17-én szerdán 15-16 óráig

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete 2014. november 19-én ülést tartott, amelyen
az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk: Bencze István polgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szûcs Julianna, Varsányi Antal képviselõk.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
145/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idõszak eseményeirõl
3./ A Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló új
rendelet-tervezet megtárgyalása
4./ Alpolgármester megválasztása
5./ Folyószámla hitelkeret szerzõdés megkötése
6./ A Sportcsarnok üzemeltetésére megkötött bérleti
szerzõdés kérdései
7./ A dömsödi 177 hrsz. alatti sporttelep tulajdonközösség megszüntetése
8./ Az orvosi ügyeleti ellátás felülvizsgálatára létrehozott eseti bizottság
9./ Önkormányzati társulások Társulási Tanácsaiba
tagok
10./ Belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések
11./ Rakszegi Gyula Dömsöd, Dabi krt. 30. sz. alatti
lakos ingatlan ügye
12./ Egyebek
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:
146/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete 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:
147/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete a két ülés közötti idõszak eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
3./ A Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló új rendelet-tervezet megtárgyalása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
148/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete elfogadja, hogy az új szervezeti és mûködési szabályzat szerint a képviselõ-testületi ülések kezdõ idõpontja 16 óra legyen.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 6 igen, 3 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
149/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete elfogadja, hogy az új szervezeti és mûködési szabályzat szerint a képviselõ-testületi ülések a hónap utolsó szerdáján kerüljenek megtartásra.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
150/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete elfogadja, hogy a bizottsági ülések a képviselõ-testületi üléseket megelõzõ héten kerüljenek
megtartásra.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
14/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
Kihirdetve: 2014. november 29.
Hatályos: 2014. december 1.
4./ Alpolgármester megválasztása
(Szavazás módja: minõsített többség, titkos szavazás)
A képviselõ-testület 4 igen, 4 nem szavazattal, 0
tartózkodással elutasította Varsányi Antal képviselõ
alpolgármesterré választását.
(Szavazás módja: minõsített többség, titkos szavazás)
A képviselõ-testület 4 igen, 4 nem szavazattal, 0
tartózkodással elutasította Ispán Ignác képviselõ alpolgármesterré választását.
5./ Folyószámla hitelkeret szerzõdés megkötése
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
151/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete folyószámlahitelt vesz fel az OTP
Bank Nyrt.-tõl az alábbiak szerint.
A hitelkeret összege
– 2015. január 1-jétõl 2015. szeptember 30-ig
30.000.000 Ft,
– 2015. október 1-jétõl 2015. december 20-ig
10.000.000 Ft.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételeit ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
3. Az önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévõ, a 204 helyraj-
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képviselõ, a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság elnöke
tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ
zi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP
Bank Nyrt. számára alapított elsõ helyi keretbiztosítéki jelzálogjog a folyószámlahitel keretszerzõdés
biztosítékául szolgáljon.
A képviselõ-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitel-visszafizetés idõtartama alatt a kért hitelt
és járulékait a futamidõ éveiben – a felhalmozási és
tõkejellegû kiadásokat megelõzõen – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési
elõirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegyzõt, hogy
a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerzõdést és egyidejûleg a hivatkozott ingatlanra a keretbiztosítéki jelzálogszerzõdést aláírja
az önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
6./ A Sportcsarnok üzemeltetésére megkötött
bérleti szerzõdés kérdései
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
152/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete a Dömsödi Sportközpont üzemeltetésére
megkötött szerzõdést további egy évvel meghoszszabbítja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az iskolás
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gyermekek tornaóráinak és sportfoglalkozásainak
megtartásához 2015. évben összesen 7 millió forintot
biztosít az üzemeltetési szerzõdés keretében.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
7./ A dömsödi 177 hrsz. alatti sporttelep tulajdonközösség megszüntetése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
153/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete a dömsödi 177 hrsz-ú, kivett spottelep mûvelési ágú ingatlanban a MAHART Hajózási Zrt. tulajdonát képezõ 5/13-ad tulajdoni hányad megvásárlásával kapcsolatban felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy a minél alacsonyabb vételárajánlat-kialakítás érdekében folytasson tárgyalásokat
a MAHART Hajózási ZRt.-vel, és a kialkudott vételár-ajánlattal kiegészített javaslatot terjessze a képviselõ-testület decemberi rendes ülése elé.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
8./ Az orvosi ügyeleti ellátás felülvizsgálatára
létrehozott eseti bizottság
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
154/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete az orvosi ügyeleti ellátás Dömsödön történõ
megteremtésével kapcsolatban létrehozott eseti bizottság tagjává Lázár Józsefet választja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
155/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete az orvosi ügyeleti ellátás Dömsödön történõ
megteremtésével kapcsolatban létrehozott eseti bizottság tagjává Tarr Sipos Zsuzsát választja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
156/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete az orvosi ügyeleti ellátás Dömsödön történõ
megteremtésével kapcsolatban létrehozott eseti bizottság tagjává Nagy Ferenc Györgyöt választja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
157/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete az orvosi ügyeleti ellátás Dömsödön történõ
megteremtésével kapcsolatban létrehozott eseti bizottság tagjává dr. Wagner Viktort választja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
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(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
158/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete felkéri az orvosi ügyeleti ellátás Dömsödön
történõ megteremtésével kapcsolatban létrehozott
eseti bizottságot, hogy az orvosi ügyeleti ellátás átszervezésével kapcsolatos javaslatát a képviselõ-testület 2015. júniusi rendes ülésére terjessze elõ.
Felelõs: Szûcs Julianna, az eseti bizottság elnöke
Határidõ: 2015. június 24.
9./ Önkormányzati társulások Társulási Tanácsaiba tagok
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem szavazattal,
2 tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
159/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményi Társulás Társulási Tanácsába tagként Lázár József képviselõt, helyettesítõ tagként
Szabó Andrea képviselõt választja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
160/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába helyettesítõ tagként Varsányi Antal képviselõt választja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
161/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként Bencze István polgármestert választja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
10./ Belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
162/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete a belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatai között a 6547 hrsz., 0176 hrsz., a 2584 hrsz. és
a 2673 hrsz. alatti területeken húzódó belvízelvezetõ
csatorna közmunkaprogram keretében történõ tisztítását helyi vállalkozó bevonásával hagyja jóvá, és
ennek költségeire legfeljebb bruttó 2.967.500 Ft-os
keretösszeget biztosít.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
11./ Rakszegi Gyula Dömsöd, Dabi krt. 30. sz.
alatti lakos ingatlan ügye

(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
163/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete a dömsödi 1334 hrsz-ú ingatlant terhelõ
szolgalmi út kiváltásának kérdésében nem kívánt
részt venni, a kérdés a vitás felek közötti jogérvényesítés útjára tartozik.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
12./ Egyebek
a.) Képviselõi laptopok kérdése
A képviselõ-testület döntést a kérdésben nem
hozott.
b.) OMK büfé esetleges bérlete
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
164/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ földszintjén található büfét nem kívánja
bérbe adni.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
c.) Nagy Önkormányzati Kézikönyv
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
165/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete összesen 10 db Nagy Önkormányzati Kézikönyv címû kiadványt rendel összesen 120.000 Ft
értékben.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
d.) OMK nagyterem kedvezményes bérbeadása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
166/2014. (XI. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestülete megállapítja, hogy a Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ nagytermének bérleti díjából kedvezményt nem adhat, csak az önkormányzat
alkalmazásában álló közalkalmazottak részére.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület következõ munkaterv szerinti ülésének idõpontja 2014. december 17. 16 óra
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
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Dömsöd kisebbségi önkormányzatának
alakuló ülése 2014. november 29-én
Ünnepélyes keretek közt zajlott a kisebbségi
önkormányzat alakuló ülése, melynek helyszíne a Kisherceg Gyerekház volt. Településünk
roma lakosai szép számmal jelentek meg ez alkalommal.
Lakatos Mátyás elnök elsõként nagy tisztelettel köszöntötte Bencze István polgármester
urat és a képviselõ-testület meghívott tagjait.
Ezt követõen bemutatta a roma kisebbség képviselõit, majd beszédében vázolta a közösségre
vonatkozó, jövõbeni elképzeléseket a következõk szerint:
Fontos a roma nyelv, hagyomány és kultúra
megismertetése a romákkal, valamint a nem romákkal egyaránt. Ennek jegyében növelni kívánja az ezzel kapcsolatos rendezvényeket és
programokat.
Kihangsúlyozta és létfontosságúnak ítélte a
cigányok felzárkóztatását a társadalomba, ezért
kiemelte a gyermekek továbbtanulását és a
munkához való hozzájutás lehetõségét.

„A cigányság életét nem tudom elképzelni
munka és iskola nélkül.” – mondta.
Végül kérte a település vezetõinek segítségét, támogatását a fent elhangzottak megvalósításához.
Bencze István polgármester úr megköszönte
a meghívást és gratulált az újonnan megválasztott képviselõknek. A közösséget biztosította arról, hogy lehetõségeikhez képest amiben tudnak, mindenben segítséget fognak nyújtani.
Korona Sándor képviselõ úr szintén köszöntötte az újonnan megválasztott roma kisebbségi
önkormányzatot. Egyetértett mind a munkahelyteremtés, mind pedig a képzések fontosságával, ezért ígérete szerint a jövõben szorgalmazni fogja egy szociális szövetkezet létrejöttét
a településen, ami romák és kevésbé képzett
emberek számára jelenthet majd munkát. A
Kisherceg Gyerekház falain belül egy tanodát
szeretne megvalósítani a roma fiatalok számára.
Nemoda Márta, a Kisherceg Gyerekház ve-

zetõje megragadva az alkalmat, invitálta a roma
közösség érintettjeit, hogy az intézmény funkcióját kihasználva vigyék el gyermekeiket a hétköznapokban és az egyes programokra egyaránt. Példaként emelte ki Sztojka Anton Máriót, aki rendszeresen látogatja a gyerekházat.
Buzdította a fiatalokat a tanulásra, továbbtanulásra, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy
kiemelje a gyerekeket abból az ördögkerékbõl,
ami már állandósult körülöttük.
Egyik ilyen lehetõség a lovári nyelv elsajátítása, ám ehhez hozzá kell tenni az akaratot is!
Elnéztem a roma közösség itt megjelent csoportját. Érdeklõdõ, csillogó szemû fiatalokat láttam, akik ápolják hagyományaikat. Errõl tanúskodtak az elõadott táncok, versek és dalok. Fegyelmezett, hálás közönség jutalmazta az egyes
produkciókat. Táncoltak kicsiny gyermekek és
gyönyörû tizenéves fiatalok. Verset mondott
Horváth Achilles és Lakatos Izabella. Lovári
nyelven énekelt vidám és bús hangvitelû dalt
Kun Ildikó és Kun Julianna.
Az alakuló ülés közös tánccal, beszélgetéssel
zárult.
-V.I.-

Helyreigazítás
A novemberi Dömsödi Hírnökben megjelent Sajtócikk: Vízvezeték-felújítási munkálatok Dömsödön utolsó bekezdésénél „Az új
fúrású kút 2, 20 m-rõl emeli fel a vizet…”
gépelési hiba folytán tévesen jelent meg.
A helyes mélység 220 folyóméter.
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A Dömsödi Általános Ipartestület hirdetése

Alakítsuk meg a falusi
vendéglátók körét!
Ha eladó, lakható, kiadható ingatlana van, jövedelmet, munkahelyet szerezhet. Alakítsuk meg a dömsödi falusi vendéglátók
körét. A fentiek érdekében szervezõdjünk székelyföldi, dél-tiroli
mintának megfelelõen. Ennek érdekében szíveskedjenek befáradni a polgármesteri hivatal mellett lévõ rendõrõrsre a délig ott
ügyeletet tartó Szikoráné Katihoz. Ott kérem, hogy iratkozzanak
fel, hány vendéget tudnának, csak szállással fogadni, mert a félpanziós ellátás megoldható más módon. Ha kormányzatunk a falusi vendéglátásra megteszi az ingatlanaink alkalmassá tételéhez
szükséges pályázati kiírást, ezen az úton ismét megteszem az értesítésemet.

A Dömsödi Általános Ipartestület bérbeadja
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13. sz. alatt található
üzlethelyiségét és nagytermét.
A felújított nagyterem alkalmas rendezvények,
baráti, családi összejövetelek megtartására
(max. 60 fõ)!

Eddig az várható, szervezendõ vendégeink felé próbáltam és
próbálok érdeklõdni.
Dömsöd, 2014. november

Rabong Marianna

Érdeklõdni lehet:
2344 Dömsöd,
Petõfi S. u. 11-13.
06 24 435 416
06 70 318 6325
ipartestulet.d@
pr.hu

Felvételi tájékoztató
a 2015. évben induló rendõr szakképzésrõl
A rendõri hivatást választó érdeklõdõk
jelentkezését várják
a rendészeti szakközépiskolák!

Telefon: 06-94/592-650, 94/592-657
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu

A 2015. szeptember 1-jén induló képzés
jelentkezési határideje: 2015. február 13.

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék
Honlap: www.mrszki.hu

A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési egységcsomagot) az
Országos Rendõr-fõkapitányság (www.police.hu),
továbbá rendészeti szakközépiskolák, valamint
a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok
honlapjáról lehet letölteni.

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728 Szeged, Bajai út 14.
Telefon: 06-62/559-557
Honlap: www.szrszki.hu

Egy pályázó csak egy rendészeti szakközépiskolába nyújthat be jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot, a csatolandó dokumentumokat a
megpályázott szakközépiskolába személyesen
vagy ajánlott postai küldeményként kell eljuttatni.
Jelentkezni a következõ
szakközépiskolákban lehet:
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Telefon: 06-1-391-3545
Honlap: www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900 Körmend, Alkotmány út 5.

A jelentkezés feltételei:
– magyar állampolgár, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezõ olyan személy, aki a magyar állampolgárságot legkésõbb a beiratkozásig megszerzi,
– jelentkezés évében 18. életévét betölti,
– cselekvõképes (cselekvõképes az a beszámítási képességgel rendelkezõ nagykorú, aki
nem áll gondnokság alatt és döntéséért jogi felelõsséggel tartozik),
– állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik,
– büntetlen elõéletû, és életvitele kifogástalan (a
Rendõrség a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. tv – a továbbiakban a Szolgálati Törvény – alapján csak olyan személyeket
fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hi-

vatásos állományúakkal szembeni társadalmi
elvárásoknak megfelel. A kifogástalan életvitel meglétét a Rendõrség illetékes vezetõje jogosult megállapítani. A közeli hozzátartozók
és a jelentkezõvel közös háztartásban élõk
életvitelét abból a szempontból vizsgálják,
hogy a szolgálat törvényes és befolyástól
mentes ellátását veszélyezteti-e),
– közép-vagy emeltszintû érettségivel rendelkezik vagy 2015. július 1-jéig eredményes érettségi vizsgát tesz,
– vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához szükséges vizsgálaton történõ részvételét,
– elfogadja egyes alkotmányos jogainak a Szolgálati Törvény szerinti korlátozását, amennyiben tanulmányai sikeres befejezése után hivatásos állományba kerül,
– hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez,
továbbá lakóhelyi és családi körülményeinek,
illetve korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak elõzetes vizsgálatához,
– vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó – szerzõdésben foglalt – követelményeik, kötelességek teljesítését,
– vállalja, hogy felvétele esetén a jelentkezés
helyétõl eltérõ, másik rendészeti szakközépiskolába átirányítható,
– befizeti a jelentkezési adminisztrációs költséget (jelen felvételi eljárás idõszakában 5.000
Ft-ot).
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ÁLLATORVOSI TANÁCSOK
A kéknyelv-betegség
Ebben a számban egy olyan aktuális fertõzõ betegségrõl szeretnék tájékoztatást adni, amely településünket is érinti.
A kéknyelv–betegség (bluetongue) fertõzõ vírusos állatbetegség,
mely a kérõdzõ állatokat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élõ kérõdzõk) támadja meg. Egyéb állatokra és az emberre a vírus nem
veszélyes, emberi megbetegedést nem okoz.
A vírus az érfalakat károsítja, emiatt a megbetegedett állatokban
vizenyõ, vérzés, nyálkahártya-kifekélyesedés alakulhat ki különbözõ testrészeken. A klinikai tünetek általában a fertõzés után 3-7 nappal jelentkeznek, az állatok lázasak, bágyadtak. Orrfolyás, kötõhártya-gyulladás gyakran megfigyelhetõ. A fej, a fültõ, az áll alatti és
nyaki területek bõr alatti területe vizenyõssé válhat. Az állatok a
nyálzás mellett gyakran kiöltik nyelvüket, mely fokozatosan megduzzad, és a kialakuló vérkeringési zavar miatt kékké színezõdik. A
száj nyálkahártyán fekélyes, elhalt területek alakulhatnak ki. A lábvégek szintén vizenyõssé válhatnak, és itt is kialakulhatnak fekélyes területek. Juhokban általában súlyosabbak a tünetek. A szarvasmarhák kevésbé érzékenyek, a kecskék és a vadon élõ kérõdzõk
többnyire tünetmentesen vészelik át a betegséget.
A betegséget a kéknyelv-betegség vírus (BTV, Bluetonguevirus)
okozza. A kórokozót kizárólag a törpeszúnyogok terjesztik. A szúnyogok a fertõzött állatok vérével táplálkozva fertõzõdnek, majd 68 nap után a nyálmirigyükben elszaporodó vírusokat a csípés során
továbbadják a fogékony állatoknak. Állatok közti közvetlen kontaktus révén a fertõzés nem terjed.
A kéknyelv-betegséget eredetileg Dél-Afrikában azonosították.
Elõfordul a Közel-Keleten, Indiában, Délkelet-Ázsia meleg éghajlatú országaiban, Ausztráliában, az USA-ban, Közép- és DélAmerikában is. Európában korábban csak alkalmanként, a görög
szigetekre behurcolva fordult elõ, azonban az elmúlt évtizedben a
kórokozót egyre több országban azonosították. Az esetek száma
jelentõsen megnõtt, a szállítások korlátozása miatt súlyos gazdasági károkat okozva. A betegség 2014 nyarán-õszén újra megjelent Törökországban is, és elterjedt Görögország, Bulgária és Románia teljes, valamint a balkáni országok egyes területein. A kéknyelv-betegség bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség. Hazánkban 2014. 10. 14-én Csongrád megyében jelent meg a betegség, majd terjedt tovább Békés, Bács-Kiskun és Baranya megyében. A Dömsödhöz legközelebbi megállapítás Kunadacson történt
november 16-án.
Mivel kizárólag a kórokozó-átvivõkön keresztül terjedõ betegségrõl van szó, a betegség megelõzését segíti a kórokozó-átvivõk
támadásai elleni védekezés (az állatok, az állattartó épületek, a trágyatárolók, a szúnyogok vizes élõhelyeinek rovarirtó- és/vagy riasztószerekkel történõ kezelése, a szúnyogok alacsony aktivitásának idején történõ legeltetés), valamint a járvány terjedésének megelõzése érdekében az állatok mozgásának korlátozása.
A kéknyelv-betegség nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot. A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetlegesen
fertõzött állatokból elõállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.
A betegség leküzdésére többféle intézkedés szolgál, melyeket
uniós és hazai jogszabályok írnak elõ. Ezen intézkedések egyike a
fertõzött állatot tartó gazdaságok körüli 100 kilométeres sugarú körben védõ és az ezt 50 kilométer széles sávban övezõ megfigyelési
körzet elrendelése. A védõkörzeten belül a fertõzött gazdaságok körül 20 kilométeres sugarú körben található, fogékony állatokat tartó

gazdaságokra megfigyelési zárlatot kell elrendelni. Dömsöd és a
környezõ települések jelenleg védõkörzetbe tartoznak.
A korlátozás alá vont körzeteket fogékony állatoknak, azok spermájának, petesejtjeinek, embrióinak elhagynia tilos. Ez alól bizonyos feltételek teljesülése esetén az Állategészségügyi Hatóság adhat felmentést.
Az állatok szállítása a védõkörzeten belül és a védõkörzeten kívülre is csak az állatorvos által elvégzett, kedvezõ eredményû klinikai vizsgálat után lehetséges. A védõkörzeten kívülre – megfigyelési körzetbe és az ország kéknyelv-betegségtõl mentes területeire –
jelenleg csak vágóhídra lehet szállítani az állatokat. A védõkörzeten
belül nem csak vágóhídra, hanem továbbtartásra is elszállíthatóak a
betegségre fogékony állatok, feltéve hogy a fogadó állomány nincs
zárlat alatt. Vágás céljára az Európai Unió tagállamainak területére
is (például Olaszországba) lehetséges a kérõdzõk kiszállítása.
Az év olyan idõszaka, amikor a környezetben nem találhatók meg
a kórokozó átvitelében szerepet játszó törpeszúnyogok, az úgynevezett vektormentes idõszak. Ez az idõszak a mai hazai éghajlati viszonyok mellett általában december elejétõl február végéig tart.
Pontos kezdetét és végét a NÉBIH hirdeti ki hivatalosan. Ennek kihirdetése után vérvizsgálatot követõen lehetõség van továbbtartásra
is kiszállítani állatot körzeten kívülre.
Az utolsó betegség megállapítása után két évvel nyerheti vissza
az ország ettõl a súlyos gazdasági károkat okozó betegségtõl való
mentességét.
Javaslom az állattartóknak, hogy mielõtt kérõdzõ állatot kívánnak eladni, keressék fel állatorvosukat, aki naprakész információval
tud szolgálni a szállítási lehetõségekrõl.
dr. Siket Péter
állatorvos

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

Okmányiroda elérhetõsége
Cím:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Honlap:

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
06 (24) 523-310, 06 (24) 523-322, 06 (24) 523-325,
06 (24) 523-327, 06 (24) 523-311
06 (24) 523-322
okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/rackevei-jaras
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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 – november hónap
Az elmúlt hónap eseményei:
2014-10-30-án 18 óra 32 perckor kaptunk jelzést Dömsöd Öv utcába, ahol kazánház tetõterében tûz keletkezett. A helyszínen légzõkészülék, egy H sugár és kéziszerszámok segítségével a tüzet eloltottuk. Személyi sérülés nem történt.
2014-11-04-én a Wesselényi utcába kaptunk jelzést tûzesethez. A helyszínen három
foltban összesen kb. 20 négyzetméteren
szalmabála maradéka égett. A tüzet H sugárral és kézi szerszámokkal lefeketítettük.
2014-11-23-án kaptuk a következõ jelzést Dömsöd Attila utcába, ahol konyha
gyulladt ki. A tüzet kiérkezésünk elõtt az ott
lakók sikeresen eloltották. A tûzoltó egységek az épületet átvizsgálták. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentõs.

Mire figyeljünk az ünnepek alatt?
Ha már az ünnepeknél tartunk, úgy gondolom, van néhány dolog, amit meg kell
említenem az ilyenkor felmerülõ veszélyek
miatt.
Karácsony elõtt és az ünnep alatt is az adventi koszorúk, gyertyák, különféle izzósorok és a feldíszített karácsonyfa adják meg
az ünnepi hangulatot. Azonban nem árt óvatosnak lenni, mert ezek a szép dolgok egyben veszélyforrást is jelenthetnek.
Az elmúlt években már kevesebbet olvashatunk vagy hallhatunk bekövetkezett sajnálatos, olykor tragikus eseményekrõl adventi
gyertya lángjától, illetve karácsonyfa tüzétõl
kiégett lakásokról. Azonban kellõ körültekintéssel szabad a gyertyákat elhelyeznünk,
valamint meggyújtanunk. Néhány gondolat
a karácsonyi tüzek megelõzésére.
A mai nehéz gazdasági helyzetben minden forint számít, fõleg a nagycsaládosoknak, de pár ezer forintért beszerezhetõ tûzjelzõ berendezés, mely erõs hangjelzéssel
figyelmeztet arra, hogy baj lehet.
Gyertyagyújtáskor annak közelében ne
hagyjunk felügyelet nélkül gyerekeket. A
gyújtóeszközöket is zárjuk el elõlük, valamint ne rakjuk semmilyen gyúlékony tárgy
(pl.: függöny stb.) közelébe, mert könnyen
lángra kaphat.
Vágott fenyõ vásárlása esetén lehetõleg
„vizes” tartóba állítsuk, amelybõl pótolható a

fa nedvességtartalma, így nehezebben szárad
ki. Mûfenyõbõl próbáljuk a tûzálló kivitelt
választani. A fenyõfa felállításánál kellõen
stabilan rögzítsük azt, nehogy felboruljon.
Izzósor vagy más elektromos díszítõelem
vásárlása esetén csak és kizárólag megbízható helyrõl, szaküzletbõl vásároljunk, és
gyõzõdjünk meg arról, hogy azok mûszaki
állapota megfelelõ, minõségi tanúsítvánnyal
rendelkeznek. Lefekvéskor, vagy ha elmegyünk otthonról, ezekrõl a díszekrõl se feledkezzünk meg, minden esetben húzzuk ki
a hálózatból.
Decemberrel itt az év vége, és jön a szilveszter is. Itt is fel szeretném hívni az olvasók figyelmét néhány dologra.
Legelõször is a pirotechnikai eszközöket,
más néven a tûzijátékokat és petárdákat említeném, meg amik nagy veszélyforrása ennek az ünnepnek.
A pirotechnikai eszközöket csak és kizárólag engedéllyel rendelkezõ üzletekben
vagy szintén engedéllyel rendelkezõ ideiglenes árusítóhelyeken szabad megvásárolni.
A pirotechnikai eszközök egy része az év
csak egy bizonyos idejében (december 28tól december 31-ig) vásárolható meg. Ezeket felhasználni szintén csak az év egy bizonyos idejében (december 31-én 18 órától január 1-je reggel 6 óráig) lehet kizárólag a
használati utasítás leírása szerint. Minden
egyes termék megvásárlásakor – függetlenül a darabszámtól és a méretétõl – használati utasítást kell adni az eladónak a számunkra, de ha nem kapunk, akkor kérni
kell. A használati utasításon mindig ellenõrizni kell a használati idõt (szavatossági
idõt), ha ez nem látható és nem tudjuk biztosan, hogy nem járt-e még le az idõkorlát, akkor inkább ne vegyük meg. Lejárt szavatosságú pirotechnikai terméket ne vásároljon,
ne tároljon, és semmiféleképpen ne használjon! Egy rossz vagy hibás petárda vagy rakéta súlyos, életveszélyes sérülést (égési sérülést, végtagcsonkítást) okozhat.
Ezek az eszközök nem csak bennünk, emberekben, de az értékeinkben is nagy kárt
okozhatnak, ezért is nagyon nagy óvatossággal és körültekintéssel kell õket használni. Kézben mûködtetni ezeket a termékeket
szigorúan tilos a már említett sérülések okozása miatt is. Mindig meg kell gyõzõdni róla, hogy senki és semmilyen gyúlékony

vagy éghetõ tárgy ne legyen ezek közelében
a mûködtetésük során. A rögzített termékek
(rakéták) közelébõl indítás elõtt minimum
5-10 méterre el kell távolodni.
A sérült vagy az el nem használt pirotechnikai eszközöket a vásárlás helyére vissza
kell vinni, és vissza kell adni a számlája felmutatása mellett (a számlát vásárlás után
meg kell õrizni).
Békés és szeretetben gazdag
karácsonyi ünnepeket kívánunk
minden kedves dömsödi lakosnak
és a Hírnök olvasóinak!
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!
Ha baj van!

105

Egyesületünk mobiltelefonszáma:
06-20-383-5407
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
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Lakossági felkészítõ téli idõjárásra
Ebben a hónapban az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Pest Megyei Igazgatóságának Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségén
Csordás László tû. alezredes polgári védelmi felügyelõ tartott az önkormányzatok katasztrófavédelmi referenseinek és az önkormányzatoknál
katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokat ellátó személyeknek értekezletet a téli idõszakkal kapcsolatban.
Az értekezleten Csordás úr elmondta, hogy a Katasztrófavédelem ellenõrizte a Közútkezelõ hóeltakarító gépeinek meglétét és azok mûszaki
állapotát. Dömsöd a Dabasi Közútkezelõhöz tartozik, ahol mindent rendben találtak, és készenlétben vannak, ha szükség lenne rájuk.
Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy az egyszámjegyû utakat (autópályákat) azonnal, a kétszámjegyû utakat (fõutakat, pl.: 51-es) 1 órán belül
és a három vagy annál több számjegyû utakat (pl.: 52305 sz. út Dömsöd –
Apaj összekötõ) 2-4 órán belül kell elkezdeniük takarítani.
Pongrácz József
közszolgálati ügykezelõ

A katasztrófavédelem rendkívüli téli idõjárás,
erõs havazás esetére történõ tájékoztatása
Erõs téli lehûlés, intenzív havazás idejében jelezhetõ, ezért megfelelõ
elõrelátással fel lehet rá készülni.
Ha van ideje felkészülni a hóviharra, a következõ lépéseket tegye meg:
• Folyamatosan figyelje a híradásokat.
• Készítsen elõ hólapátot, sót, homokot, elemes rádiót és zseblámpát,
tartalék elemeket.
• A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be tartalék akkumulátort.
• Halmozzon fel tartalékokat vízbõl, nem romlandó élelmiszerekbõl,
gyógyszerekbõl.
• Szerezzen be hordozható alternatív fûtõtestet és tûzhelyet.
• Halmozzon fel tartalékokat tüzelõanyagból.
• Készítsen elõ meleg ruhákat.
• Víztelenítse a kinti csapokat, nehogy a fagyás miatt elrepedjenek a
csövek, és a víz elárassza a házat.

más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt
térben. Rendszeresen szellõztessen!
• A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fûtõkészülék elzárócsapját!
• Gondoskodjék szükség-világítóeszközökrõl (pl. petróleumlámpa és
petróleum, palackról mûködtethetõ gázlámpa, elektromos lámpa).
• Tartson üzemképes állapotban egy elemrõl mûködtethetõ rádiót, és
biztosítson hozzá tartalék elemeket.
• Tároljon otthonában egy hétre elegendõ élelmiszert az egész család
számára.
• Legyenek otthon alapvetõ gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemõ van a
családban, számára tápszerek.
• Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben résztvevõknek van szüksége.
Tudnivalók a jégen történõ biztonságos sportoláshoz:
A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellõ szilárdságú, nem olvadt, nem mozog.
A fagyásban lévõ jég a következõképpen terhelhetõ:
• kb. 8 cm vastagságú jég Ý egy felnõtt
• kb. 12 cm vastagságú jég Ý egy csoport, illetve sportolásra alkalmas
• kb. 18 cm vastagságú jég Ý szánkók, fakutyák
Ha beszakad a jég alattunk:
• Azonnal feküdjünk hason a jégre minél nagyobb testfelülettel, lehetõleg arccal a part felé, és lassú, nyugodt mozdulatokkal – mindig a lehetõ legnagyobb testfelülettel – a legközelebbi biztos ponthoz hason
csúszva kússzunk a part felé.
• Azonnal tárjuk szét karjainkat és ejtsük magunkat elõre.
• Minden lehetõ eszközzel (pl. a bot keresztbe fordítása) akadályozzuk
meg, hogy a jégfelület alá csússzunk, vagy lemerüljünk a vízbe.
• Beszakadás esetén kerüljük a felesleges mozdulatokat – félve a kihûléstõl –, ezáltal megõrizve a ruházatunkban lévõ szigetelõ légréteget.
• Igyekezzünk a jég szélét elérni.
• Ha lesüllyedtünk a jég alá, próbáljuk szemünket nyitva tartani és felfelé (a világosság felé) nézni. Ha a jég hóval fedett, akkor a közelben
lévõ jégtörés helyét a beesõ fénysugár alapján fel lehet ismerni és el
lehet érni.
• Igyunk forró, meleg italt. Kávé, alkohol fogyasztása tilos!

A hóvihar alatt:
• Maradjon a lakásában, húzza le a redõnyöket, csukja be a spalettákat.
• Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és meleg italokat.
• Ne végezzen megerõltetõ fizikai és kockázatos tevékenységet, hiszen
egy esetleges baleset esetén a hóesés intenzitásától függõen lehet,
hogy a mentõk sem tudják megközelíteni a házat.
• Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj.
• Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, fõleg egyedül.
• Ha ki kell mennie az épületbõl, mindenképp öltözzön fel vastagon és
rétegesen. Viseljen sapkát (a legtöbb testhõmérséklet a fedetlen fejen
át távozik).
• Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítse a hatóságokat.
Átmeneti áram-, illetve energia-kimaradás esetére:
• Hagyományos tüzelõberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tûzmegelõzésre, füstelvezetésre.
• Azokat a PB-gázzal üzemelõ fûtõkészülékeket, amelyek nincsenek a
kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba történõ kivezetése

Ne kezdjünk felelõtlenül mások mentésébe, mert csak tetézhetjük
a bajt! Életünket kockáztathatjuk, illetve további beszakadások keletkezhetnek!
Segítségnyújtás:
• A jég felszíne felett lévõ személy hason csúszva közelítse meg a bajba
jutottat.
• Hívjunk segítséget, és a mentést végzõt kötelekkel, társakkal biztosítsuk!
• Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erõs ágat, ruhadarabot nyújtsunk
a jégbeszakadtnak: ha többen vannak, egymás lábát fogva – mint egy
hason fekvõ lánc – segíthetnek.
• Ha a beszakadt jég alá került a személy, a mentési kísérletet már csak
felkészült szakemberek tudják végezni, ezért nagyon fontos a 105-ös
számon a Tûzoltóság, illetve a 104-es számon a Mentõszolgálat értesítése.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Iskolánk társastánc tanszaka sok feladat
elõtt áll. Versenyekre, bemutatókra készülnek, amelyekhez részben a szülõk járulnak
hozzá, részben támogatóink segítségével
utazhatnak. Gondoljunk bele, hogy több mint
100 társastáncos növendéke van iskolánknak!
A társastánc tanszak összes csoportja:
Tom és Jerry, Gézengúz A és B csoport,
Csizmás Kandúr, Szivárvány, Trió, Csipkerózsika, Single Roses, Babarózsa, Single Ladies, valamint néptáncosaink közül Nagy
Rajmund november 22-én táncos bemutatót
tartottak, amelyen részt vettek hozzátartozóik, barátaik, az intézmények vezetõi, pedagógusok, az önkormányzat képviselõi. A mûsorban énekelt még Szabó Bettina növendékünk és Csikós Lászlóné is. Köszönjük a
színvonalas felkészítõ munkát, a szülõknek
pedig azt a rengeteg segítséget, amely nélkül
a rendezvényt nem tarthattuk volna meg. Köszönjük minden munkatársunknak a közremûködést, köszönjük a mûvelõdési ház vezetõjének és dolgozóinak a technikai hátteret.
Külön köszönetet mondunk azoknak a támogatóinknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a

nevük nyilvánosságra kerüljön. A segítõ öszszefogás nélkül nem mehetnének gyermekeink versenyekre, ruhatáruk nem bõvülhetne.
Ács-i Autósbolt, Ács Méhészet, Anett fodrászata, Aqualand Ráckeve, Baranya Csaba,
Baranyi György és Ágota, BEDE INDI 2002
Kft., Bõdi Endréné virág- és játékbolt, Burján András, Búzaõrlõ Kft. Dömsöd, Célponty Horgászüzlet, Csere Ágnes, Csónakos
Kft., Dobos György, Dömsödi Borászati
Kft., Dömsödi Gazdabolt, Dömsödi Polgárõrség, Dömsödi Tûzoltóság, Faragó Zöldségbolt, Fészek Bútorbolt, Fogadó a hat testvérhez, Földvári Kertészet, Gulyás Zsolt –
Mezõgép Kft., Hermányi Jutka, Holi-Sun –
Picard Ancsa, Ipán Ignác méhész, Jakos Boriska, Jancsó Anna és családja, Jónás Katalin
– kozmetika, Juhász család, JUHU büfé, Kapitány Cukrászda, Katona Antalné, dr. Katona Ágnes, Katusné Czikora Anita, Kenéz
Viktória, Kassai István, Kék Duna Kisvendéglõ, Kissné Zsuzsi, Kovács család méhészete, Kovács Zoltán – papír-írószer, Lacza
Sándor, Laxer Kft., Leányvár Fogadó, Markó-Zöldág Kft., Mátrix Club, Matula Gabriella, Mezei Fanni fodrászata, Mihó Diána,

Mizsei Anita és családja, Mizsei Beáta, Mizsei Büfé, Muzs János, Muzsné Mara, Nagy
Attila és Molnár Csaba, Nagyné Czikora
Viktória, Nálhi Edina, Patonai István és családja, Perger Barkácsüzlet, Perger Éva, P+P
Trafik Bt., Rüsics István, Sára Major, Sipos
János és családja, Székely Ildikó virágüzlete,
Székely Tibor, Takács Istvánné virágüzlete,
Vas- és Fémhulladék Kft – Kolompár Lajos
és Hartai Mária.
Az év vége közeledik, nemsokára itt a karácsony. Szeretettel meghívok minden kedves érdeklõdõt december 14-én 15 órára a
mûvelõdési házba, ahol adventi hangversenyt adnak a mûvészeti iskola növendékei.
Itt ragadom meg a lehetõséget, hogy köszönetet mondjak valamennyi pedagógus
kollégámnak és az iskola többi dolgozójának
az egész évben végzett lelkiismeretes munkájáért!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek!
Köntös Ágnes
igazgató
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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
Mézkóstolás 2014. november 21.
A Mézes reggeli program keretében az ország 67 iskolájában, köztük
nálunk is szerveztek mézkóstolást az elmúlt hónapban. Az iskolagyümölcs program után (melynek keretében tanulóink hetente több alkalommal kaphatnak friss gyümölcsöt) ez a kezdeményzés az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és Földmûvelésügyi Minisztérium támogatásával jött létre.
A cél természetesen a kiváló minõségû magyar méz népszerûsítése és a
mézfogyasztás elõnyeinek megismertetése volt. Azt mindannyian tudjuk,
hogy a méz rendkívül egészséges. De valószínûleg csak kevesen tudnák
felsorolni a benne található 11 féle vitamint, 30 féle ásványi anyagot és 19
féle aminósavat, amelyek többek közt növelik a szervezet ellenálló-képességét, antibakteriális hatásúak, gyorsítják a sebek gyógyulását, nyugtatják az idegrendszert, fokozzák a belsõ szervek mûködését... és még sorolhatnánk.
A helyi méhészek számunkra 7 féle (akác,
selyemfû, hárs, erdei, vegyes virág, repce,
napraforgó) méz megismerését tették lehetõvé. Pillanatok alatt mindenki talált magának
kedvencet, melybõl késõbb akár még 5-6 adagot is kért. Nem is csoda, hiszen a hazai mézek világszerte elismertek. Ezt a jó minõséget
innentõl kezdve tanulóink is bizonyíthatják!
Természetesen ezúton is szeretnénk megköszönni a helyi termelõk felajánlásait és a
szervezõk önfeláldozó munkáját!
A rendezvény sikerességét az bizonyítja a
legjobban, hogy azóta minden nap legalább
egyszer elhangzik a kérdés: „ – Piroska néni,
ma is kóstolunk mézet?”

Tanulmányi versenyek
Bõdi Péter és Baranyi Barnabás tanulóink az elmúlt hónapban a
Taksonyban rendezett matematika versenyen vettek részt, melynek eredményérõl még nincsenek híreink, de a következõ számban beszámolunk róla.

Óvónõk látogatása
Idén õsszel ismét eljöttek hozzánk látogatóba az óvónõk, hogy
megnézzék az elsõsöket. A nevelõk és gyermekek egyaránt
nagyon örültek a találkozásnak. A színvonalas tanítási órákon a
diákok megmutatták, mennyi mindent tanultak már az elmúlt két
hónapban.

Decemberi várható programok
December 5. Mikulás-délelõtt
December 18. 9 órától hagyományos adventi vásár a Bíró úti
épület (5-ös iskola) udvarában.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
December 19. Karácsonyi koncert.
A téli szünet idõpontja: 2014. december 22. – 2015. január 2.
Utolsó tanítási nap: december 19.
Elsõ tanítási nap: január 5.
Összeáll.:
Keyha-Czeller Piroska
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Bolgár projekttalálkozó a Dezsõ Lajos AMI vezetésével
Utolsó évéhez érkezett el a Dezsõ Lajos Mûvészeti Iskolában futó
ranglistás Comenius projekt. A szakmai munka, amely Európában az
évente közel 3000 projekt közül huszadikként (!) nyerte el az unió
támogatását; harmadik találkozóját rendezte meg az idén októberben
a bulgáriai Plovdivban. A hét ország (Magyarország, Olaszország,
Lengyelország, Románia, Bulgária, Törökország, Horvátország)
együttmûködésével zajló szakmai munka, mely a FEARS – FÉLELMEK nevet viseli; a tanulók (és tanárok, valamint közvetve a társadalom) szorongásait, elõítéleteit, szocializációs beidegzõdéseit és a
társadalmi elvárások okozta stressz-faktorait dolgozza fel négy témában, négy különféle módszerrel. A négy téma (Félelem az oktatástól / félelem a hatóságtól / félelem a vallási és etnikai kirekesztettségtõl / félelem a szûkebb és tágabb szociális környezettõl) reprezentáns kérdõívek, kutatások, fókuszcsoportos beszélgetések és mûvészetterápiás módszerek segítségével igyekszik közelebb jutni a tanulók szorongásaihoz. A téma nagy önkritikát és tükörbe tekintést
követel meg elsõsorban a felnõtt társadalomtól, aminek irányába a
gyerekek félelmei megfogalmazódnak.
A két éves projektmunkát négy nemzetközi projekttalálkozó kíséri, melybõl a harmadik került megrendezésre most õsszel Bulgáriában. A kulturális séták, kirándulások és nemzetközi kapcsolatépítés mellett a meeting fontos szakmai elõrelépéseket is tartalmazott. A partnerek megvitatták a témában eddig elért eredményeket,
kielemezték a projekt elõrehaladását, átbeszélték a szakmai munkát bemutató honlap (http://www.fears-comenius.eu) szerkesztésének menetét, és létrehoztak egy eTwinning felületet. A találkozó
legfontosabb eredménye annak a nemzetközi flash mob akciónak
az elõkészítése volt, melyet a partnerség májusban Rómában rendez majd meg.
A flash mob egy olyan kortárs mûvészeti kezdeményezés; mely
egy forgalmas, nagy látogatottságú helyen a helyi aktuális járókelõknek egy gyors és látványos, mûvészeti eszközökkel elõadott akció
keretében hívja fel a figyelmét valamilyen aktuális problémára. Fontos eleme a váratlan meghökkentés és a tömeges figyelemfelkeltés.
A partnerség 2015. május 20-án Róma egyik legforgalmasabb helyén, a Piazza del Popolo-n készül megrendezni látványos akcióját; a
római köztévé és rádió jelenlétében. Az akciót a Dezsõ Lajos AMI
generálja, koordinálja és rendezi.
Tisztelt Olvasók!
Most, a cikk végén engedjék meg nekem, hogy egy kicsit személyesebbre vegyem a hangot. Úgy érzem, fel kell hogy hívjam a figyelmet egy igen fontos tényre. Nem tudunk az országban olyan iskoláról, aki maga generált és rendezett volna egy nemzetközi méretû
kortárs mûvészeti kezdeményezést egy ilyen frekventált európai
helyszínen. Nyilvánvalóan kiváló tehetségeink vannak sportban,
mûvészetben, kutatásokban; melyek híre igen ritkán jut el hozzánk,
és igen kevés figyelmet szentelünk nekik mindennapi gondjaink között. Egy kezdeményezés akkor válik hír-értékké, egy tehetség akkor
kap szárnyakat; ha azt közvetlen környezete megfelelõ súllyal észreveszi és értékeli. Divatos mostanában hangoztatni a magyarságunkat, ami az esetek nagy részében kimerül a történelmi tények felemlegetésében, némi zászlólengetésben és a nemzeti ünnepek megülésében. Vitatkozunk, puffogunk, tüntetünk, mellet döngetünk, politizálunk, választunk, pletykálunk, kritizálunk, hangzatosan megmondunk – és közben nem vesszük észre azt, amitõl valóban büszkék lehetnénk. Ami minket is többé tesz. Amitõl értékesebbek leszünk.
2015 májusában az Önök gyerekei és ismerõsei egy kimagasló teljesítményre készülnek. Ez az akció az Önök országából, az Önök fa-

lujából, az Önök közvetlen környezetébõl, az Önök tankerületébõl,
az Önök mûvészeti iskolájából indul. Ez nem egy iskolaudvari kidobós vagy futóverseny lesz, nem egy helyi játszóház, nem egy falusi ünnep, nem egy helyi kiállítás, nem egy elszámolható pályázat,
nem egy jól sikerült portrérajz, nem egy tankerületi verseny, nem
egy országos megmérettetés. Nem kerül bele a nagy reprezentáns
könyvbe. Nem jár érte sem ötös, sem osztályfõnöki dicséret. Nem
kap megemlítést a helyi nagy eseményeken, nem kerül rá a honlapra
– ha nem figyelünk rá. Pedig ez egy nemzetközi kortárs kezdeményezés, nemzetközi támogatottsággal és nemzetközi együttmûködéssel, amit több ezer ember láthat egy európai metropolisz igen híres terén. Ezt a nemzetközi kezdeményezést az Önök falujából származó gyerekek írják, generálják, koordinálják és rendezik – az
Önök hírét viszik tovább, aminek jelentõségét nemzetközi szinten
méltányolják és elismerik.
Tisztelt Olvasók, többször nem kívánom ezt elmondani, de hadd
említsem meg utoljára: kell a biztatás, a hit, az elismerés ahhoz,
hogy kibontakozzon a rejtett tartalék. Bármilyen kiváló lehet valaki;
ha nem kapja meg ezt a támogatást; elkallódik, belesüpped a szürke
középszerûségbe, vagy hálásabb vidékek felé néz. Ezzel pedig egész
környezete is szegényedik. Az Önök igen nagy felelõssége abban áll,
hogy ezt a tényt kellõ súllyal felfogják, és ennek megfelelõen reagáljanak. Figyeljünk oda az eredményeinkre és tehetségeinkre. Szükségünk van rájuk. Nekünk.
Köszönettel:
Varga Anett
nemzetközi projektkoordinátor

Fészek Bútorbolt
Dömsöd, Petõfi tér 8.
Tel./fax: 06-24-435-160
Bõvítettük választékunkat!
Keményfa/bükk/brikett 10 kg-os kiszerelés 60 Ft/kg.
100 kg megvásárlása esetén 58 Ft/kg.
Kínálatunk:
– kárpitos bútorok,
– szekrénysorok,
– csõvázas étkezõk,
– kiegészítõk,
– fenyõ bútorok.

Karácsonyi Áruvásárlási Hitelakció!
Ügyintézés helyben!
Sok szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

12

XXIV. évfolyam 12. szám

2014 YBL MIKLÓS EMLÉKÉV
„Környezetünk és körülményeink helyes megismerése minden javulás
és javítás legfontosabb alapja.”
Széchenyi István
2014. január 22-én vette kezdetét az Ybl Emlékév, ami országosan tiszteleg a 200 éve született neves építész és munkássága elõtt. A Dömsödi
Hírnökben ebbõl az alkalomból elindított sorozat részeként emlékeztünk
Ybl Miklósra. Szûkebb pátriánkban a „Hajós-kastéy”, vagyis az Úrilak, a
Hajós-kripta, a Magyar Korona Gyógyszertár az Úri Casinóval, a községháza a távírda épületével, az emeletes házak, pincészet és a Szõnyi Lakóotthon az apaji templommal került egy picit nagyító alá. Emellett augusztusban Biricz Ferenccel olvashattak interjút, aki aktívan részt vett a Várkert Bazár rekonstrukciós munkálataiban, melynek elismeréseként Ybl
plakettet kapott.

Sorozatunkban utolsóként mutatjuk be a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ 1989-ben átadott épületét.
Az építtetõ a Dömsödi Tanács, a kivitelezõ munkálatokat a BÁCSÉPSZER végezte. Az építész Horváth Lajos volt, aki 1979-ben Ybl Miklósdíjat kapott.
A tervezett létesítmény hagyományos szerkezetû, melybõl kivételt képez
a többcélú terem ragasztott faszerkezete. Az épület alapterülete 1755 m2.
Az itt létesülõ intézmény funkciója többcélú volt, hiszen iskola, mûvelõdési ház és könyvtár kapott itt helyet.

A három utcával határolt terület különleges formát és elhelyezést kívánt. Légi felvételrõl igen jól kirajzolódik ez a sajátos forma, középen a
központi terem kupolájával. Nyugatról az egyenes síkot kiugrók teszik játékossá, míg a keleti oldal az üveges körfolyosóval a megvilágítást igyekszik biztosítani.

Az egyedi forma és tervezés eredményeként az épület védett. Sem a
külsõ homlokzati, sem pedig a belsõ fõ építészeti stílust a tervezõk engedélyezése nélkül nem lehet megváltoztatni!
Ez a fajta egyediség a gyakorlati funkciókkal nem feltétlen áll harmóniában.
Mindezekkel együtt, a három intézmény maradéktalanul látja el feladatait az épület falain belül, szolgálva Dömsöd lakóinak igényeit.
-V.I.-

ÉRTESÍTÉS 2015. ÉVI
HORGÁSZENGEDÉLY-VÁLTÁSRÓL
Dömsödi Horgász Egyesület tájékoztatója
Tisztelt horgásztársak!
Ezúton tájékoztatjuk önöket a 2015. évi horgászengedély váltásának
feltételeirõl:
– Fogási napló: talán a legfontosabb, hogy a napló leadási határideje
2015. február 28.
– 2014. évi állami horgászjegy:
Érvényes 2015. január 31-ig. Eddig horgászhat vele, de a vízterületre érvényes engedéllyel – pl. napijeggyel) kell rendelkeznie!
– Horgászengedélyét érvényesítheti:
• Dömsödi H.E. iroda, 2344 Dömsöd, Kossuth L. út 31.
• Célponty horgászbolt, 2344 Dömösöd, Kossuth L. út – Átrium
üzletház
• Horgászuniverzum, 2340 Kiskunlacháza, fõút
• Horgászbolt, 2332 Dunavarsány – fõút – 51-es út melletti leállónál!
• Horgászbolt, 2330 Dunaharaszti, fõút – némedi elágazásnál
– Nyitva tartás:
horgásziroda: Dömsöd, Kossuth L. út 31.
január – február – március hónapokban minden pénteken és hétfõn
du. 15,00 – 17,00, minden szombaton 9,00 – 12,00.
Április – május – június hónapokban csak szombatokon 9,00 –
12,00 óra között!
Horgászboltok: nyitvatartási idõben
Bõvebb felvilágosítást a 06-30-260-0957 telefonszámon kérhetnek!
A januári számban teljes részletességgel közöljük az információkat.
h.e. önkormányzata
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Villámkérdések
A Kacatosnál…
Dömsöd déli részén, az egykori Póni fogadó hatalmas parkolójában igényesen kialakított faház foglalja el a központi teret. Egyik
részében italmérés üzemel (amit a környékbeliek „Faház” néven
emlegetnek), a másikban pedig jól felszerelt pecsenyesütõ került
kialakításra.
A Faház kialakult vendégkörrel mûködõ egység, míg a pecsenyesütõ egyre kisebb forgalmának köszönhetõen bezárt. Tulajdonosa a helyiséget más módon próbálja hasznossá tenni, ezért mindennemû használati eszközökkel töltötte fel értékesítés céljából.
Hétvégente a választék kibõvül, mert a nagy parkolóban bõven
akad még hely és lehetõség mindazok számára, akik régen nem
használt holmijukat szintén értékesíteni kívánják.
Különleges miliõvel találkozhatunk itt. A frissen fõtt kávé terjengõ illata, az eladók sokoldalúsága széleskörû tájékozottságot mutat.
Az üzleten túlnyúló mindennapi, már-már családiasnak mondható
kapcsolatok bizony a legendás „Ecseri piac” hangulatát idézik.
Rendszeres betérõként, ha bárhol szóba hozom, „Kacatosként”
emlegetem. Szívesen kutatgatok apró érdekességeket keresgélve.
Hogy hogyan lett „Kacatos” a pecsenyesütõbõl, hogyan is mûködik, annak jártam utána.
A mindig kedves tulajdonos házaspár ez alkalommal is szívesen
állt rendelkezésemre.
Kérdéseimre a feleség, Judit válaszolt:
– Pontosan mikor nyitották meg a „Kacatost”?
– 2013. augusztus 30-án.
– Honnan jött az ötlet, hogy használt cikkeket áruljanak?
– Mivel a pecsenyesütõ bezárt, a helyiség üresen állt. Gyermekeink, akikkel addig közös otthonunk volt, elköltöztek. Az unokákról
jó minõségû holmik maradtak meg, ezért az jutott eszembe, hogy
hátha örülne valaki ezeknek a ruhácskáknak. Tettem egy próbát, és
a pecsenyesütõ rácsaira akasztgattam ki, így bárki számára olcsón
hozzáférhetõ volt. Az emberek hamar felfedezték, és rövid idõ alatt
sok érdeklõdõt vonzott ide.
– Ma a gyermekruhák mellett sok mást, dísztárgyat, bakelitlemezt, cérnát, tût, fogót stb. lehet itt találni. Hogyan alakult ki
ez a sokrétû kínálat?
– Tulajdonképpen maguk a vevõk alakították így. Hamar kiderült, hogy a gyermekruhák mellett másra is igény mutatkozik. Mivel magam is gyûjtögetõ típus vagyok, kiterjedt rokonságom min-

dig rám testálta a megunt, ám jó állapotú, mûködõ holmijait. Így az
évek során felhalmozódó „kacatok” képezik jelenleg a Kacatos
készletét.
– Miket lehet itt találni?
– Bármit és mindent! Az ásványoktól a mûszaki cikkeken át a
kézimunkákig mindent!
– Mi az, ami leginkább népszerû?
– Talán a szerszámok és a háztartásban használatos eszközök.
– Milyen összetételû a látogatók, a vásárlók köre?
– Sokan megfordulnak, vannak köztük átutazók és helyi lakosok
egyaránt. Leginkább csak nézelõdnek, hisz a tárgyak által feltörõ
emlékek vonzzák õket. Késõbb vásárolnak is. Hogy kik õk? Mérnökök, kétkezi munkás emberek, vállalkozók, fotósok, dekoratõrök, pedagógusok, hogy csak néhányat soroljak közülük.
– Hétvégenként megtelik a parkoló is árusokkal. Eleinte szórólapok hirdették a bolhapiac idõpontját, ma már jól mûködõ
dolog. Honnan jött a bolhapiac megvalósításának ötlete?
– A betérõ nézelõdõk gyakran megjegyezték a kínálat láttán,
hogy ilyen dolgaik nekik is vannak otthon, és milyen jó lenne azokat is eladni. Mivel mi viszonteladóként nem mûködünk, ezért úgy
gondoltuk férjemmel, hogy ezek az emberek szombatonként ide jöhetnének saját áruikkal a parkolóba, és árulhatnák, cserélhetnék saját portékáikat. Helypénz nincs! Így valósult meg a bolhapiac.
Mindig jó a hangulat, izgalmasak a beszélgetések, traccspartik alakulnak ki. Idõnként bográcsozunk is. Ezek egyszerû ételek, melyekhez a hozzávalókat mi magunk adjuk össze.
Úgy érzem, az emberek szeretnek ebben részt venni, és a jó hangulatot megtapasztalva gyakran térnek be hozzánk újra és újra.
Ez az érzés jó, örömmel tölt el bennünket!
A fent olvasott információk birtokában bátran kimondom, hogy
az egyre inkább teret hódító digitális világ mégsem fogja kiszorítani az emberi kapcsolatokat életünkbõl. Újra és újra felmerül az
igény az élõszóra, a mosolyra, a segítségnyújtásra és annak elfogadására.
Összeáll.:

-V.I.-

Az ékszerész új helyre költözött!
Új cím: 2344 Dömsöd, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 22/7. – a Horváthkerti papír-írószer üzletbe.
Információ: Paksy Katalin, ötvös: 06-30-966-7396
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„Kisherceg” Gyerekház 2014. adventi
várakozásra hangolódó híradása
Gyerekházunk decemberi programjaira
várjuk a kedves szülõket, nagyszülõket. A
november végi közös tökfaragás után süthetõ gyurma ékszerek, díszek készítésével
készülünk a karácsonyi ünnepkörre, papírból adventi naptárt készítünk. A mese-délelõttökön a téli szokásokat elevenítjük fel,
mondókázunk, ünnepi verseket tanulunk.
Vidám karácsonyi énekekkel ismertetjük
meg a kicsiket, s azokat a szülõket, akiknek
ez egykoron kimaradt az életükbõl, ünnepi
várakozásra hangolódva. Advent 1. hetében szárazvirágból, vesszõbõl adventi
gyertás koszorúkat, illatos, szárított potpourit készítünk. A kiállítások sorozatunkban december 2-án ünnepélyes megnyitóval Guba Anita „gyerekházas” portréképeit, grafikáit tekinthetik meg ez év végéig. A
Mikulás december 05-én pénteken érkezik
a gyerekházba 10 órakor, aki megajándékozza a rendszeresen bejáró gyerekeinket.
Advent 2. hetében papírból karácsonyfa- és
lakásdekorációkat készítünk, feldíszítjük a
gyerekházat. December 12-én pénteken
ünnepélyesen felállítjuk gyerekházunk karácsonyfáját, melyre advent 3. hetében további karácsonyfadíszeket készítünk. Ünnepi elõkészületeinkben hasznos, kedves
ajándék, decoupage képek közös készítését
ajánljuk faszeletre, mûanyagra, üvegre a
gyerekházas szülõk segítségével, irányítá-

sával. Advent 4. hetében mézeskalácsos,
fahéjillatos karácsonyi díszeket készítünk.
December 17-én, szerdán ünnepeljük a gyerekház közös karácsonyát, melyen megajándékozzuk rendszeresen bejáró gyerekeinket. Ezen a napon lesz a hagyományos
karácsonyi közös fotózásunk is, melyre már
most felhívjuk minden kedves szülõ, nagyszülõ szíves figyelmét. Kérjük, kísérjék érdeklõdéssel plakátjainkat, facebook oldalunkat a friss, aktuális ünnepi elõkészületeinkrõl, további karácsonyi rendezvényeinkrõl. Gyerekházas szülõi beszélgetõ körök
sorozatunkat bõvítjük kedves, hozzáértõ,
önkéntes pszichológusunk vezetésével
folytatott fórumokkal, kérjük ezt a híradásunkat is kövessék, melyre örömmel látunk
újabb helyi érdeklõdõket is. Hírt adunk a
Dömsödi Hírnök c. újságunk következõ
számában a Monori Biztos Kezdet Gyerekházban tett szakmai látogatásunkról, az ottani Tabán romateleprõl, melyet a Máltai Szeretetszolgálat pártfogol. Beszámolunk a
dömsödi Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésérõl, melynek a Kisherceg Gyerekház adott otthont, és az ott
fellépõ gyerekek, felnõttek vidám, igényes
mûsoráról, további közös terveinkrõl.
Élve az alkalommal, hogy a „Dömsödi
Hírnök” újságunk idei utolsó számát tart-

ják a kedves olvasók a kezükben, megköszönjük a polgármesteri hivatal vezetõinek, dolgozóinak, önkormányzati képviselõinknek, ezen újság szerkesztõjének, a
mûvészeti és ált. iskola vezetõinek, a
könyvtár lelkes dolgozóinak, a helyi civil
szervezeteknek és egyházi vezetõinknek, a
gyerekorvosunknak, a védõnõi szolgálat
munkatársainak, az óvoda dolgozóinak, a
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
munkatársainak, községünk minden tettre
kész lakosának, adományozójának az
egész éves segítõ, áldozatos, közösségformáló odaadásukat, mellyel munkánkat, a
ránk bízott kicsi gyerekek napjait, életét
tették élhetõbbé, színesebbé.
Áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, boldog, sikeres új esztendõt kívánunk
további közös programokkal a „Még 1000
Év Dömsödért” Egyesület tagjai és a „Kisherceg” Gyerekház dolgozói nevében.
( n.-s.m. )

„S azóta minden esztendõnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért õsszel a napok
rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel késõbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség
uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendõ alatt, és
amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy
az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévõ jó miatt a bennük lévõ rosszat.”
(Wass Albert)

ÜNNEPI NYIT VA TARTÁS!
Az OMK és a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár 2014. december 20. – 2015. január 4-ig zárva tart.
Nyitás: 2015. január 5-én (hétfõn)
Minden kedves látógatónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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Gyerekportré kiállítás: Arcok a nagyvilágból
és a Kisherceg Gyerekházból

Ezzel a címmel nyílt meg december 02-án a Kisherceg Gyerekházban Guba Anita kiállítása.
A mûvésznõ munkáival rendszeresen találkozhattunk a Dömsödi
Napok, Mûvészeti Napok rendezvényein, Dömsödi Kerítéstárlaton,
de részt vett több alkalommal budapesti kiállításokon is.
Elmondása szerint igazán a portrékat kedveli, s ezek közül is leginkább a gyerekportrékat.
Az itt látható alkotások ihletõi kicsiny dömsödi gyerekek. Minden
egyes rajzon a modell legtipikusabb jellemzõi érzõdnek, mely lehet
egy durcás tekintet, egy halványan átsuhanó fura fintor, távolba révedõ gyötrõdõ pillantás vagy széles vigyorral nevetõ kisember. Maguk a portrék (merthogy portrék) csak a fejre, az arcra fókuszálnak,
a váll vagy mellkas rész nincs kidolgozva, csak felsejlenek azok arányai. Szinte mindegyik kép egyforma, mert mindegyikrõl gyermekarcok tekintenek reánk, de nézzünk egy kissé alaposabban az egyes
arcok, vonások mögé. Jól érzékelhetõ ezeken a tekinteteken a gyermekek kiegyensúlyozottsága, társadalmi helyzete, szociális háttere.
Mint említettem, semmiféle külsõ jegy, ruházat vagy ékszer nem jelenik meg az ábrázolásokon, csak maga a portré, amely mesél gazdájáról. Az egyes arcok teltsége, a bõr színe, a szemek állása, annak fénye, a haj színe, fénye és viselete, a száj íveltsége és a fej tartása
mind-mind kifejezõ momentum. A mûvész feladata erre ráérezni és
érzékeltetni.
A grafikák vörös pitt krétával, rajz szénnel, ceruzával és vegyes

technikával készültek. Ezen eszközök gyakorlott alkalmazása a mûvész belsõ érzékenysége és ráérzése, mely által hiteles portrékat tud
alkotni.
A megnyitót családias hangulat jellemezte. A vendégek közt rendkívül érdekes beszélgetések alakultak ki, sokan vélték felismerni ismerõseik, hozzátartozóik gyermekeit.
Guba Anita itt látható portréi január hónapban megtekinthetõk a
Kisherceg Gyerekházban, annak nyitvatartási idejében.
-V.I.-
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ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!

18.

„Minden ember egyszeri, megismételhetetlen remekmû, mégis bizonyos azonosságokat mutat egyes helyzetekben,
szerepekben, illetve a személyiséget felépítõ részek által rendszerezhetõ,
feltárható. Az átlagtól való eltérések mutatják meg az egyedre jellemzõ
tulajdonságokat, és mivel átlagember létezik, ezért minden személyiség
külön mintázatokat mutat a maga emberi mivoltában.”
(Agárdi dr. – Gulyás)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Manapság az emberek közötti hagyományos társalgási formát felváltotta a közösségi oldalakon megjelenõ kommunikáció, mivel ez
közvetlen és gyors, interaktív, van visszacsatolás. Talán egyes személyiségû embereknél elõnyösebb módja ez a társalgásnak, esetleges vitakérdések elintézésének. Ilyenkor ugyanis nem kell szemtõl-szembe
állni, így nem áll fenn a gátlásosság veszélye sem. A felmerülõ reakciók optimális esetben azonnal kezelhetõk. Sõt, a közösségi oldalakon az Önök nézeteit osztó, támogató társak is kerülnek. Érzelmekre
is ható kommunikáció ez, hiszen rengeteg szimbólummal támaszthatják alá közölnivalójukat, érveiket. Ugyanakkor nagymértékû etikai felelõsséget is igényel. Vigyázat, a szavaknak súlya van! Ha
rosszul alkalmazzák, az üzenet jelentéstartalma konfliktushoz vezethet. Ebbõl kifolyólag teszteljék le, hogy képesek-e diplomatikusnak
lenni? Ez a ma világban nélkülözhetetlen dolog, hiszen szinte mindig
meg kell válogatni szavainkat, tetteinket.

26.
27.
28.
29.

Diplomatikus az, aki ügyesen bánik az emberekkel, képes másokat befolyásolni. Jól alkalmazkodik minden egyes élethelyzethez, szociális területen nem okoz gondot a társak közötti beilleszkedés. Gyorsan reagál, éles
észjárású, érdeklõdése sokoldalú. Érzékeny, tájékozott, semmi sem éri váratlanul, mert minden helyzetre felkészült. Tud alkalmazkodni változatos
életszerepekhez, az elvárásoknak megfelelõen. Figyelembe veszi mások
igényeit.

Mennyire képes Ön diplomatikus lenni?
A kérdésekre Igen, Nem, Nem tudom válaszok adhatók.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Általában igyekszik nem felemelni a hangját, amikor másokkal
beszél?
Mellõzi a káromkodást és fenyegetõzést egy vita alkalmával?
Meggyõzõdése, hogy a vitás kérdéseket nem feltétlenül erõszakosan kell megoldani?
Elfogad másokat olyannak, amilyenek?
Ismer konfliktus-megelõzési módokat?
Képes magától engedni?
Rokonszenves embernek tartják Önt?
Ön könnyen megbocsájt és békítõ szándékú ember?
Igyekszik úgy fogalmazni, hogy „ne tegyen még több parazsat
a tûzre?”
Tudja kontrollálni a felindultságát?
Bölcs embernek tartja magát?
Kellõ türelemmel bír Ön mások iránt?
Könnyen maga mellé tud állítani másokat?
Gyakran használja mások indokait úgy, mint sajátját?
Mértékletes személység Ön?
Tisztában van azzal, hogy mi okoz örömet a barátainak?
Képes úgy viselkedni, hogy ne hozzon másokat kellemetlen
helyzetbe?

30.

Tud-e közölni kellemetlen dolgokat anélkül, hogy ezzel bárkit megbántana?
Ki szokta fejezni a háláját?
Felszínre tudja hozni a saját elõnyõs tulajdonságait?
Képes palástolni a hibáit?
Könnyen ráérez Ön mások gyengeségeire?
Tudja hogyan kell mások kegyeibe férkõzni?
Gyakran próbál azonosulni mások helyzetével?
Tisztában van azzal, hogy kivel érdemes és kivel nem érdemes
ellenkezni?
Szokott másokat dicsérni?
Szimpatikus személyiség Ön?
Igyekszik nem ironikusan fellépni másokkal szemben?
Tudja hogyan kell a lehetõ legjobb színben feltüntetnie saját
magát?
Diszkrét ember Ön?

Kiértékelés: Az Igen válaszok 1 pontot, a Nem válaszok -1 pontot,
míg a Nem tudom válaszok 0 pontot érnek.
23-30 pont: Ön nagyon diplomatikus tud lenni. Jó emberismerõ, ügyesen bánik az emberekkel. Képes másokat befolyásolni. Harmóniában él a
környezetével. Jól tud alkalmazkodni változatos életszerepekhez. Nagyon
sokan szimpatizálnak Önnel és segítik céljai elérésében.
16-22 pont: Ön tud diplomatikus lenni, de csak akkor, ha érdekei ezt
megkívánják. Csak hosszas gyõzködés után képes befolyásolni másokat.
Nehezen tud választani, hogy jó fej legyen vagy diplomatikus, de legtöbbször diplomatikusan kezeli a helyzeteket. Szociális területen néha gondot
okoz a társak közötti beilleszkedés.
8-15 pont: Ön korrekt embernek tartja magát, de sajnos nem jó emberismerõ. Nem ismeri az emberi lelket, nem is szeret lelkizni. Nem alkalmazkodik túl jól az életszerepekhez, nem tartja „fair-nek”. Próbáljon meg
rugalmasabb lenni. Képtelen minden helyzetben felkészült lenni.
0-7 pont: Jó sok bakit követ el a szociális kapcsolataiban! Nagyon sok
konfliktust generál, és akárhogy is szeretné, sajnos nehezen tudja jóvá tenni. Nem bánik túl jól az emberekkel. Kevés erõfeszítést tesz annak érdekében, hogy mások kegyeibe férkõzzön. Alkalmazkodó képessége az
életszerepekhez gyenge. Jó tanács: mások igényeit is próbálja figyelembe
venni.
Negatív pontozás: Ön még éretlen a szociális kapcsolatokhoz. Szinte
mindig konfliktusban áll környezetével. Egyáltalán nem ismeri az emberi
lelket, így nem is tud bánni az emberekkel. Sajnos Ön a saját boldogtalanságát, keserûségét vetíti ki másokra. Talán nem ártana segítséget kérni
személyisége fejlesztésének érdekében.
A teszt kérdéseit a mondatvégi írásjel megváltoztatásával (.) tanácsként
is felhasználhatják.

Végezetül ezúton szeretnék
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet
kívánni minden kedves olvasónak!
Biricz Márta Enikõ
mester okleveles pszichoterapeuta
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Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le…
Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy néhány
mondatban kitérjek arra, hogy miért és hogyan
indult el ez az új sorozat újságunk hasábjain: A
II. számú orvosi körzetet dr. Wagner Viktor látja
el, rendelõje a József Attila utcában található.
Betegei naponta megtöltik a kis váróhelyiséget,
elméláznak az ott látható reklámtáblák elõtt,
közben magukba fordulva, saját problémájukba
temetkeznek. A doktornak idõközben az az ötlete
támadt, hogy ezt a helyzetet kihasználva, miért
ne lehetne József Attiláról egy rövid bemutatót,
képet és néhány verset kifüggeszteni a reklámtablók mellé, utalva arra, hogy ki is az utca névadója, ahol a rendelõ üzemel. Állandó betegei
közül Szoóné Bodrogi Emõkét kérte meg az
anyag összeállítására. Az írás olyannyira jól sikerült, hogy Wagner doktor biztatására Emõke
több jeles író és költõ ismertetõ anyagát állította össze. Megközelítése egészen sajátságos, mellõzi a tankönyvek sablonszerû adatait, elõtérbe
helyezi a hírességek egészségi állapotát. Sokszor
megdöbbentõ tényekkel szembesülünk Emõke
írásait olvasva. Ezért is választotta a sorozat címeként a következõ gondolatot:
„Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le…”
Az összeállítások mindegyike elolvasható
Wagner doktor rendelõjének várójában, a József Attila u. 8. szám alatt.
A sorozat elsõ anyaga tehát József Attilát veszi nagyító alá…
-V.I.Kedves betegtársam, aki most éppen valamely testi-lelki bajodnak orvoslását reméled dr.
Wagner Viktortól, némi eltitkolt vagy bevallott
stresszel a szíved mélyén – ugyan ki szeret orvoshoz járni? – Kérlek, hogy a rád rótt várakozás idejét használd fel arra, hogy elolvasod ezt a
kis írást arról, akirõl elnevezték községünkben
ezt az utcát, amelynek orvosi rendelõjében idegesen toporogsz, vagy a doktorodban bízva
szép nyugodtan üldögélsz. Ha mégis odavonza-

József Attila

Kész a Leltár
Magamban bíztam eleitõl fogva –
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek. Semmiképp se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre.
Ha féltem is, a helyemet megálltam –
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,
ki ingyen adott, azt szerettem érte.
Asszony ha játszott velem hitegetve:
hittem igazán – hadd teljen a kedve!
Sikáltam hajót, rántottam az ampát.
Okos urak közt játszottam a bambát.
Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset – mikor mi volt könnyebb.
Nem dicsõ harcban, nem szelíd kötélen,
de ágyban végzem, néha ezt remélem.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem – és ebbe más is belehalt már.
1936. november-december
na valami érdeklõdés a faliújsághoz, nézd meg
figyelmesen ezt a fényképet.
– A szép komoly arcot, a mélytüzû szemeket,
a szépen formált okos koponyát, amely mögött
a világirodalom óriási versei születtek.
Igen; Õ József Attila, aki sajnálatosan rövid
életében oly gyönyörû versekkel ajándékozott
meg minket, kései utódait, hogy mindenképpen
megérdemel tõlünk egy tiszteletteljes fõhajtást.
Legyen ez a pár sor a megbecsülésünk jele.
– József Attila munkáscsaládból származott.
Anyja mosónõ, apja szappanfõzõ munkás volt,
aki azonban a költõ 3 éves korában elhagyta
családját: Põcze Borbálát, az anyát; a kisfiút és
két nõvérét, Etelt és Jolánt. Amerikába készült,
ahová soha nem jutott el, Temesváron élt haláláig, ám errõl a család soha nem tudott.

Végjáték, felemás eredménnyel
Dömsöd : Taksony II. 0:2 (0:2)
A papírforma szerint ezt a hazai mérkõzést
hozni kellett volna a csapatnak. Kiábrándítóan
ötlettelenül fociztak a mieink.
Dabas II. : Dömsöd 2:2 (0:1)
Jv: Fromm (Berki, Berendi)
Dömsöd: Balázs – Kardos, Kelemen A.,
Czigler, Kelemen Cs., (Gábor) – Turcsán,
(Gyökeres), Agócs, Faragó – Palotai, (Pallagi)
Cziráky, (Papp), Végh.
A gólokat Turcsán és Czigler szerezte.
Agócsot a 87. percben kiállította a játékvezetõ.
Küzdelmes mérkõzésen 2:0-ás vezetés után

hozták el az egy pontot a jó erõket képviselõ
Dabas II.-tõl a mieink.
Dömsöd : Felsõpakony 1:0 (1:0)
Jv: Kovács L. (Kontra, Kovács I.)
Dömsöd: Balázs – Kardos, Bognár B., Czigler, Kelemen Cs., (Szabó L.) – Turcsán, (Sáfrán), Papp, Faragó – Palotai, (Pallagi), Cziráky
(Papp), Végh.
„Gólgurító”: Cziráky
A 16-os oldalvonalánál a kapus orra elõl elcsípte a labdát Cziráky, majd nagy nyugalommal gurított a kapuba. A labda olyan hosszú
ideig gurult, hogy többeknek megszaporodott a
pulzusuk a nézõtéren.

– A gyerekek átmenetileg nevelõszülõkhöz
kerültek. Attila Öcsödre, ahol disznópásztor
lett, és egész életében el nem múló döbbent fájdalommal gondolt az ottlétre, ahol még a nevét
is elvették – Pista lett, minthogy az Attilát nem
létezõnek találta a környezete. „Úgy éreztem –
írja önéletrajzában – hogy a létezésemet vonják
kétségbe”.
– Munkásságát, verseinek tökéletességét a
kortársai megosztónak találták – ami az amúgy
is gyenge idegzetét teljesen felõrölte. 32 évesen
öngyilkos lett, ezt azonban máig vitatják. Szándékosan ugrott-e a vonat alá vagy egy rossz ugrás nyomta az ütközõhöz…
Az itt közölt verse adhat talán némi támpontot a költõ megítéléséhez.
Dömsöd, 2014. aug.
Szoóné Bodrogi Emõke
A második félidõben a pakonyiak is rúgtak
egy kapufát, illetve voltak helyzeteik nekik is.
Izgalmas mérkõzésen kis szerencsével nyertünk.
Újlengyel : Dömsöd 4:3 (3:0)
Dömsöd: Csaplár – Kardos, Czigler, Bognár
B., Kelemen Cs. – Turcsán, (Gyökeres), Papp,
(Böröcz), Faragó – Palotai, (Sass L.), Ciráky,
Végh.
Gólok: Turóczi 19.’, Telepóczki 35.’, Berki
44.’ Somogyi 53.’, illetve Palotai 66.’, Végh
88.’ Faragó 91.
Két ellentétes félidõ, kicsit késõn sikerült tartalékos csapatunknak megszerezni az elsõ gólt.
Csapatunk az ötödik helyen várja a tavaszi
folytatást.
Varsányi
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75 évvel ezelõtt…
Gyermekkori emlék, 1939 karácsonya
A harmincas években az egyházaknak nagy
szerepe volt a magyarság és kultúra megõrzésében. A mostani „Casino” épülete is ezt a célt
szolgálta, a dömsödi református egyház kulturális központja volt. „Úri Casino” – ez volt a pontos neve. Mûködött benne irodalmi, mûvészeti,
vallási csoport. Egy olyan hely volt, ahol az emberek jól érezhették magukat, szórakozva tanulhattak, folyóiratokat olvashattak, beszélgettek,
barátkozhattak, ismereteiket cserélhették. Itt
mûködött a KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület). A mai fogalmak szerint egy önképzõ kör,
mely a fiataloknak sokoldalúan lehetõséget
adott a szabadidõ tartalmas eltöltésére. A KIE
akkori vezetõje Nagy Gábor lelkipásztor volt.
Létrehozott az irodalmi részlegében színjátszó
csoportot. (Ez az emlékezés alapja.)
A színjátszás ekkor még a vidék számára csak
mûkedvelõi szinten volt elérhetõ, ezen próbált
változtatni, és emelni a mércét Gábor bátyánk.
Falunk szülötte, paraszt család gyermekeként jól
ismerte a falusi emberek életét, körülményeiket,
amelyek sújtották életüket. Egy beszélgetés során, amikor a magyarság sorsáról és megmaradásáról beszélgettek Józan Lajos, Péter Károly,
Székely Bandi bátyánkkal, vetõdött fel ez a kérdés is. Ez a beszélgetés lett az alapja, hogy megszületett az elõadás gondolata. A magyarság
sorskérdése hozta létre az 1939. év karácsonyán
bemutatott Kodolányi János: Földindulását.
Megindult a színdarab szereplõinek keresése
és felkérése, lázas tervezgetések, a szereplõk
összeszedése, betanítása, próbák, kritikák és soksok igazítás, a szerepek karakterének kialakítása.
Rengeteg próba, de a munka és a résztvevõk akarata meghozta gyümölcsét. ’39 karácsonyfáján a
világító csillag a dráma bemutatása volt. Karácsonyra szántuk két elõadásra. A siker olyan
nagy volt, hogy Áporkától Soltig még tizenegyszer játszottuk el a református egyházak felkérésére. A közönség szívesen fogadott bennünket, és
nagy tapssal, vendégnek kijáró tisztelettel fogadott. Sokáig emlékeztek az elõadásunkra és mondanivalójára. Az emlékek közül a dunavecsei
meghívás a legemlékezetesebb. 1940 januárjában kaptuk Molnár Lajos ref. lelkész úrtól a meghívást a dunavecsei elõadás megtartására, melynek örömmel tettünk eleget. Január közepén
utaztunk el. Szombat reggel indultunk gyönyörû
napsütéses idõben, csikorgó hóban szánkóval
mentünk ki a vasútállomásra, Kunszentmiklóson
átszállás, majd Dunavecse, ahol csilingelõ szánkókkal mentünk be a polgári iskolába, és onnan
vittek minket a szállásra a vendégváró családok.
Jó hangulatban vártuk az esti elõadást. Telt
ház elõtt adtuk elõ a darabot óriási siker mellett,
felállva tapsoltak, majd megkértek bennünket,
hogy vasárnap is tartsunk még egy elõadást. Is-

mét telt ház. Jól sikerült! Vendéglátás, szeretet
vett körül bennünket. Ajándék volt ez a nap is
mindnyájunknak. Alig 2 hét múlva egy küldöttség érkezett hozzánk Dunavecsérõl, megköszönve a jó elõadást, apró ajándékokkal köszönték meg azt, amit a darab mondanivalójával adtunk nekik. Az ajándékok között volt egy kis piros szív, kicsiny levélkével áttûzve a következõ
szöveggel: „Köszönjük azt a darabot, amit gyógyító írként hoztatok kicsiny falunkba!”
Az emlékezéshez tartozik még, hogy Dunavecsérõl egy tanító házaspár érkezett Dömsödre a
’60-as években. Elsõ találkozásunkkor jó barátság alakult ki közöttünk, mely tényleg egy életre
szólt. E házaspárt Bartháéknak hívták és 20 év
múlva hazamentek Vecsére, de tovább élt a barátságunk.
Találkozásunk elsõ alkalmával villant át bennem, hogy nem elõször vagyok abban a házban,
ahol õk laktak. Bemutatkozáskor jöttek elõ az

alvó képek. 1940-ben az elõadás szereplõi családoknál lettek elhelyezve. Én Sütõ Károly
presbiter bácsi házába kerültem, nekik is hasonló korú gyermekük volt, Etelka, akivel már akkor jól összebarátkoztunk. Az elsõ felnõttkori
látogatáskor az emlékek gyorsan felszínre törve
még szebbé teszik az emlékezést. Köszönet
ezért az érzésért is, mert ez hozta felszínre a régi
képeket, szeretettel gondolva vissza azokra az
emberekre, akikkel együtt tudtuk megcsinálni
azt az elõadást, amely még 75 év múlva is elevenen él bennem, aki még egyedüli élõje vagyok e titok õrzõjének.
A darabról néhány szóban:
A magyar embereket is sújtó világválság korát, a magyar parasztság földhöz kötöttségét az
egyke kérdésén át írta meg e mûvében Kodolányi János. Ebben a darabban, amikor az életet és
biztonságot jelentõ föld megindul a lábunk alól,
és kilátástalanná teszi az életünket.
A mondanivalója idõálló, ismétlõdõ tragikus
valóság ma is.
A Földindulás Józsikája:

Kónya Miklós

KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület): Földindulás, 1939
Felsõ álló sor: 1. Varga Lajos 2. Ismeretlen 3. Végh Gyula 4. Horogh Mihály 5. Józan Lajos
6. Csicsó Kálmán 7. Mendi Pityó zenekara
Középsõ álló sor: 1. Kovács Gyula 2. Sulykó Imre 3. Tóth István 4. Ismeretlen 5. Józan Imre
6. Marjai Imre 7. Toma István 8. Sándor Mimi 9. Kovács Antal 10. Várkonyi Antal 11. Váradi
Imre 12. Ismeretlen
Felsõ ülõ sor: 1. Gyöngyösi Lenke 2. Kudar Juliska 3. Péter Károly 4. Sáfrán Juliska 5. Nagy
Gábor 6. Dezsõ Sándor 7. Ács Júlia 8. Kónya Miklós 9. Székely Endre 10. Marjai Erzsébet
11. Ismeretlen
Alsó ülõ sor: 1. Ismeretlen 2. Láng Györgyné D. Nagy Zsuzsanna 3. Spoelstra Mátyásné Takács
Mária 4. Kenézné Ács Ida 5. Vovics Sárika 6. Dr. Székely Zsigmondné D. Nagy Eszter 7. Nagy
Sándorné D. Nagy Krisztina 8. Mészáros Tinike
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MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2014. év december hó
Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót, gazdálkodót, kertészkedõt, minden dömsödi lakost. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, a
közelgõ új esztendõre jó erõt és egészséget, békességet, kedvezõbb idõjárást, jobb piaci lehetõségeket, jobbat mint az idei esztendõben voltak.
Mint tudjuk, a téli hónapok a gazdálkodóknak,
de leginkább csak a növénytermeléssel foglalkozóknak a pihenés idõszaka. Akik állattartással is
foglalkoznak – és az volna a kívánatos, hogy egyre többen foglalkozzanak – a téli hónapokban még
több a tennivalójuk, még jobban oda kell figyelni
az állatok ellátására, etetésére, itatására és az állatok tartózkodási, fekvõhelyének tisztán és szárazon tartására. Az idei évben bõségesen termett
szalma, így ne takarékoskodjunk az alommal.
A talajerõ a termõképesség szempontjából is
nagyon fontos, hogy minél több szerves trágya
jusson vissza a földekre. Sajnos az idén az õszi
hónapok nagyon sok esõt hoztak, és ez nagymértékben akadályozta az õszi betakarítási és vetési
munkákat. Sajnos még most november végén,
december elején is van kint a határban betakarítatlan kukoricatábla, mert a sok esõ miatt a gépek,
kombájnok nem tudtak rámenni a nagyon felázott
földekre. Kisebb területeken sikerült idõben elvetni az õszi kalászos gabonákat, és ugyancsak lemaradás van az õszi szántások végzésében.
Amikor e sorokat írom, sajnos most is esik az
esõ, és a mély fekvésû, kötött földekre a nagy,
nehéz gépek nem tudnak rámenni.
A másik késõ õszi szántóföldi munka, az istállótrágya kiszállítása, kiszórása is késedelmesen történik, ugyancsak a rendkívül esõs idõjárás miatt.
A konyhakertben már minden növényt betakarítottunk, fagymentes helyen tároljuk. Az
õszi szervestrágyázást és annak leásását vagy
leszántását elvégeztük, mivel még novemberben is voltak jó idõk. A virágoskertben azért
még vannak teendõk. Vége az aránylag enyhe
novembernek, azért akik eddig még nem tették
meg, most már tényleg vigyék le a pincébe a
gyökeres, gumós és áttelelni szánt növényeket,
vigyék vissza a lakásba az odavaló virágokat.
Már évek óta bevett szokás, hogy a szobanövényeket egész nyáron, kora õszig is a kertben
tartjuk, mert szebben fejlõdnek, a kert díszévé is
válhatnak pálmák, leanderek, citrusfélék, fikuszok. Ugyanakkor – fõként az idén – kitettekké
lesznek a kártevõknek, gombáknak. Ezért mielõtt a lakásba, elõszobába, pincébe vinnénk
õket, érdemes kisebb mennyiségû rovar- és
gombaölõ kombinációval lekezelni valamenynyit, hiszen a lakásban bajos a permetezés. A lakásba visszahozott, nyáron szépen gyarapodott
növényeinket még átültethetjük nagyobb cserépbe, kaphatnak új virágföldet, tápanyagot, sõt
még szaporítani is érdemes a tõosztásra alkalmasakat. A téli pihenés idõszakában, altatásban

gyengébben kell öntözni, tápoldatozni, sõt némelyiket egyáltalán nem szabad locsolni. A hagyományos muskátlikat érdemes földjüktõl
megszabadítani, gyökerüket újságpapírba tekerni, majd fagymentes helyen, pincében tárolni. Ha van kissé napfényes helyiségünk, például
az elõszoba, ahol nincs 10 foknál melegebb, ide
vigyük be a téli fagy ellen a leandereket, locsolni havonta egyszer szükséges. A lényeg, ne legyen a helyiségben meleg, mivel a hideg hatása
kell ahhoz, hogy jövõre sok virágot hozzon.
Reméljük, hogy az idén, illetve január, február
hónapokban lesz tél, már nem is a csapadék hiányzik, mert abból már sok is volt, hanem a téli
fagyok, a hideg idõjárás is kellene, hogy a gomba
és a rovarkártevõk ne tudjanak áttelelni úgy, mint
a tavalyi téli hónapokban, mert akár újra nagy
kárt tehetnek a termesztett növényeinkben.
A téli hónapokban kell felkészülni a kora tavaszi munkákra. A kerti eszközöket, szerszámokat, kisgépeket most javítsuk vagy javíttassuk meg, és ha jön a tavasz, azokat gond nélkül
vehessük használatba, mert jó munkát csak jó
eszközökkel lehet végezni. A fentieken kívül is
most a téli hónapokban van tennivaló, és az évzárás alkalmából összegezzük az elmúló év
szakmai tapasztalatait, például a szõlõtermelésnél, ami az idén nagyon rosszul sikerült, részben
a tavaszi jégverés, majd az õszi nagyon sok esõ,
gombabetegségek, lisztharmat miatt a mennyiség és a minõség nagyon gyenge lett.
Befejezésül most az év végén minden olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedõnek jó
egészséget kívánok.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezõgazdász

Töredékek
– kiegészítés a Dömsödi
Hírnök XXIV. évfolyam
10. számának 14. oldalához –
Az októberi számunkban megjelent fotófelvételek névsora imitt-amott hiányos volt,
hiszen az eltelt idõ az emlékezést már megfakította. Szerencsére ezek az emlékek nem
egyformán tûnnek el vagy maradnak meg,
így a hiányzó részeket pótolni lehet.
A Busay Attila által beküldött fotófelvételen, szinte mindenkit sikerült azonosítani, kivéve két gyermeket. Vank Erzsébet kedves
olvasónk felismerte õket, így a teljes névsor a
következõ:
(A kép 1954-ben készült a dabi iskolában,
itt IV. osztályosok a tanulók.)
Felsõ sor bal oldalról kezdve: Orosz Pista,
Busay Attila, Perjés Jenõ, Baka Imre, Hermányi Pista, Gábor Anti, Bencze Sanyi, Bucsi
Jóska.
Felülrõl a második sor: Németh Rózsa,
Drahos Klári, Brassó Emi, Reggel Bálint tanár úr, Balázs Margit, Halasi Erzsébet, Lovas
Ilona.
Felülrõl a harmadik sor: Kovács Imre, Várkonyi Anti, Õri Bálint, Hernádi Feri, Sörös
Lajos, Kiss Feri, Buránszki Jancsi, Czobor
Laci, Sörös Laci.
Alsó sor: Takács Miska, Gergely Jóska,
KRASZNAI KARCSI, Sándor Panna, Sass
Zsófia, HARCOS ERZSIKE, Túró Laci.
Kedves olvasóinknak köszönjük a felvételt
és a hiányzó nevek pótlását!
-V.I.-
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Karácsonyi ima
Kedves Atyánk!
Most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak lesznek karácsony szentestéjén, és ha valamikor fájdalmas a magány, akkor ezen az estén kétszeresen vagy tízszeresen az.
Érettük imádkozunk, hogy ha magányosak is, ne legyenek egyedül, akkor se, ha csak egy szál
gyertya lobog elõttük. Az a szál gyertya jelentsen Téged, világ Világossága, Aki fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erõnek jöttél közénk.
Most azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj a karácsony, mert valahol szétszóródva a
világban még fenyõgallyat se találnak, mert talán ott nincs is, talán csak egy borókaág, talán valami trópusi növénynek leszakított levele, de õk arra gondolnak, hogy itthon karácsony van. Talán
gyermekünk, unokánk, bátyánk, szülõnk. Uram, add, hogy karácsony történjék a szívükben, légy jó
békességben velük, a mi szétszórtjainkkal, ezzel a szétszórt, szétdobált néppel.
Uram, azokért könyörgünk most, akik elõször töltik özvegyen a karácsonyt. Múlt karácsonykor a
párjuk még ott ült mellettük, és most azért lesz könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a karácsonyon adtak, nem volt elég meleg. Uram, tanítgass bennünket, hogy míg élünk, meleg szóval
szóljunk. Uram, bocsásd meg nékünk, hogy sokszor úgy megyünk el, hogy elfelejtettük megmondani
a másiknak: jó volt, kedves volt, szerettük.
Uram, köszönjük gyermekeinket, akkor is, ha õk nem köszönnek meg bennünket. és köszönik a
gyermekek a szülõket, még akkor is, ha sokszor már nyûgösek, öregek, morgolódók, kesergõk, már
kiesnek ebbõl a világból, mert idegenek. Kérünk, adj türelmet gyermekeinknek, hogy tudjanak hordozni bennünket öregecskén, sokszor érthetetlenül, másvilágból itt maradtnak.
Uram, hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, feleség férjet, gyermek a szülõt, szülõ a
gyermeket ne csak egy napig szeresse, hanem akkor különösképpen és jobban! Hogy te ott lehess,
aki a testet öltött Szeretet vagy.
És most azokért imádkozunk, akik már Nálad vannak. Tudjuk, hogy nem kell értük imádkozni, de
nekünk jólesik rájuk gondolni, jólesik úgy gondolni rájuk, mint akik Nálad vannak, Benned vannak
és Általad élnek. Nem tûzünk le kis gyertyákat a sírjukra, de most gondolatban megáldjuk az
emléküket.
És most egyenként, és magam is Uram, arra kérlek, hogy ne mi legyünk, akik elrontjuk a karácsonyestét rosszkedvvel, mogorvasággal, idegességgel, kapkodással, morgolódással.
Kérünk Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis családunkban és ebben a nagy családban
karácsony a Te Szent Igéd, Szentlelked által, a Te szent asztalod felett. Ámen.
(Gyökössy Endre: Karácsonyi ima)

Meghívó
A Dömsödi Baptista Gyülelekezet
szeretettel hívja Önt
és kedves családját
ADVENTI HANGVERSENYÉRE,
mely 2014. december 21-én,
vasárnap délután 16.00 órakor
kerül megrendezésre
a Dömsödi Baptista Imaházban
(Szabadság u. 125).
Közremûködik:
Szappanos Tibor – énekmûvész, a Magyar Állami Operaház magánénekese
Kanizsár Noémi – zongoramûvész, a
Bartók Béla Konzervatórium tanára
Tóth Sámuel Csaba – zongoramûvész,
a Magyar Állami Operaház korrepetitora
Taligás Tímea – vers
Bazsinka Ivett Éva – ének, a Dohnányi
Szimfonikus Zenekar tagja
ifj. Bazsinka József – tubamûvész, a Junior Prima-díjas In Medias Brass tagja
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet
Kamarakórusa
A mûsorban adventi és karácsonyi
evangéliumi zenemûvek és énekek hangzanak el.

Köszönetnyilvánítás

Ünnepi istentiszteletek rendje
Dabi Református Egyházközségben:
Dec. 24-én (szerdán) 16 órakor: istentisztelet
gyermekek szolgálatával.
Dec. 25-26-án (csütörtök-pénteken) 9 órakor:
istentisztelet úrvacsoraosztással.
Dec. 31-én (szerdán) 18 órakor: óévzáró istentisztelet.
2015. jan. 1-jén (csütörtökön) 9 órakor: újévi
istentisztelet.
Baptista Gyülekezetben:
Dec. 21-én (vasárnap) 16.00 órakor: adventi
hangverseny.
Dec. 25-én (csütörtökön) 10.00 órakor és 17
órakor: karácsonyi ünnepi istentisztelet.
Dec. 31-én (szerdán) 17.00 órakor: ünnepi
istentisztelet.
2015. jan. 01-jén (csütörtökön) 10.00 órakor:
újévköszöntõ ünnepi istentisztelet.
Katolikus Egyházközségben:
Dec. 24-én (szerdán) 22.30-kor: éjféli szentmise.

Dec. 25-26-án (csütörtökön-pénteken) 9
órakor: ünnepi szentmise.
Dec. 31-én (szerdán) 9 órakor: szentmise.
2015. jan. 1-jén (csütörtökön) 9 órakor: szentmise.
Dömsödi Református Egyházközségben:
Dec. 24-én (szerdán) du. 3 órakor: karácsonyi
istentisztelet a gyermekek szolgálatával a
templomban.
Dec. 25-én (csütörtökön) de. 10 órakor: úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban;
délután: házi úrvacsora – kérés szerint.
Dec. 26-án (pénteken) de. 10 órakor: úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban.
Dec. 28-án (vasárnap) de. 10 órakor: istentisztelet.
Dec. 31-én (szerdán) du. 3 órakor: óévi istentisztelet a gyülekezeti házban.
Jan. 1-jén (csütörtökön) de. 10 órakor: újévi
istentisztelet.
Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket
ünnepi alkalmainkra!

Igaz, hogy most ti engem temettek,
én azért most is itt vagyok veletek!
Lélekben egy másik dimenzióban,
Januárban, esõben, hóban, fagyban.
Nem látom síró szemeitek, hulló könnyeitek.
Higgyétek el, nekem sem könnyebb!
Nem láthatom csillogó szemeitek,
Mint mikor még itt voltam veletek.
Nem érezhetem kezetek melegét,
mint betegágyamnál, mikor még
foghattuk egymás kezét. – Nehéz.
Nehéz a kezem. – Leteszem.
Nehéz a szemem. – Lecsukom.
Megyek az úton, de nem sirassatok.
Földi életembõl csak ennyi jutott.
Isten minden embernek kimérte,
Minek hol a kezdete és hol a vége!
/Kardos Gyõzõ/
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett halottunk

SLEZÁK ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára elhelyezték a
megemlékezés virágait, és így fájdalmunkat enyhíteni próbálták!
A gyászoló család
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi
rendelés

Születtek:
Simon Sándor – Szász Piroska
LEVENTE
Farkas Zsigmond – Kovács Katalin
ZSIGMOND
Somogyi József – Joó Anikó
HANNA
Fülöp Viktor – Csabai Mónika
ZOÉ
Gulyás Gábor – Sándor Jolán Zsuzsanna
BALÁZS

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

Házasságot kötöttek:

Várható megjelenés: január eleje

Bak András Norbert – Darázs Nikolett Éva
Kovács Imre – Nagy Noémi

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Elhunytak:
Hummel Árpádné Veres Katalin
Bartos László Imre
Enzsel Józsefné Baracskai Etelka
Kis József

72 éves
61 éves
92 éves
62 éves

Elmentél...
Igen. Itt hagytál minket, akiket szerettél
és akik Téged szerettek. Hiányzol.
Azt mondtad, sietsz haza. Siettél, de nem
hazajöttél, hanem el, messzire...
Hiányzol a családodnak, az ismerõsöknek és mindenkinek, akik ismertek és szerettek.
2013. december 1-jén legyõzött a szörnyû betegség, amirõl nem akartál tudomást
venni.
Mindenkinek köszönöm a részvétét, a
sok virágot, koszorút, és hogy az utolsó
utadra elkísértek.
Soha nem feledünk.
Megemlékezés FARKAS IMRE elhunytának egyéves évfordulójára.
Özvegye és családja

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

ISSN: 2060-2820

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

Lapzárta: december 20.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Biricz Márta
Enikõ, Bodrogi Emõke, Budai Szilvia, Csikós
Lászlóné, Guba Anita, Habaczellerné Juhász
Judit, Keyha-Czeller Piroska, Kónya Miklós,
Köntös Ágnes, Markóné Zöldág Ágnes, Nemoda-Stiasny Márta, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz
József, Rabong Marianna, Richter Gyuláné, Siket
Péter, Szabóné Lévai Csilla, Szappanos Tibor,
Szomszéd Nándor, Tóth István, Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

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

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

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: 07.3011.00 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

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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