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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Fotó: Szomszéd Nándor

Tóth Imre Katana típusú mûrepülõgépe a Dabi Napokon. Cikk a 13. oldalon

A K T U Á L I S
Május 29-én megkezdõdött a vízminõség-javító beruházásunk mûszaki átadása-átvétele,
amelynek befejezõ idõpontja június 25. A Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Fõosztálya apró kiigazítanivalók mellett
engedélyezte a rendszer birtokba vételét, így
folytatódik a próbaüzem! Ez nem jelenti azt,
hogy egy csapásra megszabadultunk a bosszúságoktól, mert vannak szakaszok, amelyek mosása még nem történt meg, és vannak olyan tolózárak, tûzcsapok, amelyek javításra, cserére
szorulnak. Személyesen jártam a megyei tisztifõorvos asszonynál, akitõl ígéretet kaptam arra,
hogy amennyiben a legfrissebb vízminták is negatívak lesznek, akkor engedélyezi a klór
mennyiségének csökkentését. Megnyugtatok
mindenkit, hogy a jelenleg is adagolt 0,5 mg/liter klórmennyiség annyira eloszlik a hálózatban
mire a fogyasztókhoz ér, hogy az már csak 0,1
mg/liter lesz, így az ivóvíz minõségét nem befolyásolja! Folyik a Kossuth Lajos utcában a járda
helyreállítása, immár harmadszor! Remélem,
utoljára!

A Ráckevei út közvilágításának kivitelezése
tovább tolódik, ugyanis a legjobb ajánlatot adó
cég visszamondta a megvalósítást! A képviselõtestület a második legjobb ajánlatot benyújtó céget bízta meg a kivitelezéssel. A beruházás öszszege nem lesz több, csak az a baj, hogy az új
engedélyek miatt újabb heteket kell várni a
„fényárra”!
A képviselõ-testület két pályázat beadásáról is
döntött. Pályázunk a Petõfi Múzeum felújítására,
a szigetelésére, a nádazásra és az elektromos hálózat felújítására. Remélem, sikeresek leszünk!
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címû pályázat belterületi
utak felújítása alcélra kívánunk benevezni, éspedig a Széchenyi út teljes hosszának felújítására. Mivel a Széchenyi út amellett, hogy az iskola és a katolikus temetõ útja, gyûjtõút is – hiszen
tizenegy utcát fûz fel – így aztán igazán jó határozatot hozott a testület, amikor ennek a felújítása mellett döntött!
Továbbra is június elsõ napjához kötõdik a
pedagógusnap! Bár úgy tûnik, hogy az iskolák

mûködtetõi ezután sem mi leszünk, azért most
is magunkénak érezzük ezeket az oktatási intézményeket és a tantestületeiket! Köszöntõmben
utaltam arra, hogy továbbra is kistérségünk
egyik legjobb iskolája a miénk, amelyet a továbbtanulási mutatókon túl a középiskolák
visszaigazolása is bizonyít! Hangsúlyoztam,
hogy a mûvészeti iskolában olyan impulzusok
érik a gyermekeinket, amelyeket sehol máshol
nem szerezhetnek meg! Számomra az óvoda
tanévzáró rendezvényén az is beigazolódott,
hogy igen felkészített gyermekek fogják szeptemberben átlépni az iskola kapuját! Még egyszer köszönöm minden pedagógusnak, hogy
aktív életük jelentõs részét a dömsödi ifjúság
nevelésére fordítják!
A Dömsödi Ipartestület közgyûlésén számomra nagyon biztató volt, hogy a képviselõtestület szinte valamennyi tagja jelen volt, ezzel
is bizonyítva érdeklõdését a dömsödi iparosok,
vállalkozók munkája, problémái iránt! Továbbra is megnyugtató számomra, ahogy az Ipartestület vezetése próbálja a szellemi és anyagi javakat õrizni a köz számára!
A XII. Europop Könnyûzenei Fesztivál
idén is magas színvonalú versenyt hozott. Varsányi Antal alpolgármestertõl tudom – aki
megnyitotta a döntõt – hogy nagyon nehéz
helyzetben volt a zsûri a sok kiváló produkció
bírálatánál! Legnagyobb örömömre a dömsödi fiatalok is kiváló helyezéseket értek el!
Szívbõl gratulálok!
A VIII. Dabi Napok rendezvénysorozatot
végre kegyeibe fogadta az idõjárás! Az egész
heti ismétlõdõ esõ varázsütésre megszûnt a
megnyitóra! A mûvészeti vezetõ Balaton Magdi által összeállított mûsor nagyon jó szórakozást nyújtott a nagyszámú érdeklõdõnek! Köszönet a rendezvény házigazdáinak, a Bõdi családnak, közülük is leginkább Bõdiné Ilonkának
lehetünk a leghálásabbak!
Tavasz végén, nyár elején egymást követik a
jobbnál jobb hétvégi rendezvények! Június 20án már a IX. Hal-Víz Napra kerül sor. Balogh
István Ferenc fõrendezõvel együtt várunk mindenkit egy teljes napig tartó, gondtalan kikapcsolódásra!
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. MÁJUS

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2015. június 24. szerdán 15-16 óráig

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2015. május 7-én ülést tartott,
amelyen az alábbi témák kerültek megvitatásra.

mákat, a mûködés javításának egyes feltételeit
is. A képviselõ-testület vitát követõen valamennyi beszámolót elfogadta.

Az ülésen jelen voltak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós
Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár
József, Muzs János, Szabó Andrea képviselõk,
dr. Bencze Zoltán jegyzõ, Zsoldos Gáborné
gazdasági vezetõ, Csikós Lászlóné OMK igazgató, Christoph Gáborné, a GYEJÓ vezetõje,
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezetõ, Orosz
Lajosné óvodavezetõ, Vass Ilona Dömsödi Hírnök fõszerkesztõ, dr. Tenke Edit PM Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezetõhelyettes, Tarr-Sipos Zsuzsa, a TFB külsõs tagja, Ispán Imre Dömsöd weblap adminisztrátor.

Utolsó tervezett napirendi pontként a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítására került sor. A módosítás a társulás
további tagokkal való bõvítését szolgálta, amit
valamennyi tag önkormányzatnak jóvá kell
hagynia. Ez a társulás elsõsorban a résztvevõ települések hulladékgazdálkodását javító beruházásokat célzó európai uniós projektek miatt került évekkel ezelõtt megalakításra, amelynek része a dömsödi hulladéklerakó késõbbi elõválogatóval történõ bõvítése annak érdekében, hogy
a helyben lerakott hulladék mennyisége csökkenjen.

A napirend elõtti felszólalások és az ülés napirendjének elfogadását követõen Bencze István polgármester beszámolt a képviselõknek a
lejárt határidejû képviselõ-testületi döntések
végrehajtásáról, továbbá az utolsó ülés óta eltelt
idõszak fõbb eseményeirõl. A képviselõ-testület mindkét beszámolót elfogadta.
Ezt követõen került sor a gyermekvédelem
helyzetérõl szóló beszámolóra. A Gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény értelmében a települési önkormányzat
és az állam fenntartói feladatainak ellátására a
Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó
értékelést készít, amelyet a képviselõ-testület
megtárgyal. A beszámoló kitért a település demográfiai jellemzõire, és külön hangsúlyozta
azt a negatív tendenciát, amely a születések alacsony számára vonatkozik. A gyermekvédelem
2013-as átalakítását követõen a gyámhatósági
feladatok helyben csökkentek, így fõként az
egyes természetbeni és pénzbeli ellátások alakulására, a gyermekjóléti szolgálat, a közremûködõ szervezetek (fõként oktatási intézmények
és egyesületek), továbbá a jelzõrendszer tevékenységét érintette a beszámoló. A képviselõtestület a beszámolót elfogadta.
Következõ napirendi pontként a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ, a Kluch
Rózsa Nagyközségi Könyvtár, a Petõfi Múzeum mûködésérõl, a Dömsödi Hírnök fõszerkesztõjének, valamint az önkormányzati internetes portál adminisztrátorának beszámolói következtek. Az egyes beszámolók kitértek az elmúlt évi tevékenységre, sorba vették a problé-

Egyebekben döntés született további útfelújítást célzó pályázat beadásáról. Az önkormányzatok június 9-ig pályázatot nyújthatnak be a
belterületi útjaik felújítására. Az elnyerhetõ maximális támogatás bruttó 15 millió forint, amely
esetünkben maximum a teljes beruházási költség 80%-a lehet. A korábban felmerült lakossági jelzések alapján, továbbá az egyéb sajátosságokra való tekintettel a képviselõ-testület számára a Széchenyi utca felújítását javasoltuk (indokolná az iskola megközelítése, a sok betorkoló utca, a forgalom, a temetõ megközelítése
stb.). Elõzetes árajánlatokat kértünk, amely
alapján a teljes felújítás nagyjából 27 millió forintra becsülhetõ. (Ez természetesen változhat
kedvezõbb irányba, figyelembe véve, hogy ekkora beruházás már közbeszerzési kötelezettség
alá esik.) A képviselõ-testület a Polgármesteri
Hivatal javaslatát elfogadta, a beruházás önerejét pedig az önkormányzat saját költségvetési
bevételeibõl és szükség szerinti hitel felvételébõl kívánja biztosítani. Ez a tervezett felújítás a
többi már bejelentett útfelújításon felül értendõ.
Végül a képviselõ-testület döntött a strand
üzemeltetési szerzõdésének módosításáról. Ennek célja, hogy az idei évtõl rendesen a fürdõzõ
közönség számára szabad strandként idõben kerüljön megnyitásra a strand területe, és a korábbi bérlõ a jövõben a szerzõdés lejártáig csak a
büfét üzemeltesse tovább.

VARSÁNYI ANTAL

alpolgármester úr
tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
LAKAT OS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke minden héten
kedden és csütörtökön délután
14 órától 16,30-ig tart fogadóórát.
Helye: a polgármesteri hivatal
tanácsterme
zõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a www.domsod.hu önkormányzati
honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.

A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2015. június 24.
16 óra.

A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján és az önkormányzati honlapon teszszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket
a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is
közzé tesszük.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegy-

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ
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Dobogón a dömsödi diákok!
2015. május 17-én került megrendezésre a X. Duna-parti Általános Iskolák Közötti Horgászverseny az RSD horgászszövetség jóvoltából. A dömsödi Széchenyi Általános Iskolán kívül még 7 iskola képviseltette magát tanulóival, van amelyik iskola két csapattal is indult. Az idõjárás kegyes volt hozzánk, így a verseny szép napsütéses idõ mellett zajlott le. Mint az már megszokott volt, az elõzõ 3 évhez hasonlóan az alsósok most is elsõ helyezést érték el. A csapat tagjai: Harsányi Anna, Kakuk Zsanett, Kakuk Rudolf. Itt szeretnék köszönetet mondani Harsányi Anna és Kakuk Zsanett tanulóknak, akik az alsó tagozatban töltött 4 évben részt vettek a csapatmunkában, és mind a 4 évben elsõ helyezéshez segítették az alsósok csapatát. A felsõ tagozatos diákok a
nagyon szép 3. helyezést érték el. A csapat tagjai: Csontos András, Fabula Dominik, Pergel Bence. A diákoknak köszönet a részvételért és a jó helyezésért! Itt szeretnék még köszönetet mondani Tóth István elnök úrnak, rajta keresztül a DOVIT-nak a támogatásért, Tapasztó Csabának és a gyerekeket elkísérõ és segítõ szülõknek.
Kakuk Rudolf (csapatvezetõ)

Sok szeretettel köszöntjük
85. születésnapja alkalmából

Vecsési Sándort!

Szurcsik János, kréta-karton 2013,
Vecsési Sándor portréja

IX.

MEGHÍVÓ
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata tisztelettel
Meghívja Önt és Kedves Családját

2015. június 20-án (szombaton)
Dömsödön a Kék Duna Vendéglõ udvarán és a Duna-parton
megrendezésre kerülõ

IX. HAL – VÍZ NAPRA
Tervezett programok:
7.00 Horgászverseny
8.00 Fõzõverseny kezdete
13.00 Vegyes szórakoztató mûsor, gyermekeknek ugrálóvár
és egyéb szórakoztatás.
Bencze István polgármester
Balogh István Ferenc fõszervezõ

A településünkön eltöltött mintegy fél évszázad alatt Vecsési Sándor dömsödivé lett.
A helyhez, az emberekhez való kötõdése érzékelhetõ mindennapi kapcsolataiban (úgy
mint szomszédokkal, horgásztársakkal, a
boltossal, szerelõvel, orvossal, pappal és
még sorolhatnám…). A táj különös jellege s
az itteniek együttesen határozták meg Dömsödhöz való elkötelezõdését.
Munkáiban megannyiszor megjelennek
helybeli házak, falurész vagy egy-egy jellegzetes szimbólum, mint például a Petõfi-fa.
Ezeknek a mûvészeti alkotásoknak valóságos
ihletése azonban lényegesen mélyebbrõl,
messzebbrõl fakad, melyek a gyermekkori
emlékekben rejtõznek. Dömsödön is kereste
mindazt, amit a szülõfalu (Nyergesújfalu)
nyújtott számára.Amûvész életkorának elõrehaladtával mindig más, mindig újabb megközelítésekbõl láttatta a számára meghatározó
idõszakot, de ez a láttatás soha nem esett sem
túlzásokba, sem irányváltogatásokba.
1994-ben, Fecske Andrással való beszélgetésében eképp vall:
„Az alkotónak nem szabad elfelejtenie,
hogy ki õ, honnan jött és mik azok a gyökerek, amelyek arra predesztinálják életében,
hogy tollat vagy ecsetet vegyen kezébe.”
Vecsési Sándor mindig õszintén vállalta,
hogy szegény sorsú családból származik. Ez
az õszinte vallomás nemcsak munkáiban, hanem mindennapi életében, emberi kapcsolataiban tükrözõdik, melyek éppen ezért hitelesek és valóságosak. Dömsödhöz s az itt élõ
emberekhez való kötõdése is ezen alapul.
Kedves Sándor bácsi!
Kívánom minden dömsödi nevében, hogy Isten éltesse sokáig jó egészségben, szeretetben!
Vass Ilona felelõs szerkesztõ
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Dömsödi Szakmai Mûhely
Gyerekház elõadás
2015. március 30.
A 2- 3 éves gyerekek testi–értelmi–érzelmi fejlõdése,
játékos fejlesztése óvónõi szemmel
Elsõ fejezet
1. Milyen az óvodaérett gyerek?
1.) A legfontosabb, hogy a kisgyerek nappalra megbízhatóan szobatiszta legyen. A délutáni alvásidõben csak akkor maradhat bent, ha nincs
szüksége pelenkára (ágytiszta). Az óvoda köznevelési intézmény, nem feladata az óvodaéretlen gyermekek nevelése-oktatása. Elõfordul ugyan az új
helyzet kapcsán egy-egy baleset, vagy egy-egy stresszel teli napon még
meglehet, hogy késõn ér ki a WC-re a kisgyermek, illetve belefeledkezik a
játékba, de mégsem ez kell, hogy jellemzõ legyen. Komolyan megnehezíti
a dajkák, óvodapedagógusok munkáját egy rendszeresen bepisilõ gyermek. Arról nem is beszélve, hogy a kicsi fejlõdését is visszavetheti. Legyenek õszinték az édesanyák, mert a probléma elhallgatásával nehézséget
okoznak nem csak az óvoda dolgozóinak, hanem a gyermekük személyiségfejlõdése miatt is (félelmet, szorongást, kudarcot idéznek elõ, megszégyeníthetik a társak a legkörültekintõbb odafigyelésünk ellenére is).

A szobatisztaság 2-2,5 éves korra alakul ki, a testi-lelki érettség elérése után, szinte heteken belül megtanulja kontrollálni magát a gyermek
elõször nappalra, majd nem sokkal késõbb éjszakára is.
Az óvodaérettség tulajdonképpen a gyermek életkorának megfelelõ
fejlettségi szint elérését jelenti, ami kiterjed
– a kommunikációra (beszédfejlõdés, kapcsolatteremtés),
– a szociális érettségre (kapcsolatteremtési képesség gyermekkel és
felnõttekkel),
– megfelelõ szintû önállóságra (öltözködés, evés)
2.) Viszonylag érthetõen beszéljen. Korának megfelelõ szókinccsel
rendelkezzen, legyen képes kifejezni kívánságait. Az óvodapedagógusokkal, dajkákkal és csoporttársakkal mindenképp kommunikálnia kell.
Ha beszédkészsége fejletlen, önmagát nem tudja kifejezni érthetõen, akkor az alapvetõ szükségletei iránti igényét sem tudja közvetíteni mások
felé. (Pl. tudni kell szólni, hogy WC-re szeretne menni, éhes, szomjas, fáj
valahol.)
3.) Önállóság az óvodában. Elvárható már 3 éves korra, hogy a gyermek bizonyos dolgokban önálló legyen.
– Önállóan tudjon kanállal enni, pohárból inni. 25 gyermeket az óvó

nénik, dajka nénik nem tudnak megetetni, ami teljesen érthetõ. A cumisüveg, „csõrös” pohár helyett 2-3 éves gyereket tanítsuk meg pohárból inni.
– Segítséggel öltözködjön, próbálkozzon az
önálló öltözködéssel. (Pl. a tépõzáras cipõt levenni, fölvenni, a nadrágba belebújni stb.) Természetesen segítünk a kicsiknek, megigazítjuk, begomboljuk, bekötjük, amit szükséges, de hagyjuk õket
önállóan próbálkozni, mert ettõl fejlõdnek.
Ezért jobbnak tartjuk a fûzõs cipõ helyett a tépõzáras cipõt, amit könnyen fel tud egyedül is
venni a gyermek, ezáltal sikerélménye van, elõsegítjük önállósodását. (A késõbbiekben azonban fontos, hogy a fûzést,
csomózást, masnikötést megtanulja, elsajátítsa, mikorra iskolába lép.)
Ezekre a képességekre a gyermek általában szert tesz. Az önálló étkezés és öltözködés megtanulása kétéves kor körül a gyermek részérõl vetõdik fel igényként, sok maszattal és lassúsággal jár, de az „én tudom, én csinálom” igényének érdemes engedni, már csak a személyiségfejlõdés miatt is.
Az óvodához szükséges képességek tehát már kétéves kor körül igényként jelennek meg a gyermek részérõl, s a szülõi támogatás, elismerés,
biztatás talaján aztán egyre jobban megszilárdulnak, és természetessé válnak a gyermek számára.
4.) Lelkileg is legyen érett az elválásra. A gyermek érett kell hogy legyen az önálló játékra. El kell fogadnia az anya távollétét, biztosnak kell
lennie abban, hogy ez az állapot ideiglenes, és érte fognak jönni. Tolerálnia kell, hogy édesanyja helyett más felnõtt vigyáz rá, és meg kell tanulnia
bizalommal lenni felé. Ha az óvodában töltött idõ szorongásokkal, bizonytalanságokkal teli, akkor az lelki válságba sodorhatja a gyermeket.
Azt szokták mondani, hogy „nincs beszokás sírás nélkül”, de ez az állapot rövid idõn belül (2-3 hét, 1-2 hónap) véget kell hogy érjen. A megfelelõen felkészített gyereknél ez az idõ még rövidebb is lehet. Jelenlegi csoportomban ez egy hétre rövidült. Nagyon gyorsan beszoktak, csak az elsõ héten
volt „csoportos” sírás. Ez persze gyerekenként, csoportonként változó.

Az óvoda és az otthon közti pszichés távolságot csökkenthetjük azáltal, hogy a gyermek behozhatja az oviba a „kedvenc maciját”, mely érzelmi biztonságot nyújt számára.
Ugyanez az érettség a szülõre is vonatkozik.
Ha a szülõ nem tudja elengedni gyermekét, azt a gyermek érzi, és bizonytalanná teszi, ez is megnehezíti a beszoktatást. Így elõfordul, hogy az
„óvodaérett” gyermeket az anya nehezen engedi el magától. Kimondhatatlan, nem tudatos félelmek vezetik, amit a kommunikációjában is érezni
lehet. A gyermek természetesen reagál az anyai bizonytalanságra, s már õ
sem akar az óvodában maradni. Megkezdõdnek a reggeli sírások, a nehéz
elválások. A sok könny miatt az anya visszaigazolva érzi aggodalmát, s
máris kész egy körfolyamat, amelyben mindenki csak rossz érzésekkel
gondol az óvodára.
Ezért is nagyon lényegesnek tartom az óvónõk és a szülõk közötti folyamatos, bizalmon alapuló kapcsolattartást. Az óvónõk más szempontok alapján figyelik a gyermekeket. Tapasztalatuk, képzettségük miatt
esetleg olyasmire is felfigyelnek, amit a szülõ nem vesz észre, nem tart
fontosnak.
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Az óvodáskor a gyermek életében élményekkel, felfedezésekkel, tanulással teli, izgalmas idõszak, amit értõ, óvó figyelemmel a környezetében
élõ felnõttek még gazdagabbá tehetnek számára.
2. Tapasztalataim a szülõvel való beszoktatásról
– Augusztus utolsó hetében (ami a felkészülés hete) családlátogatás
után, a szülõk gyermekükkel egyénileg belátogathatnak a csoportba ismerkedni.
Együtt játszhatnak gyermekükkel, ismerkedhetnek a kicsik az óvó nénivel, dajka nénivel, a leendõ csoporttársaikkal, a csoportszobával, az öltözõben megkereshetik a jelüket, a mosdóban kipróbálhatják a kis WC-t,
kis mosdót, az udvari és csoportszobai játékokat. Ez nagy segítség, mert
így nem teljesen idegen környezetbe érkeznek a gyerekek.
Ebben a Gyerekház is nagy segítséget nyújt számunkra, mert szokják
a kicsik a közösséget, hasonló vagy velük egykorú gyerekekkel játszhatnak. Az édesanyáknak is segítséget nyújt az esetleges problémák megbeszélésére, egyéni ötletek adására, a kicsik nevelésével, játékos fejlesztésével kapcsolatban.
Szeptember elsõ hetében azonban szülõ nélkül folytatódik a beszoktatás. Az a tapasztalatunk, hogy ez így könnyebb, mert ha megszokja,
hogy továbbra is ott van a szülõ, még nehezebb az elválás.
Azt javaslom, hogy az óvoda megkezdése elõtt az édesanya nyugodtan
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bízza a nagymamára, más felnõttre a gyermekét, így a kicsi fokozatosan
hozzászokik az anya távollétéhez. Ne fenyegesse az óvodával! Beszélgessenek arról, mit lehet ott csinálni, van sok játék, sok kisgyerek stb.

Folytatás a júliusi számban.
Liptainé Jaksa Anita
óvodapedagógus

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
A május nagyon mozgalmas hónap volt iskolánkban, több eseményen
is részt vettek növendékeink, tanáraink.
Kezdjük mindjárt a Dömsödi Napokkal. Elsején társastáncosaink léptek fel a mûvelõdési házban, grafika tanszakosaink pedig kiállították alkotásaikat. Felkészítõ tanárok: Mihó Diána és Varga Anett.
15-23. között iskolánk Comenius csoportja Rómában vett részt a kétéves projekt utolsó találkozóján. A meetingrõl Varga Anett projekt koordinátor készít képes beszámolót a következõ számban.
21-én minõsítõ népdalversenyen
voltak növendékeink. Tökölön a
Szárny-nyitogató AMI rendezte
meg a Pünkösdi Népdalversenyt.
Arany minõsítés: Halassy Eszter
(felkészítõ tanár: Halassyné Székely
Orsolya), ezüstösök: Tóth Ilona,
Liptai Melitta, Százszorszépek Csoport: Balogh Abigél, Halassy Eszter, Liptai Melitta, Tóth Ilona, Várkonyi
Petra, Várkonyi Viktória (felkészítõ tanár: Köntös Ágnes).
23-án a Dabi Napokon ugyancsak felléptek a népdalverseny résztvevõi.

Május 24-én a kunszentmiklósi Kun Kupa Formációs és Társastánc
Versenyen társastáncos növendékeink értek el nagyon szép eredményeket: 14 formáció standard, latin és egyéb kategóriában, 12 arany és 2 ezüst
minõsítést.
1. Csipkerózsika – Letkiss: ezüst
2. Csizmáskandúr „B” – twist: arany
3. Szivárvány – Latin mix: arany
4. Trió – Angyalnak madárnak – bécsi keringõ: arany
5. Trió – Euphoria rumba: arany
6. Trió – Rock and roll mix: arany
7. Babarózsa – Latin mix: arany
8. Babarózsa – Modern mix: arany
9. Single Rose – Samba karnevál: arany
10. Single Rose – Pasodoble: arany
11. Single Rose – Impossible rumba: arany
12. Gézengúz – Shallwedance-tangó: ezüst
13. Gézengúz – Ave Maria: arany
14. Gézengúz – Latin mix: arany
Egyéni eredmények:
Bõdi Gergely Máté – Pék Bianka, kezdõ junior 1 standard: I. helyezés
Bõdi Gergely Máté – Pék Bianka, haladó junior 1 latin: III. helyezés
Zsákai László – Kolompár Izabella, kezdõ junior 2 standard: arany minõsítés
Folytatás a következõ oldalon.
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Zsákai László – Kolompár Izabella, kezdõ junior 2 latin: ezüst minõsítés
Rátkai Tamás – Sámson Nikolett, kezdõ junior 2 latin: II. helyezés és különdíj
Aznap este még egy rangos versenyen vettek részt a táncosok. A Magyar Látványtánc Bajnokságon a Babarózsa modern mix III. helyezést, a
Babarózsa latin mix II. helyezést, plusz egy magyar bajnoki különdíjat a
legjobb elõadásmódért, a Gézengúz latin mix produkciója I. helyezést ért
el, így továbbjutott az Európa-bajnokságra, ami Balatonfüreden kerül
megrendezésre június utolsó hétvégéjén.
A társastánc tanszak felkészítõ pedagógusa: Mihó Diána tanárnõ.
Minden versenyzõnek és felkészítõ pedagógusnak gratulálok, és kívánom, hogy további szép eredményeket érjenek el, iskolánk hírnevét öregbítve!
Felhívom a kedves szülõk figyelmét, hogy a mûvészeti iskolába június végéig lehet jelentkezni a következõ tanszakokra: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, zongora, néptánc, társastánc, grafika
és festészet, színjáték.
A jelentkezés helye, ideje: Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola
Dömsöd Kossuth Lajos u. 58. hétköznapokon 8-16 óráig.
Sajnos, a térítési díj fizetése alóli mentesség szabályai megváltoztak, a mentesség csak a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetû tanulókra vonatkozik a következõ tanévtõl.
A térítési díj mértéke elõreláthatólag 3.250 Ft/félév. Második tanszakra 9.750 Ft/félév.
Bõvebb információ a 20/940-7713 és 24/435-338 telefonszámon
kérhetõ.
Köntös Ágnes igazgató

Móka a Duna partján
nyári napközis tábor
Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megrendezésre kerül nyári napközis táborunk a Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat és a Dömsödi Gyermekbarát Egyesület közös szervezésében.
2015. július 6-tól várunk benneteket szeretettel, egészen a hónap végéig négy héten át minden nap 9-15 óráig. Lesz sok-sok játék, kézmûveskedés, kirándulás, strandolás, pingpong, csocsó, kerékpártúra és még
számos különleges program. Kérjük, hogy részvételi szándékotokat elõre jelezzétek az étkezés biztosításának érdekében.
Jelentkezni lehet:
Christoph Gáborné 06-20/510-0175 vagy 06-24/523-128
Kovács Krisztina 06-20/550-0364 vagy 06-24/523-149

Árky Annamária 06-30/516-8481 vagy 06-24/523-146
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu
facebookon: Dömsöd–Apaj Gyejó és Családsegítõ,
vagy akár irodánkban is személyesen a 2344 Dömsöd, Petõfi tér 5.
szám alatt.
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J Nálunk mindig történik valami… J / május
Május hónapban is örömmel és lelkesedéssel
készültek alsó tagozatos gyermekeink a versenyekre. Az alábbiakról tudunk eredményt közölni:
A Föld napja alkalmából került megrendezésre a már hagyománnyá vált futóverseny, melyen a következõ eredmények születtek:
2008-as lányok:
I. helyezett
Boruzs Hanna
II. helyezett
Feke Liliána
III. helyezett
Kadók Boglárka
IV. helyezett
Pergel Kamilla
V. helyezett
Katona Vivien
VI. helyezett
Bús Alexa
2008-as fiúk:
I. helyezett
Bélavári Krisztián
II. helyezett
Perger Sándor
III. helyezett
Rupa László
IV. helyezett
Ispán Máté
V. helyezett
Bak Alex
2007-es lányok:
I. helyezett
Takács Ágnes
II. helyezett
Zsidai Emma
III. helyezett
Farkas Evelin
IV. helyezett
Kun Anita Roxána
V. helyezett
Varga Viktória
VI. helyezett
Holl Virág
2007-es fiúk:
I. helyezett
Kurilla Norbert Donát
II. helyezett
Faragó Tamás
III. helyezett
Sankó Bence
IV. helyezett
Balogh Zoltán
V. helyezett
Varga Krisztián
VI. helyezett
Kudar Zalán
2006-os lányok:
I. helyezett
Dobrai Nóra
II. helyezett
Mészáros Fanni
III. helyezett
Ambruska Fanni
IV. helyezett
Balogh Réka
V. helyezett
Pergel Kitti
VI. helyezett
Pénzes Dzsenifer
2006-os fiúk:
I. helyezett
Zsidai Péter
II. helyezett
Csörgõ Hunor
III. helyezett
Madarász Zétény
IV. helyezett
Bábel Levente
V. helyezett
Liptai Áron
VI. helyezett
Veres Bence
2005-ös lányok:
I. helyezett
Keresztes Adrienn
II. helyezett
Balogh Virág
III. helyezett
Kovács Viktória
IV. helyezett
Sas Zsuzsanna
V. helyezett
Kiss Georgina
VI. helyezett
Harsányi Anna
2005-ös fiúk:
I. helyezett
Baranyi Barnabás
II. helyezett
Nagy Csenger
III. helyezett
Ispán Levente
IV. helyezett
Varga Miklós
V. helyezett
Farkas Ottó
VI. helyezett
Ács Bence

2004-es lányok:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
IV. helyezett
V. helyezett
VI. helyezett
2004-es fiúk:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
IV. helyezett
V. helyezett
VI. helyezett

Lantai Tímea
Várkonyi Valéria
Csörgõ Lujza
Holl Viktória
Pénzes Fanni
Bányai Dorina
Bódog Zsolt
Varga Patrik
Bõdi Péter Levente
Kincses József
Jakab Ádám
Kolompár Iván

Kiskunlacházán, az Alapmûveleti Matematika Versenyen Baranyi Barnabás 4. b osztályos
tanuló I. helyezést ért el, így továbbjutott az országos fordulóra. Nagy örömünkre itt is nagyon
jól teljesített, hiszen 10. lett. Ha alaposabban átnézzük az interneten közzétett táblázatot a
mezõnyrõl és az eredményekrõl, láthatjuk, hogy
milyen minimális pontkülönbséggel maradt le a
dobogós helyrõl, és milyen neves iskolák, városok versenyzõit hagyta maga mögött Barnabás,
a mi kis falusi iskolánk tanulója.
Nagyon büszkék vagyunk rá, és hisszük,
hogy ez a sikersorozat nem áll le, hanem ível
felfelé és melengeti a szívünket.
Május elsõ vasárnapja anyák napja. Minden
gyermek köszönti ilyenkor az édesanyját, nagymamáját saját készítésû ajándékkal vagy verssel, dallal. Néhány osztály tanulói nevelõjük segítségével nagyon szép és megható mûsorral
kedveskedtek az ünnepelteknek.

Anyák napja a 2. b-ben
A 4. osztályos gyermekek fogalmazásórán
jellemzést írtak édesanyjukról. Néhány kedves
kis munkát ragadtam ki.
Az én anyukám
„Az én anyukámnak kék a szeme és szõke a
haja.
Mindig segít, kedves és bátor. Megvéd és óv.
Ha segítségre van szükségem, Õ ott terem. Nagyon finoman fõz, jó a kézügyessége, és mindig

rendet tart a házban. Mindent megad nekünk.
Szeretem Õt és Õ is engem. Amíg én játszom és
tanulok, az anyukám szorgalmasan takarít. A
gondoskodását és védelmét mi egy napon ünnepeljük meg: ez az anyák napja. Ilyenkor virágot,
csokit és ajándékot adunk neki.
Õ a legjobb anya a világon. Legeslegjobb
ember az édesanyám.”
Bak Vivien 4. c
Az én anyukám
„Az én édesanyám egy csodálatos asszony.
Kinézete: vörös a haja, zöld a szeme. Füle kicsi.
Testalkata átlagos méretû. 165 cm. Neve: Csécs
Gabriella, született 1976. 02. 14-én.
Az anyukámat nagyon szeretem. Kedves,
aranyos, engedékeny. Nincs még egy ilyen
anyuka a földön. Amúgy szerintem minden
gyerek így gondolja, a saját szülei a legjobbak.
Ez lenne röviden az én szülõanyám.”
Csóka Bernadett 4. c
Az én anyukám
„Az én anyukámat Dobos Ildikónak hívják.
A Váci utca 15-ben lakunk hárman. Szeme
kék, nagyon szép. Orra pont jó. Haja barna,
göndör, hosszú. Fülében fülbevaló van. Szája
szép piros. Fogai erõsek és fehérek. Arca néha
pirospozsgás. Szempillája fekete, szép hosszú.
Erõs testalkatú, kicsit duci. Munkahelye az élelmiszerbolt. Anya a fõnök. Nagyon szereti a cicát és a kutyát.
Õ az én anyukám.”
Harsányi Anna 4. c
Az én anyukám
„Az én anyukám egy csodálatos asszony,
okos, kedves, segítõkész.
Anyukámnak zöld a szeme. Vöröses-feketés
a haja, de leginkább barnás. Közepes testalkatú.
Engedékeny, de ha kell, akkor szigorú is tud lenni. Minden egyes kirándulásra elenged.
Én ezért nagyon, de nagyon imádom anyát.”
Hermann Ramóna 4. c
Az én anyukám
„Az én anyukámnál senki sem szeret jobban!
Õ mindig megért, és mindenben segít. Ha baj
van, Õ ugrik és megoldja. Ha rossz fát teszek a
tûzre, akkor elmondja mi volt a baj, és nem dühös.
Sokat dolgozik. Mindig csak mos, fõz, takarít, kimossa a koszos ruhát, megfõzi a vacsorát,
és takarítja a rendetlenséget, amit csinálok. A
kertben is szorgoskodik. Ezt Õ minden áldott
nap megteszi. De emellett játszik is velem. Tollasozik, társasozik is, ha van rá ideje.
Az én anyukámnál jobbat el sem tudok képzelni!”
Orosz Maja 4. c
Folytatás a következõ oldalon.
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Május a tanulmányi kirándulások hónapja
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Egy igazi jurtában a gyerekek megismerkedhettek azokkal az eszközökkel, melyeket õseink a mindennapi életben, a vadászatkor vagy a harcban
használtak.
Az izgalmas lovasbemutató után pedig „oskolában” voltunk, ahol a
gyerekek palatáblára írtak, és azt is megtapasztalták, milyen, ha a tanulót a
tanító úr sarokba állítja vagy éppen körmöst ad neki.
Mozgalmas, élménnyel teli nap volt.

Kirándulás Visegrádra – 4. b osztály
A 4. b
Visegrádon
A 2. b Szentendrén
A 2. a és 2. b osztály Szentendrén, a Skanzenben volt osztálykiránduláson.
Két múzeum-pedagógiai foglalkozáson vettek részt. A régi iskolában
nagy érdeklõdéssel és aktivitással szerepeltek a gyerekek.
A félhomályos, szûkös kis teremben megérintette õket a múlt hangulata: a berendezés, a palatáblára való írás, a magával ragadó egyéniségû idõs
tanító és régimódi tanítási módszerei.
A játékfoglalkozáson megtanulták, hogy a „semmibõl”, néhány faágból vagy kukoricacsutkából is lehet készíteni nagyszerû játékokat, csak
társak és egy kis fantázia kell hozzá.
Mindkét helyszínen megdicsérték gyerekeinket a tájékozottságuk és
fegyelmezett, érdeklõdõ hozzáállásuk miatt. Büszkék voltunk rájuk.
Patonai Istvánné és Balázs Lajosné
Ambruska Bernadett 2. a
„Az oskolában palatáblára írtunk, palavesszõvel. A régi játékok annyira tetszettek, hogy még maradni szerettem volna.”
Perger Panka 2. a
„Nagyon szép volt az egész Skanzen. Az oskolában kicsit féltünk a mogyorófavesszõtõl.”
Horváth Fanni 2. a
„A régi játékok közül a gólyaláb és a mocsárjárás tetszett. A pecsenyeforgató játék és a vártámadás is jó volt.”
Palásti Viktória 2. b
„Ez a legjobb kirándulás volt. Tetszettek a játékok és a régi házak, de a
legjobb az volt, hogy a végén fagyiztunk. Köszönöm, Nóra néni!”
Barta Nikolett 2. b
Ez a kirándulás volt a legjobb, mert itt volt játék, régiség, bemutató,
tánc, iskola, játszótér és sok-sok érdekesség.
Nagy Ferenc 2. b
„Nekem az tetszett, amikor kukoricacsutkából, gyapjúszõrbõl és szalmaszálból kis rackajuhot készítettünk.”
Kudar Zalán 2. b
„Én a régi iskolát szerettem a legjobban, mert nagyon régi dolgokat tanultunk, golyós számológépen szoroztunk, és megismertem a régi íróeszközt.”
Nagy Bereniké 2. b
„A régi iskolában a tanulás nagyon jó volt, és az állatok is tetszettek.
Egy rackajuhot is csináltunk, de a legjobban mégis az tetszett, hogy ezt
mind együtt csináltuk. És sok újat tanultam a régi életrõl.”
Baranya Ábel 2. b
„Nekem nagyon nagy élményt nyújtott a Skanzen, mert visszamehettem az idõben 150 évet, és megismerhettem, hogyan játszottak a régi gyerekek. Azt is láthattam, hogy néz ki és mi az a tisztaszoba, hogy néz ki a
teknõ, a rokka, a csûr, és ez mind nagyon tetszett.”

Ópusztaszeren járt a 3. b osztály
Harmadik osztályban tanulnak a gyerekek elõször honfoglaló õseinkrõl, így különösen nagy élmény volt számukra a Történeti emlékparkban
tett kirándulás.
Láttuk Feszty Árpád csodálatos körképét a magyarok bejövetelérõl.

„Sok utazás után megérkeztünk Visegrádra. Elkezdõdött a sok mókás
program. Volt ott gyertyamártogató, babakészítés, fazekaskodás, kovácsolás, íjászat, fûzés, kõfaragás és finom középkori ételek, valamint játékok.
Volt egy bemutató, azután elmentünk hajókázni. Észre is alig lehetett
venni, hogy a hajó elindult a Dunakanyar felé. A táj gyönyörû volt a hegyek sokasága miatt. Mikor visszaértünk, elindultunk a Salamon Toronyba. Felültünk a lelátóra és a lovagok kiválasztották a királyt és a királynõt.
A királyunk (VI.) Patonai Pista bácsi lett. Duzmath Péter szögesszékbõl
nézte a mûsort. Solymászat és lovagi torna várt a lelátón.
Otthon élményekkel tele meséltük el ezt a szép napot.”
Bányai Dorina 4. b
Összeállította: Fehér Lászlóné

Ízek, mesterségek
udvara rendezvény
2015. 07. 05.
Sajnálattal értesítjük a lakosságot, hogy a rendezvény elmarad a kiállítók érdektelensége miatt.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a kiállítóknak a szándékát, akik ezt elõre jelezték, és szerettek volna részt venni a rendezvényen.
Dömsödi Általános Ipartestület Vezetõsége
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Versenyeredmények
Az utóbbi hetekben több versenyen részt
vettek a felsõ tagozatos tanulóink, ahol eredményesen képviselték iskolánkat.
Áporkai Kazinczy Prózamondó Verseny:
Különdíjas lett Galambos Laura 6. a és
Krisztián Karina Liza 6. b osztályos tanulók.
Ráckevei Ady Matematikaverseny:
3. helyezett lett Kudar Zsolt Zsigmond 7. b
osztályos tanuló.
Taksonyi matematikaverseny:
3. helyezett lett Magyar Bence Dávid 8. c
osztályos tanuló.
Kiskunlacházi megyei történelemverseny:
Kovács Kristóf Mihály, Galambos Laura, F.
Kiss Péter, Kulimak Réka vettek részt.
Dömsödi Kazinczy Szavalóverseny:
5. évfolyam:
I. helyezett: –
II. helyezett: Kovács Kata Mónika
és Biricz Vivien Linda
III. helyezett: Kristóf Vivien
6. évfolyam:
I. helyezett: Rüsics Alexa Dóra
II. helyezett: Sas Bernadett
III. helyezett: Manger Petra
7. évfolyam:
I. hely:
Kolompár Petra és Pék Bianka
II. hely:
Jakab Tünde Diána
III. hely:
–
8. évfolyam:
Nem volt induló.
Német nyelvi verseny:
6. évfolyam: Sas Bernadett

8. évfolyam: Pethes Patrícia
Szép eredményt értek el.

6. évfolyam:
5. helyezett: Papp András 6. b osztály
7. évfolyam:
3. helyezett: Kudar Zsolt Zsigmond 7. b osztály, 6. helyezett: Hermányi Gergely Barnabás
7. b
8. évfolyam:
3. helyezett: Pethes Patrícia 8. b, 5. helyezett: Magyar Bence Dávid 8. c

Szép Magyar Beszéd Iskolai verseny 8.
évfolyam:
Arany: Pethes Patrícia
Ezüst: Sipos Evelin Viktória és Lajos Nikolett
Bronz: Ács András József, Ispán Lilla,
Szegedi Tamás, Kovács Vivien Nóra, Takács
Fatime Fanni, Kreisch Beatrix

Felsõ tagozatos diákjaink 2015. március 26án Komplex Természettudományi Versenyen vettek részt a Baksay Sándor Református
Gimnáziumban, Kunszentmiklóson. Minden
évfolyamról egy háromfõs csapat képviselte
iskolánkat. Elmondható, hogy diákjaink elért
eredményükkel ismételten öregbítették iskolánk hírnevét.
Gratulálunk a Versenyzõknek és felkészítõ
Tanáraiknak!
5. évfolyam: 3. hely
Molnár Lili, Kovács Mihály, Kincses
Kristóf
6. évfolyam: 1. hely
Pozsár Lili, Rüsics Alexa, Sas Bernadett
7. évfolyam: 4. hely
Kulimak Réka, Sass Lilla, Kudar Zsolt
8. évfolyam: 2. hely
Ispán Lilla, Kreisch Beatrix, Pethes Patrícia

Rajzversenyek:
FM KASZK – Dr. Szepesi László Mezõgazdasági, Erdészeti Szakképzõ Iskolája és
Kollégiuma által „A madarak, fák és gépek
napja” alkalmából meghirdetett RAJZVERSENYEN (Piliscsaba) nyertek gyerekeink.
CSISZÁR DÓRA – I. hely
BEBÕK GABRIELLA – II. hely
A Pátyon meghirdetett megyei rajzverseny
második fordulójába bejutott Ispán Lilla (8.
évf.) valamint Manger Petra (6. évf.). Sok-sok
rajz közül lett kiválasztva a két lány. A
második fordulóban az alábbi eredményt érték
el – külön kategóriában indulva:
Manger Petra: V. hely
Ispán Lilla: V. hely
Katasztrófavédelmi verseny Szigetszentmiklós:
4. helyezést ért el a csapat.
Csapattagok: Kolompár Petra, Kudar Zsolt
Zsigmond, Pethes Patrícia, Ács András József.

Sas Bernadett 6. b osztályos tanulónk Bendegúz magyar, illetve történelem versenyen
magyarból a megyei versenyen 1. helyezést ért
el, történelembõl 3. lett. Szombaton Szegeden
lesz az országos döntõ.

Alapmûveleti matematikaverseny Kiskunlacháza:
5. évfolyam: –

Országos Cigány
Szavalóverseny
eredményei
2015. április 11.
A Dunavarsányon rendezett Országos Cigány Szavalóverseny eredményei:
Kolompár Petra I. helyezett.
Három verset adott elõ:
1. Ruva Farkas Pál: Himnusz (magyar és
roma nyelven)
2. Kányádi Sándor : Nyergestetõ
3. Tábori Piroska: Üzenet Erdélybõl
Különdíjat kapott Lakatos Izabella.

Lakatos Izabella különdíjas

-V.I.-

Roma Tehetségkutató Nap Ráckevén
Ráckevén 2015. május 9-én tartották meg a „Roma Tehetségkutató
Nap”-ot. Köszönöm szervezõjének,
Kovács Gyulának, a ráckevei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, hogy megtisztelt meghívásával és
adta a lehetõséget, hogy a dömsödi romák tehetségüket mérettessék meg.
Tíz roma mérettette meg tehetségét, és
mind a tíz helyezést ért el. Én, mint kisebbségi elnök nagyon büszke vagyok
rájuk. Szeretném folytatni az ilyen és
ehhez hasonló roma kultúrát és a roma
hagyományokat.
Lakatos Mátyás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
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Roma Tehetségkutató Verseny Ráckevén
A ráckevei Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 9-én második alkalommal rendezte meg a Roma Tehetségkutató Versenyt, mely iránt igen
nagy érdeklõdés mutatkozott. A környék roma közösségei szép számmal
képviseltették magukat, s a legkülönfélébb produkciókat sorakoztatták
fel. Többnyire énekeltek, de volt többféle táncprodukció, és verseket is
hallgathatott a közönség. A nap folyamán azokat a produkciókat, melyekben az autentikus roma viseletek, formációk, szokásformák megmutatkoztak, nemcsak a zsûri, hanem a közönség is kitüntetõ figyelemmel kísérte és nagy tapssal jutalmazta.
A produkciókat a Ráckevei Roma Önkormányzat elnöke, Kovács
Gyula koordinálta. A népes zsûriben roma közösségi vezetõk, sztárok,
politikusok értékeltek. Rafael Gyula, Dabas Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának elnöke igen kritikus, ám annál inkább építõ véleményével több fellépõt igen hasznos tanáccsal látott el.
Ez a rendezvény jó alkalmat kínált arra, hogy a résztvevõk beszélgessenek egymással. A szünetekben spontán szervezõdõ táncolás bizonyára új
barátságok kezdete lehet.
Dömsödrõl is többen neveztek, volt aki verssel, modern tánccal, autentikus tánccal, zenéléssel és énekkel.
Díjat kaptak:
Vers kategóriában: Lakatos Izabella I. helyezett, Kolompár Petra II. helyezett, Horváth Senon Melinda III. helyezett, Lakatos Vanda különdíj.
Tánc kategóriában: Kolompár Petra és Kolompár Izabella I. helyezett,
Lakatos János különdíj, Sztojka Gusztáv különdíj, Rostás Renáta különdíj, Lakatos Cintia Rebeka különdíj.
Ének kategóriában: Kun Ildikó különdíj.
Lakatos Pál és zenekara szintén különdíjban részesült.
A zsûrinek nem volt egyszerû dolga,
mindenesetre a dömsödi fellépõk szép
eredményeket értek el. Kolompár Petra
nemcsak magyar, hanem roma nyelven
is elmondta Ruva Farkas Pál Himnusz
címû versét. Társastáncos produkciójával Kolompár Petra és Kolompár Izabella úgy elkápráztatta a zsûrit, hogy a
Kun Ildikó különdíjas
kiváló helyezésen felül meghívást kaptak a Budapest TV élõ kívánságmûsorába. Kun Ildikó pedig teljes átéléssel, szívbõl énekelte az autentikus roma dalokat.
A szebbnél szebb kupák mellett egyéb felajánlásokat is kaptak a roma
tehetségek. Mint említettem, ezek közt szerepelt egy élõ televíziós szereplés, és volt egy másik dömsödi vonatkozású különdíj is. Ez egy mesegyûjtemény volt, amit a Kisherceg Gyerekház ajánlott fel a legifjabb és legbátrabb résztvevõnek.

Kolompár Izabella és Kolompár Petra
társastánc produkciója

Lakatos Izabella, Lakatos Vanda, Lakatos János,
Sztojka Gusztáv, Horváth Senon Melinda
Ennek a tehetségkutató versenynek megvolt a sajátos hangulata, izgatott nyüzsgésével. Mindemellett mégis meghatározott forgatókönyv szerint bonyolódott.
Jó volt itt dömsödinek lenni, különösen akkor, mikor a falumbéli roma
közösség tehetségeinek tapsolhattam!
Gratulálok az elért eredményekhez!
-V.I.Fotó: Nemoda-Stiasny Márta és Vass Ilona

Lelkes közönség

Tánc a szünetben
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Kisherceg Gyerekház képekben

Fotó: Nemoda-Stiasny Márta
Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

2015. június 28-án vasárnap 9,00 órai kezdettel kerül
megrendezésre az elsõ

2015. június 27-én szombaton 19,00 órai kezdettel kerül
megrendezésre az elsõ

CSALÁDI NAP a Dabi Játszótér
és Pihenõpark területén.

Kézmûves foglalkozások, vetélkedõk, arcfestés, lovaglás,
trambulin, kocsikázás, ügyességi játékok, közös fõzés.
ZENÉS NYÁRI ESTÉK
(Esõs idõ esetén a programok elmaradnak!)
szabadtéri programja (Dömsöd, Petõfi Múzeum udva- Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt!
ra). A részletes mûsorról plakátokon, szórólapokon és az
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
interneten, facebookon tájékoztatjuk az érdeklõdõket.
és a Kisherceg Gyerekház és segítõik
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Dabi Napok
Hagyományunkhoz híven május negyedik hétvégéjén megtartottuk immár a VIII. „Dabi Napokat”. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki szívvel és segítséggel hozzájárult,
hogy egy „Jó nap legyen”. Elõször is az égieknek
köszönöm, mivel a beharangozott nagyon rossz
idõ helyett egy elviselhetõ idõt mértek ránk. Sajnálom, hogy hiányoztak azok a táncos fellépõk,
akik nem hittek abban, hogy az idõ is megváltozhat, ha sokan hisznek benne és szeretnék!
– Köszönöm: Bencze István polgármester úr
szívélyes megnyitóját.
– Köszönöm: családomnak, akik támogatása
nélkül nem jöhetne létre a Dabi Nap!
– Köszönöm: szervezõtársamnak: Balaton
Magdinak, és a mûsorok és különbözõ programok Gábor Tamás nélkül sem mûködnének.
– Köszönöm: Mohácsi Józsefnek, Gergelyné
Mészáros Katinak, Hajlikné Jutkának, Faragó
Attilának, Õri Cintiának. Mindazoknak, akik a
sátrakkal elzavarták az esõt: Ács Balázs, Bányai
Mihály, Pencz Jutka, ifj. Bajnóczi László, polgármesteri hivatal.
– Köszönet: fõzési alapanyagokért: Szomor
Dezsõnek, Bak Andrásnak, és hogy ehetõ legyen: ifj. Takács Istvánnak.
– Köszönet: a csodálatos arcfestésért: Picard
Ancsának és Antal Csabának, valamint segítõiknek: Nagy Évinek, Nagy Zsoltnak és Juditnak. Amit tudni kell, hogy a szükséges anyagokat is tõlük kaptuk.
– Egészségügyi mérésért: dr. Szõnyi Aliznak
és Markóné Marikának.
– Gyerekház képviselõjének: Nemoda Mártinak, Korona Sándornak.
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– Kocsikázásért: Sándor Józsefnek.
– Lovagoltatásért: Szabó Andreának és
csapatának.
– Rendõrségnek és képviselõinek.
– Tûzoltóságnak és képviselõinek.
– Polgárõrségnek és képviselõinek.
– Klszák Tamásnak.
– Kiállítóknak.
– Finom fánkokért: Nagyné Julinak, finom
tortákért: Kovácsné Jutkának.
– Köszönöm fellépõinknek. Itt szeretném
megköszönni Köntös Áginak, a Dezsõ Lajos
Mûvészeti Iskola igazgatójának, aki maximálisan segített, hogy a lemondott táncos mûsorok
helyére legyen fellépõnk, és csodálatos mûsorukkal örömet szerezzenek: népdal – Tóth Ilona,
Liptai Melitta.
Százszorszépek csoport: Balogh Abigél –
Liptai Melitta – Tóth Ilona – Várkonyi Petra –
Várkonyi Viktória.
Fuvola: Tóth Ilona, Somos András tanítványa.
– Óvodai csoportok, Orosz Lajosné vez.
óvónõ.
Méhecske csoport (ov. nagycsoport): Pergel
Renáta, Lázár Ferencné, Szabó Miklósné.
Dabi középsõ csoport: Túrócziné Béky Kati,
Tillingerné Emi, Nagy Lászlóné Anikó.
Dabi nagycsoport: Zsidai Mónika, Baracsi
Beáta, Csörgõ Istvánné Terike.
Köszönet a gyerekeknek és óvó nénijeiknek.
– Zátrok Vivien musical színésznõnek.
– Kiskun Néptánc Együttesnek
– Nacht And Day együttesnek (Kiskunlacháza)
– Nótaénekeseinknek.
– DJ Kuglinak a hangosításért, Gonda Sándornak és Berta Zsuzsinak, BGB együttesnek.

– Levendula AMI, Alex Moore TSE táncosainak és vezetõjüknek, Nagy Nórának.
– Solti Jánosnak.
– Ócsai Julinak, Csikós Zsuzsinak, Fehér Ricsinek. Ju és Zsu Társulat tagjainak.
– Gyáli vándoroknak.
– Külön köszönöm Ócsai Julinak a teljes támogatását és segítségét.
– Köszönöm a fõzõverseny résztvevõinek és
zsûrijének: Mészáros Péternek, Nagy Zsoltnak,
Kiss Gergõnek.
Nagy köszönet támogatóinknak: Lázár József és Kati néni, Rakszegi Gyula, ifj. Bajnóczi
László, Barta Attila és Betti, Dobos György,
Katona Antalné, Rüsics István, dr. Katona Ágnes, Pencz Jutka, Nagy Ferenc, Mizsei Beáta,
P+P Trafik Bt. (Pencz család), Burján András,
Horváth László, Sipos vegyesbolt, ÁCS-I, Papír-írószer Kovács Zoltán, Bányai Mihály, CBA
élelmiszer üzlet Klenáncz Jutka, Matula Gabriella, Faragó zöldséges, Gazdabolt, Lottózó,
Burján Katalin, Perger festékbolt, Sassné Móni,
Nagy Zsolt földmérõ, Dömsödi Szig-Tech Kft.
(Molnár-Nagy család), Hunyadi Viktor, Gyivi
János, Csinos Zoltán, Korona Sándor, Muzs János, Uhrin Attila, DÖMIK DC tagjainak, Bûti
Ádám, Baranya Csaba, Izsák Gábor.
Köszönöm Varsányi Antalnak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy a színpadot
és a sátrakat beüzemelték.
„Köszönöm” – ezt a szót nem tudom elégszer
kimondani és leírni, de remélem, nem csak a
magam nevében, de azokéban is, akik jól érezték magukat.
Elnézést kérek, ha valakit kihagytam.
Köszönettel:

Fotók: Picard Anna

Bõdi Endréné Ica
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Modellezés a hobbija
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Fotó: Tóth Imre

Beszélgetés Tóth Imrével, a Press+Print Nyomda felelõs vezetõjével
A Dabi napi rendezvényen már több alkalommal Tehát ha szembefordul a gép, akkor a bal oldal a
is megcsodálhatták a látogatók a repülõmodelle- jobb oldal lesz az irányító panelen. Ez is egy nagy
ket. Különös élményt nyújt ilyenkor az a felisme- nehézség ebben a dologban.
rés, hogy csak karnyújtásnyira vannak tõlünk
– Több oklevél, valamint szebbnél szebb kuYAK-55M robbanóezek a kis gépek, és meg is lehet õket érinteni. De pák, díjak tanúsítják, hogy Ön versenyszerûen
motoros
mûrepülõgép
ami még érdekesebbé teszi ezt a bemutatót, az a is hódol ennek a hobbinak. Meséljen errõl kétény, hogy készítõjükkel is lehet beszélgetni és in- rem!
kétféle kategóriában versenyzek. Itt a különbséget
formálódni a gépekrõl. Nos, én is ezt tettem, hi– Elõször vitorlázó szabadon repülõ kategóriá- a szárnyak fesztávolsága alapján határozzák meg
szen a modellek láttán bennem is számos kérdés ban (A1-es) indultam, és sokáig versenyeztem. (a törzs hossza nem mérvadó). Az egyik a 2,5 m-es
merült fel. Így kedves ismerõsömet, Tóth Imrét Ezek a modellek nem távirányítóval mûködtek, fesztávú modelltípus, ez a kisebb kategória, a máfaggattam, aki már több ízben kiállította modell- szóval sokat futottam utánuk. Elõször 1974-ben sik pedig a 4 m-es. Ezenkívül vannak még mûrejeit a Dabi Napokon. Kérdeznyertem megyei bajnokságot. pülõim, de azokkal nem versenyzek, az tényleg
Tóth Imre
gettem gépeirõl és nem minAkkoriban sok klub mûkö- csak hobbi. És még vadászgépem is van, aminek
dennapi szenvedélyérõl:
dött, és sok fiatal versenyzõ is 111 cm3-es a motorja, 12 lóerõs. Nos, az már naMesserschmitt
– Hol szokta kipróbálni ezevolt. A megyei megméretteté- gyon nagy…
BF-109E
ket a különleges kis repülõket? típusú gépével
sen kívül országos versenyek
– Hogyan készülnek ezek a modellek?
– A legalkalmasabb hely itt a a Dabi Napokon
is voltak. Hétszer nyertem me– Kezdõként bizony lépésrõl-lépésre, aprólékokörnyékben erre a célra a dömgyei bajnokságot. A nyolcva- san, nagy türelemmel készítettem a modelleket.
södi határ. Az apaji úton kifelé a
nas években megváltoztak Mára ez megváltozott. Már elõre legyártott félig
hodályoknál szoktam röptetni a
családi és munkahelyi körül- kész modelleket, úgynevezett KIT-eket lehet vásámodelleket. Gyakran járok oda,
ményeim, s mintegy 20-25 év rolni. Ezeket aztán már én szerelem fel a vezérlésha idõm engedi. Mindig kikapkihagyás után kezdtem újra a sel (rádió, villanymotor, szervó, akkumulátor). A
csol a hétköznapi stresszes idõmodellezést. Ekkor már táv- KIT-ek nagyon sokat segítenek a modellezés elterszak után. Itt nincs más, csak a
irányításos modellekkel indí- jedésében, népszerûsítésében.
repülés, a madarak és csend,
tottam, így már nem kellett a
– Hogyan lehet szállítani?
legfeljebb a modellek halk bergépek után futkosni. Tulajdon– Viszonylag egyszerûen, mert a modelleket fél
regése hallatszik.
képpen a rádió távirányításos elemekre szét lehet szedni, és úgy könnyen lehet az
– Milyen típusú gépei vanmodellezés nagyon hasonlít a autóban is szállítani. Tehát külön vannak a szárnak, s ezek hogyan mûködnek?
vitorlázóhoz, csak távirányító- nyak, a törzs és a magassági kormány. Ezeket kb.
– Rádió távirányítású vitorláFotó: Szomszéd Nándor val mûködik. Itt a modell nagy 15-20 perc alatt össze lehet szerelni.
zó modellek és robbanósok, vatöbbségben azt csinálja, amit
– Mit jelent Önnek ez a hobbi?
gyis benzinmotorosok. Mindkét fajtát távirányító- én szeretnék. A versenyeken csoportokban indít– Nagyon szeretem, mert teljes mértékben kival lehet irányítani. A meghajtásuk és a röptetésük juk a gépeket, egy startjellel. (A csoport kb. 8-10 kapcsol. Hétvégén sokszor már kora reggel összeazonban eltér egymástól. A robbanósok, mint em- fõ). A nehézség itt többek közt az is, hogy a ma- pakolom a repülõimet és kimegyek a pusztába. Ott
lítettem, benzinmeghajtással mûködnek, s a távirá- gasban a saját gépemet meg kell tudni különböz- csend van, jó levegõ, és addig repülök, ameddig
nyítóval lehet irányítani röppályájukat. Mindenfé- tetni a többitõl, hogy a mozgását tudjam irányítani. kedvem tartja. Mindig azt tartom, hogy egy kicsit
le manõvert lehet velük végeztetni, mint például A verseny munkaideje is adott, tehát 10 perc, addig mást kell csinálni civil hobbiként, mint a valóságorsót vagy bukfencet vagy kés repülést. A vitorlá- kell repülni, ha tudunk. Ez azt jelenti, hogy a startot ban, hogy ne legyen párhuzam, hogy az ember ne
zó repülõk már más elvárásokat kívánnak meg. követõen a villanymotor felviszi a gépet, és ott tet- vigye haza azokat a problémákat, amik vannak.
Akkumulátoros meghajtóval emelkednek fel, s ha szõleges magasságban kell leállítani. Hogy mikor Nekem a nyomda a munkahelyem, emellett köza földi pilóta megfelelõnek találja a kívánt magas- állítjuk le a motort, azt is értékelik. A versenyzõk feladatot vállaltam településünkön. Az ezzel járó
ságot, kikapcsolja a motort és már csak a távirányí- célja az, hogy minél kisebb magasságban állítsa le feszültséget igazán jó levezetni a modellezõ repütóval vezérli a gépet. A vitorlázóknál nagyon kell repülõjét, és aztán az magától vitorlázzon, lehetõ- léssel. Pihentet, nyugtat és kikapcsol.
ismerni a „terepet”. Ez a terep jelenti a meleg leve- leg 10 percig a levegõben, s az utolsó másodper-V.I.gõáramlatok, úgynevezett termikek felismerését, a cekben a leszálló pontfelszíni formák, növényzet s leginkább a madarak hoz legközelebb szálljon
Fotó: Tóth Imréné
repülési technikájának alapos ismeretét. Elég a ter- le. Akik sikeresen megmészetet jól megfigyelni, hiszen a madarak is épp csinálták a hat startot, beaz ilyen termikek (meleg áramlatok) segítségével jutnak a döntõbe. Azoktudnak igen magasra emelkedni. Ezért a földi piló- nak már 15 percen ketának (a madarak repülése alapján) meg kell fi- resztül kell a levegõben
gyelni, hogy a légtérben hol vannak ilyen termi- manõverezni. Ez sokkal
kek, és oda kell a kis gépet irányítania. A repülés nehezebb feladat, mert
során sincs egyszerû dolga, mert ugye a pilóta nem már délután kerül sor a
ül a gépben, ezért ha valami megdobja a szárnyat, döntõre. Ekkorra megvagy bármiféle más hatás éri, azt szemmel kell ér- változnak a levegõáramzékelni, lentrõl kell meglátni. A repülõt vezetni is latok, hûlik a levegõ, és a
tudni kell, hisz igen figyelni kell a modellt repülés látási viszonyok is romlaközben, pl. hogy ki ne billenjen, mert akkor lezu- nak.
hanhat. Aztán másképp kell kormányozni a gépet,
– Milyen típusú reha megy, és megint másként, ha szembe jön, mert pülõkkel repül?
minden kormány megfordul ilyenkor, s a mozdula– A rádió távirányítású
tok is más irányt (ellentétes) kell hogy váltsanak. vitorlázó modellekkel II. helyezés F5J kategóriában Szentgálon
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GONDOLATAIM DÖMSÖDÉRT
Nagyon vártam az idei Dömsödi Napok megnyitóját, hiszen a meghívóból megtudtam, hogy „Dömsödért” Emlékérmet fogok kapni. Ezt nagy
megtiszteltetésnek éreztem, és izgatottan készültem rá. Leírtam ezzel kapcsolatosan a gondolataimat, és elhatároztam, hogy el fogom mondani.
Nem könnyû feladat sok ember elé kiállni, egyszóval nagyon izgultam, de
megnyugtató volt számomra, hogy a SZERETTEIM is ott lesznek velem.
Amikor írtam a beszédemet, eszembe jutott az a sok-sok emlék, amit közösen a családommal, a barátaimmal, munkatársaimmal együtt csináltunk, szinte egy „idõutazást” tettem a múltba.
Eljött a várva-várt nap, sõt az a pillanat is, amikor a nevemet szólították.
Remegõ lábakkal, 200-as pulzussal mentem ki, és aztán elkezdtem beszélni és azt vettem észre, hogy CSÖND lett, mindenki rám figyelt, fontos
lett, hogy mit mondok, eljutottak a gondolataim, érzéseim az EMBEREKHEZ, sõt némelyek szemébe könnycseppet is tudtam csalni. Felemelõ, csodálatos érzés volt, amelyre életem végéig emlékezni fogok.
Mivel értem ezt el?
Ezekrõl így vélekedtem:
Az évnek kevés olyan ünnepélyes napja van, amikor nehéz szavakat találni az érzéseink kifejezésére.
Ez a mai nap is ilyen nap.
Egyetlen szó jut eszembe: KÖSZÖNÖM.
Kinek mondok köszönetet?
Elsõsorban Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának, hogy ezzel a kitüntetéssel elismerte a munkámat, munkánkat.
Köszönetet szeretnék mondani:
– SZÜLEIMNEK, akik most már az égi hazában vannak, de bennem
és unokáikban tovább élnek.
– Köszönöm családom minden tagjának, elsõsorban is páromnak, ki
mindenben mellettem van és támogat engem.
– Köszönöm a barátaimnak és azok családtagjainak, akik mindig segítettek, hogy együtt megvalósíthassuk az álmainkat.
– Köszönöm kollégáimnak, munkatársaimnak, hogy támogattak a
„nehéz napokban”, sõt elviselték az önfejû, akaratos lényemet.
– Nagy tisztelettel köszönöm falunk idõs, bölcs öregjeinek azt a
tudást, ismeretet, amelyet próbálnak nekünk átadni, és a mi
feladatunk azt megõrizni és továbbadni a következõ generációnak.
Ezeknek az embereknek a nevei láthatatlanul ott vannak az elismerõ
oklevélen.
Nélkülük nem valósulhatott volna meg az a sok-sok program, amelyet
együtt, közösen hoztunk létre.
Megfogalmaztam:
Mit kívánhatok szeretett szülõfalumnak, hazámnak?
Erre a kérdésre Wass Albert szavai jutnak eszembe, amelyek így
hangzanak:
„Isten kardja csak akkor csillog majd újra, és vezeti gyõzelemre
megint a hunok s magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra,
mint a hajdani idõkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet,
Öregisten parancsa szerint! Mindenki tudja ezt ott fent a hegyekben,
s mindenki imádkozik érte nap nap után, évrõl évre, évszázadról évszázadra, hogy ez a nap, amikor egy akarattá válik újra minden magyar, mielõbb eljöjjön.”
Mindannyiunk közös célja kell hogy legyen a falunk fejlõdése, az
itt élõ emberek közösséggé alakulása, összetartása. Ehhez az kell,
hogy mindenki a saját területén tegye a dolgát úgy, hogy magát félretéve ne a saját, hanem a közösség érdekeit tartsa szem elõtt. Ezért
dolgoztam, dolgozunk a hétköznapokban és ünnepekben, talán ezért
szívhez szóló az elismerés.

SZEKKÓ – Bazsonyi–Vecsési nyaraló étkezõje falán
Befejezéséül pedig szülõfalunk egyik számomra nagy példaképétõl: id. Papp Józseftõl idéztem Virradattól – Napnyugtáig címû önéletrajzi írásából:
„Hiszek az Istenben, Hiszek a hazámban és népében,
Hiszek a Trianon által szétszórt szegény magyarság
feltámadásában és összetartó erejében
Hinni szeretnék a Kárpát-medencén belül
minden magyarság sorsának kibontakozásában!
Adja Isten, hogy úgy legyen.”
Ma, ha megkérdeznének mit tartok fontosnak a munkámban, akkor elmondanám, hogy a Települési Értéktár Bizottság (Hungarikum Bizottság)
vezetõjeként szeretném, ha megvalósulna az egyik álmom, mely szerint a
községünknek lenne egy
„FALUHÁZA”, ahol megtalálható lenne egy olyan helytörténeti kiállítás, amely településünk történetét kronológiai sorrendben, dokumentumok, tárgyi eszközök segítségével mutatná be. Külön gyûjteményként ismertetné falunk
„NAGYJAI-nak” életét, munkásságukat, akik jelentõs szerepet játszottak nemcsak településünk, hanem az országunk, hazánk történelmében is.
Jó lenne létrehozni a BAZSONYI–VECSÉSI Munkácsy-díjas festõmûvész házaspár nyári lakhelyébõl egy EMLÉKHÁZAT, amely az õ mûvészetüknek állítana emléket, hiszen ennek tárgyi feltételei megvannak. A
nyaraló étkezõjének a falán egy SZEKKÓ található, amelyet õk maguk
festettek. Ez az alkotás egyedivé, különlegessé teszi a helyet, muzeális értékû, amely majd valószínûleg hungarikum védjegyet is fog kapni. Jelenleg munkatársaimmal ezt szeretnénk elérni. A nyaraló felújításra szorul,
de megmaradt. Köszönhetõ egy dömsödi házaspárnak, név szerint: Fazekas Jánosnak és feleségének, Keresztesi Mártának.
12 évig lelkiismeretesen gondozták a rájuk bízott örökséget. Ezért mi
dömsödiek hálával tartozunk nekik.
Egyelõre azonban sajnos nem sikerül megvalósítani ezeket a dolgokat,
úgy érzem magam, mint Don Quijote, aki reménytelen szélmalomharcot
folytat. Mintha folyamatosan zárt kapukat döngetnék. Mintha a kultúra
utolsó lenne a sorban…
Számomra és a Települési Értéktár Bizottságnak valójában a kultúra az
elsõ. Ez hoz létre minden mást, melyet irányit az értelem, a gondolkodás,
a bölcsesség. Jó lenne, ha sokan így látnák ezt. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e, pedig a 24. órában vagyunk, ha ezeket MOST nem tudjuk megvalósítani, akkor néhány láncszem, amely községünk történetébõl való,
örökre el fog veszni, amelyet soha nem fogunk tudni pótolni. Hiszen ezt
csak addig lehet csinálni, amíg a falunk „idõs, bölcs öregjei” velünk van-
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nak és átadják nekünk azt a tudást, ismeretet, amelyet nekünk meg kell
õriznünk, tovább kell adnunk a következõ generációnak.
„Hááát” mostanában ezen munkálkodom, próbálom tenni a dolgom, ami nem könnyû, és elgondolkodom azon, hogy vannak olyan
emberek, akik nem értik, hogy mit jelentenek az alábbi kifejezések:
„ÖNZETLENÜL ADNI”, és talán az egyik legfontosabb: az „ÖNZETLEN SZERETET.”
Vagy sorolhatnám még a HIT az ISTENBE, a HAZÁBA, a SZERETETT SZÜLÕFÖLDBE…

Ezzel az írással is meg szeretném köszönni azoknak az embereknek,
akik bármilyen formában is segítették a munkámat, és remélem, hogy sokukkal még együtt fogunk dolgozni. KÖSZÖNÖM… Ezek a gondolatok
is azért születtek meg, mert sokan nem lehettek részesei örömömnek a kitüntetés átvételekor. Bizonyítja ezt az azóta kapott gratuláció, igaz szívbõl
jövõ kézfogás.
Írásomat is, nemcsak az ünnepi beszédemet id. Papp József gondolatával szeretném zárni: „Adja Isten, hogy úgy legyen.”
Markóné Zöldág Ágnes

Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le…
AMÍG MÉG LEHET
Már megint mocorog bennem egy téma, aminek még csak a címe van meg: „Amíg még lehet.”
Az idõben fel nem ismert tények és az eltékozolt lehetõségek, tekintve életünk végességét…
körülbelül ez a veleje.
Nem lehet, nem szabad halogatni semmit,
ami kikívánkozik belõlünk. A „patópálos” halogatás nem szerencsés, mert a nekünk adott bármilyen tartalmú talentummal nem szabad leállni az utcasarkon snúrozni (gyerekkori vonalra
dobálós játék volt ez, tíz-húszfilléresekkel.)
Nem elherdálásra kaptuk az Úristentõl. Kincsként kell õriznünk, s majd ha eljön az ideje, kiaknázni a benne levõ tartalmakat, mert ha örökké csak hárítunk: „Nem, most még másra kell az
erõ…”, majd meglehet, hogy ágyhoz köt bennünket a halálos kór nagy cunamija, amely ellen
nincs orvosság. Már csak homályosodó szemmel, egyre nehezedõ légzéssel rebeghetjük a
körülöttünk lévõknek – már, ha egyáltalán lesz
köröttünk valaki – „…Istenem, pedig mennyi
titkom volt…” Akik ismernek engem, tudják,
miként vágott térdre az Úristen 3 éve, de a Tõle
elvárható irgalmassággal ki is hozott a gödörbõl, s nyilván érdeklõdve figyeli, hogy sáfárkodom a visszakapott talentummal. Ezért tehát, ha
elolvassák a cikkemet, kérem higgyék el, tudom, mirõl beszélek.
Nem vagyok író, de írok. Lehet, hogy akkor
mégis író vagyok? – és mint az köztudott, az író
olvas, mielõtt írni kezd. Rengeteget olvas. Ízekre szedi közben elõdei vagy kortársai szövegét

tollal a kezében, kegyetlen amputációkat végez
egy-egy íráson, ami pedig lehet, alkotójának a
szíve-csücske. – Kosztolányi Dezsõ így fogalmaz az „Egy és más írásról” címû munkájában
az író- és költõpalánták számára: „Gyakorlatul
azt tanácsolom, hogy kezdd másokon (tudniillik
a szöveg pongyolaságait korrigálni), végy elõ
írókat, nagyokat és kicsiket… Tolsztojjal –
megjósolom – nem lesz sok szerencséd, nála
minden szó csodálatos módon a helyén van, egy
betût sem húzhatsz. Ez a remekmû mértéke.”
– Kosztolányi szerint – „De engedjük meg, hogy
másnak meg más alkotásról „ugrik be” az elragadtatott kiáltás, ez igen, ez remekmû! ” Az ember ugyanis szubjektív lény, következtetésképpen a mûvészi alkotásokhoz való viszonya is az.
– Figyeljük például a drága, félénk, tüdõbeteg Tóth Árpád szívet melengetõ rímeit, amint
sallangtalanul, a lelke legmélyérõl fakadnak fel
a szavak.
„Esti sugárkoszorú” – részletek.
„Elõttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon.
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony.
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá, s csenddé szûrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.”
„Illattá, s csenddé. Titkok illata

Fénylett hajadban, s béke égi csendje.
S jó volt élni, mint ahogy soha.”
„S alélt pilláim lassan felvetõdtek,
És éreztem, szívembe visszatér
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés, mennyire szeretlek.”
1923
Ebbõl sem elvenni, sem hozzátenni semmit
nem szabad – tökéletes.
Gondolatmenetemet most Váci Mihály zárja,
aki ha élne, még mindig csak hetvenkét éves
lenne, de a neki rendelt röpke életben is szükségét érezte közölni, hogy
„Valami nincs sehol” 1970
„A Mindenségbõl hiányzik egy csillag,
– a Mindenségbõl hiányzik valami.
A Világból hiányzik a mi világunk,
– a Világból hiányzik valami.”
Újra kell kezdeni mindent.
Mindent újra kimondani,
Újra kezdeni minden ölelést,
Minden szerelmet újra kibontani,
Újra kezdeni minden mûvet és minden életet,
Kezünket mindenkinek odanyújtani.”
Mindent, igen – mindenkinek. Amíg még
lehet.
Dömsöd, 2014. Advent 3. vasárnapján
Szoóné Bodrogi Emõke

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
nyári nyitvatartása
2015. június 16-tól augusztus 31-ig a következõ nyitvatartási rend szerint várjuk kedves olvasóinkat:
Hétfõ: zárva, Kedd: 8–13.30, Szerda: 8–13.30, Csütörtök: 8–13.30, Péntek: 8–13.30, Szombat: 8–12

A nyári szabadság idõszaka 2015. augusztus 3–17-ig. Nyitás: 2015. augusztus 18. (kedd)
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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Mezõgazdasági hírek
2015. év június hó
Elérkeztünk a naptári év – a 2015. év – közepéhez, és az idei esztendõ
mezõgazdasági, növénytermesztési, kertészeti terméskilátásait már megbecsülhetjük. Ha visszatekintünk az elmúlt fél év idõjárására, elmondhatjuk, hogy nem a legkedvezõbb volt, mert míg õsszel, télen a sok esõ okozott belvizeket községünk határában, és ez késleltette a tavaszi talajmunkákat, tavasszal a csapadékhiány aggasztotta a gazdákat, kertészkedõket.
Május hónap eleje is szárazsággal indult, de aztán május közepén végre
megjött az aranyat érõ májusi esõ, és bepótolta az elmaradást. Mint tudjuk, május 10-12. a fagyosszentek napjai, de hála Istennek az idén elmaradt, így nem károsultak a szõlõ- és a gyümölcsfák. Az újságokban olvashattuk, és a rádió meg a televízió is mutatta, hogy az ország több részén
jelentõs jégverés volt. Sajnos tavaly a mi községünk egy részét is komoly
jégverés érte, de még eddig az idén nem volt jég, így kedvezõek a terméskilátások. Június végén, július hónapban a szántóföldi növénytermelésben
az egyik legfontosabb munka a kalászos gabonák aratása, betakarítása.
Ha a határt járjuk, megállapíthatjuk, jó termést ígér a gabona. A mély
fekvésû részeken, táblákon ugyan kárt okozott a tavaszi belvíz, de ezek
nem jelentõs területek. Valamikor a gazdálkodóknak nagy és fárasztó
munka volt az aratás, ma már a modern gabonabetakarító gépek, a kombájnok egy menetben learatják a gabonát és elcsépelik. Régen az aratás, a
cséplés sok nehéz munkával járt.
A kalászos gabona learatása után a szalmát is le kell takarítani, és az
idén a szalmatermés is bõséges. Amely gazdaság állattartással is foglalkozik, annak fontos a szalma, mint alom, és bálázni kell, a felbálázott szalmát esõtõl védve fedél alá kell tenni vagy fóliával le kell takarni. A felbálázott szalmát értékesíteni is lehet, mert egyre több villamos energiát elõállító erõmû használja fel a szalmát, mint tüzelõanyagot.
A mai modern gabonakombájnok már rendelkeznek aprítóberendezéssel, és a fölösleges szalmát összeaprítva juttassuk vissza a talajba, ezzel is
visszapótoljuk a szerves anyagot, és a tarló letakarítása után mielõbb tárcsázzuk, mûveljük meg a földet. A gabona-betakarítás mellett nagyon
fontos nyári munka a kapásnövények – kukorica, napraforgó – gyommentesen tartása és növényvédelme.
Most júniusban nagyon fontos és idõszerû a kiskertekben a növényápolás és növényvédelem. Az enyhe tél következtében a gomba- és rovarkártevõk jelentõs része áttelelt, azaz nem pusztult el, és támadják a kultúrnövényeket. Ellenük védekezni szükséges növényvédõ szerek kipermetezésével, ami nem olcsó, és mellette a környezetünket is károsítjuk. Az utóbbi években egyre szélsõségesebb az idõjárás, most az elmúlt hónapban,
májusban kissé megkésve, de megjött az esõ, de a vízigényes növényeket
a kiskertekben – paprikát, paradicsomot, uborkát – öntözni kell.
A szõlõ- és gyümölcsfák permetezését is folyamatosan végeznünk kell,
fõként környezetkímélõ szereket használjunk. Az esõs, meleg idõ kedvez
a gomba- és vírusbetegségek kialakulásának. A levéltetû, hamuférgek is
támadják növényeinket.
Ha vannak fóliasátor alatti növények, azokat is nagy odafigyeléssel kell
gondoznunk, fõként öntözni, mert a napsütés hatására ott még nagyobb
meleg van, és érdemes árnyékoló hálót tenni a fólia tetejére, hogy csökkentsük a napsütés hatását. A virágoskertben fõként az egynyári magról
vetett virágok leveleit támadják a levéltetvek, hamuférgek, és ezek ellen is
permeteznünk kell. A rózsatöveket ugyancsak védeni kell ezen kártevõk
ellen. Reméljük, hogy a medárdi esõk nem maradnak el, és júniusban is
kedvezõ lesz az idõjárás.
A mai gépesített, modernizált mezõgazdaságban már egyre kevesebben dolgoznak, de a vidék lakosságának jelentõs része foglalkozik növénytermesztéssel, kertészkedéssel. Nehéz versenyezni a nyugati fejlett
mezõgazdasági termeléssel, mert például a termények (búza, kukorica) és
az állatok, és fõként a tej felvásárlási ára az elmúlt tíz évben szinte nem
emelkedett, a költségek viszont jelentõsen nõttek. Ha nem kapna a mezõ-
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gazdaság jelentõs támogatást, bizony veszteséges volna úgy a növénytermesztés, mint az állattenyésztés.
A fentieken túl még most a nyári hónapokban is sok a tennivaló a növénytermesztõknek, kertészkedõknek, állattartóknak. Ezen munkákhoz
kívánok kellemes nyári idõt és jó egészséget, a nyaralóknak jó pihenést.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezõgazdász

Vásárnaptár
Június 21.
Június 28.
Június 28.
Július 05.
Július 12.
Július 12.

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

18681189-1-13
Pro Musica Alapítvány
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 5.

VII.
Szöveges beszámoló
Közhasznúsági jelentés a 2014. évi
közhasznúsági tevékenységrõl
Az alapítvány 1998. június 22-én került bejegyzésre az 1586. sz. bírósági nyilvántartási szám alatt a Pest Megyei Bíróságon, mint közhasznú alapítvány.
Közhasznú tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza, mely szerint a tevékenységei között szerepel a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben folyó oktatómunka támogatása, a korszerû
zeneoktatás feltételeinek megteremtése, jó minõségû hangszerek beszerzése a mûvészeti iskola növendékei részére, szakmai bel- és külföldi szakmai utazások szervezése és támogatása, zenei találkozók és versenyek szervezése és azok támogatása, ezek anyagi feltételeinek biztosítása, a versenyeken jó eredményt elérõ tanulók jutalmazása.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Adományokat 2014. évben magánszemélyektõl nem kapott. A
bankkamatból származó bevétele 12 Ft volt.
2014. évben az alapítványnak az APEH 1%-ból 6040 Ft bevétele
volt, a 2011. évben befolyt 48834 Ft-ot, valamint a 2012. évben befolyt
55868 Ft-ot az alapítvány tovább tartalékolta, a Zeneiskola munkáját
segítõ hangszerek vásárlására kívánja fordítani.
A közhasznú tevékenység kiadásait a mûködési költségekkel kapcsolatos költségek teszik ki, ebben az évben a 16.329 Ft bankköltség,
ill. 2.000 Ft pályázattal kapcsolatos regisztrációs díj.
Az alapítvány december 31.-i pénzkészlete 1.816 Ft, a bankszámlán
116.597 Ft van.
Az Országos Bírósági Hivatal honlapján a mérleg és eredmény-levezetés elérhetõ:
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetekes-alapitvanyok-nevjegyzeke és a www.domsod.hu címen.
Dömsöd, 2015. 05. 26.
Köntös Ágnes, a kuratórium elnöke
Záradék: A közhasznúsági jelentést a legfõbb testület határozatával
2014. 05. 26-án elfogadta.
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Állatorvosi tanácsok

se az anya nyugtalanságához és az alom elhagyásához, a kölykök széthordásához vezethet.

A kutyák ellése 2.

A szoptatás idõszakában felmerülõ problémák:
Ha az ellést követõ elsõ napokban a szuka lázas (akár 40 °C vagy magasabb), bûzös váladék ürül a hüvelyébõl, étvágytalan, kedvetlen, nem
gondozza kölykeit, nincs elég teje; haladéktalanul látnia kell állatorvosnak, mert esetleg méhgyulladása van, ami az életét is veszélyezteti. Ennek
elõidézõje lehet a méhben rekedt kölyök, magzatburok vagy az ellés nem
kielégítõen higiénikus körülményei.
Fõképpen népes almot szoptató, kistestû szukában fordulhat elõ 2–4
héttel az ellés után, hogy a tejjel kiválasztódó kalciumot nem képes pótolni az eleségbõl felszívódó és a csontokból mozgósított kalcium, ezért a
vér kalciumtartalma nem lesz elegendõ. Kivételesen nagytestû kutyában
is elõfordul, gyakran azért, mert vemhesség alatt a szuka kalciumtartalmú
étrend-kiegészítõt kapott, minek hatására „ellustult” a kalciumháztartásért
felelõs szerve, azaz a mellékpajzsmirigy, és az nem képes elegendõ kalcium mozgósítására a csontokból. Így az izmok mûködése zavart szenved,
ennek tüneteit figyelhetjük meg. A szuka eleinte erõtlen és remeg, járása
kötött. Az állapot súlyosbodásakor kitágul a pupillája, emelkedik a testhõmérséklete, rángógörcsei vannak, késõbb oldalára dõl. Veszélybe kerül az
élete, mivel ez a görcsös állapot nemcsak a vázizmokra korlátozódik, hanem a légzõizmokat és a szívizmot is érinti.

Az áprilisi számban írtam a kutyák ellésének normális lezajlásáról,
most a rendellenességekre szeretném felhívni a figyelmet.
Ha elakadt a kölyök feje, a szülõútban rekedt kölyök megszületését úgy
segíthetjük, hogy az egyik kezünk mutató- és középsõ ujjával a hüvelybe
nyúlva, ujjainkat kampóként használva az állkapocs mögött kétoldalt
megfogjuk a kölyök fejét, és kíméletes húzással világra segítjük.
Az elõször szülõ szukák néha ügyetlenek az újszülöttjeik ellátásában,
ezért segítségre szorulnak. Ha az anya a burkot nem tépi fel, akkor szakítsuk fel azt, az orrot és szájnyílást szabaddá téve, majd adjunk lehetõséget
a szukának, hogy nyalogassa kölykét. Ha még ekkor sem ápolja az újszülöttet, akkor távolítsuk el annak testérõl az összes burokmaradványt, kössük le a köldököt kb. fél cm-re a hasfaltól, vágjuk vagy tépjük el a csomó
fölött egy cm-rel, és fertõtlenítsük le a csonkot Betadine oldattal. Mindeközben tiszta törülközõbe csavarva erõteljesen dörzsölgessük az újszülöttet, így ösztönözve õt a légvételre. Amikor már dörzsölgetés nélkül is
rendszeresen vesz levegõt és erõteljesen sír, visszaadhatjuk az anyjának.
Ha a kölyök nem lélegzik, tegyük egyik kezünk mutató- és hüvelykujját a
mellkas két oldalára a könyök mögött, hogy érezzük a szívveréseket. Ha a
szív ver, szemcseppentõ segítségével távolítsuk el a váladékot az orr- és
szájnyílásból és tisztítsuk meg a környéküket fültisztító pálcikával. A légutakat elzáró váladék kiürülését az újszülött erõteljes rázásával is segíthetjük. Két kezünkbe fogva a kölyköt, a fejét mutató- és hüvelykujjunkkal
megtámasztva lefelé rázó mozdulattal távolíthatjuk el a folyadékot. Ha hideg vízzel leöblítjük a kölyköt, az légvételre ösztönzi. Ezután törülközõben erõteljesen dörzsölgessük fõleg a mellkast, hogy lélegezzen. Csak akkor hagyjuk abba, ha már magától is vesz levegõt, vagy ha a szív már nem
ver, és így a kölyök már nem él.
Ha befejezõdött az ellés, és a szuka egyszerûen csak nyugtalan, üljünk
le mellé, beszéljünk hozzá, hogy megnyugodjon. Próbáljuk meg lefektetni, hogy a kölykök odamászhassanak szopni. Nem feltétlenül szükséges
rátenni õket a csecsbimbóra, jobb, ha maguk találják meg az utat a tápanyagforrásig, egyes kölykök esetében azonban szükség lehet segítségre.
A kölyök száját egyik kezünk mutató- és hüvelykujjával óvatosan szétnyitva, másik kezünkkel pár csepp tejet kifejve a csecsbimbót a kölyök
szájába toljuk. Ha a szuka még mindig ideges, vigyük ki sétálni, hogy vizeletet üríthessen. Olykor az is elegendõ, ha csak lekapcsoljuk a lámpát,
és kimegyünk. Ilyenkor azonban 15–20 perc elteltével ellenõrizni kell,
hogy szoptat-e. Gyakori probléma az elletõ túlmelegedése. Különösen
nagytestû, hosszúszõrû kutyák esetében a kölykök infralámpás melegíté-

A tejet termelõ egészséges emlõk viszonylag nagyok és puha tapintásúak. Ha az emlõ gyulladásban van, akkor sötétvöröses színû, kemény tapintású, meleg, és érintésre fájdalmas. A szuka általános állapota nem
romlik számottevõen, leggyakrabban csak az emlõkre korlátozódik a betegség. Azonban a fájdalom miatt a szuka nem engedi szopni a kölyköket,
ami a bent rekedõ tej miatt tovább fokozza a problémát. Ilyenkor az állatorvos antibiotikumot ad a szukának, ezenkívül minél gyakrabban ki kell
fejni a tejet a beteg emlõkbõl, elõrehaladott esetben gyógyszeresen el kell
apasztani a szukát, és az éhes kölyköket mesterségesen (tejpótlóval) kell
táplálni.
A tejtermelés nagyon sok energiát és kalciumot igényel. Adjunk a szukának nagy energiatartalmú, kalciumban gazdag eleséget. Ennek legegyszerûbb módja az, ha kölyöktápot etetünk vele naponta többször. Ha a megszokott ételét adagoljuk neki, akkor a legintenzívebb tejtermelés idõszakában kb. háromszor akkora mennyiségre lesz szüksége, mint vemhessége elõtt, és mindenképpen ki kell egészíteni kalciummal. Bõséges folyadékellátásról kell gondoskodni, mindig legyen elõtte friss víz.
dr. Siket Péter
állatorvos

Vége felé közeledik a megyei másodosztály
2014-2015-ös labdarúgó bajnoksága

Eladó hosszú
parasztház.

Taksony : Dömsöd 1:3 (0:1)
Nagyszerû és fontos gyõzelmet aratott Taksonyban csapatunk.
Gólszerzõk: Cziráky 2, Rózsa öngól és a Taksony részérõl Bajzáth.
A Dömsöd : Dabas II. mérkõzést június 2-ára halasztották a
pálya használhatatlansága miatt.
Felsõpakony : Dömsöd 1:0 (0:0)
Szoros mérkõzésen szenvedett vereséget tartalékos csapatunk. A mérkõzésen Bognár
Balázs bokája súlyosan megsérült.
Varsányi

Közmûvesített,
500 négyszögöl telekkel,
gazdasági épületekkel.
Irányár: 7,5 millió.

Érd.: 06-20-491-3325
telefonszámon.
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Edzõk a sport szolgálatában
Reibl György futball edzõ
„Nyújtsd mindig a legtöbbet
Ne elégedj meg azzal, ami vagy!
Próbálj meg az lenni, ami szeretnél!”
(Dalnoki Jenõ)

rettem egy házba. Olyan szép volt maga a környezet, hogy onnantól csak
itt szerettem volna élni. Így megvásároltuk az ingatlant. Azóta itt vagyunk, és én nagyon jól érzem magam.
Hogyan került kapcsolatba az itteni sport egyesülettel?

A dömsödi sport edzõkkel készített interjúsorozatban ezúttal Reibl
György futball edzõvel beszélgetünk.
Gyuri Bácsit néhány éve láttam elõször egy emléktornán, ahol a félidõben az õt körülvevõ gyerekeknek adott instrukciókat. Türelmesen, meggyõzõen nyesegette õket, próbált a lelkükre hatni. Egyszer sem hallottam,
hogy felemelte volna a hangját. A gyerekek figyeltek rá.
Mióta van kapcsolata a focival?
Mondhatni, hogy egész életemben a labdával foglalkoztam. Gyerekkoromban rengeteget fociztam Dunaharasztin a Hõsök terénél, ahol felnõttem. Mondhatni naponta rúgtuk a labdát a környékben lakó gyerekekkel.
Csepelen a szakmunkásképzõben tanultam a lakatos szakmát, s emellett
kispályás amatõr futball csapatban játszottam.
Hogyan alakult pályafutása ezután?
1972-ben térdsérülést szenvedtem, amely miatt a profi sportolásra a továbbiakban nem gondolhattam. 2000-ig kispályás (5+1) mérkõzéseken
játszottam, jórészt az ÉGV, illetve KÖZGÉP egyesületeknél, amely cégekhez a munkám is kötött. Pesterzsébeten akkor 64 csapat szerepelt négy
osztályban. Nagyon nagy volt a foci élet akkortájt. Az 1970-es években
magas szinten volt a sportág. A 35. életévem után öregfiúk csapatban játszottam. Akkoriban zajlott a Kovács–Révész Öregfiú Bajnokság.
Mennyiben különbözött az akkori futball a mostanitól?
Akkoriban a foci még nem pénz kérdése volt, inkább dominált a játék
szeretete. Maga a sportág volt a lényeg. Benne volt ebben a küzdés, a gyõzelem megszerzése, amely önmagában jutalom is volt. A pénz és az üzletszerûség a ’80-as években kezdett beszivárogni a fociba, és bizony nem
sok jót hozott…
Korábban még nem vitte el az embereket a televízió és a számítógép.
Alig várták, hogy jó baráti társaságban legyenek.
Emberi kapcsolatok alakultak, életre szóló barátságok kötõdtek. Más
volt a hozzáállás.
Az élethelyzetünk abban is különbözött a mostanitól, hogy nem kellett
a betevõ falatért ennyit küzdeni. Több idõ jutott az emberi kapcsolatokra.
Maga az életrõl való gondolkodásmód volt más, úgy a családokra, mint a
gyermeknevelésre nézve. A családtagok több idõt töltöttek együtt, jobban
odafigyeltek egymásra, különösképpen a gyerekekre. Összességében
nézve, akkor nagyon jó közösségek voltak, ahol mûködött az összetartás.
A futball közös játék. Feltételezi az összhangot, a közösségben való gondolkodást. Elengedhetetlen része az egymásra való odafigyelés, a másik
szándékának gyors felismerése.
Mesélne a családjáról?
Nõs vagyok, két fiam és két unokám van. Gyerekeim is sportemberek.
Nagyobbik fiam futó volt, a kisebbik magas szinten focizott az MTK-nál.

Véletlenszerûen találkoztam a DUSE vezetõjével, akivel a helyi utánpótlás nevelésrõl beszélgettünk. Elõször csak besegítettem a helyi utánpótlás edzéseibe, majd megkaptam az U14 és U18 korcsoportot. Hárman
vagyunk edzõk, akik az utánpótlás futball szakmai fejlõdéséért felelünk.
Elmondhatom, hogy nagyon jó az együttmûködés a kollegákkal.
„D” licensz képesítéssel rendelkezem, amely elengedhetetlen ehhez a
tevékenységhez.
Korábban hat évig voltam edzõ a szigetszentmiklósi ipari iskola csapatánál.
Hogyan látja a dömsödi utánpótlás helyzetét?
Ebben a sportágban szemmel látható, hogy egyre inkább a pénz és a
protekció veszi át a szerepet az elõrehaladásban. Az elhivatott edzõ feladata ez ellen küzdeni. A dömsödi utánpótlás csapatokban nagyon sok
ügyes gyerek van. Ha jól foglalkozunk velük, és meg tudjuk õket tartani
sikeres csapatmunkával, lesz rá esély, hogy e játékosokkal majd fel tudjuk
tölteni a helyi felnõtt csapatot.
Ennek egyik legfontosabb feltétele a csapatépítés kérdése. Sokan elmennek az egyesülettõl, amikor Dömsödrõl elkerülnek. Ez némely esetben érthetõ, az áthidalhatatlan távolságok miatt. Más esetben viszont ez a
döntés nem indokolt, vagy átgondolatlan lépésnek tekinthetõ. Nagyon sokszor az okozza a problémát, hogy a gyerekek mellett a szülõk nem minden
esetben állnak ott a háttérben. Nem terelik õket megfelelõ irányba, nem
biztatják õket kitartásra akkor, amikor a legjobban szükségük lenne erre.
Rendszeresen rész veszek az iskolai tornák szervezésében, az órákra
igyekszem bemenni edzést tartani.
Van néhány gyerek, aki már most tudna magasabb szinten játszani, de
ennek sok dolog ellene is mond. Elsõsorban a rosszabbodó létesítményi
helyzet, a pálya nem megfelelõ állapota.
Külön hangsúlyt próbálok fektetni arra, hogy a futball etikettet is megfelelõen megértsék a gyerekek. Ide tartozik a kulturált hozzáállás, egymás
tisztelete. Két éve voltunk egy németországi tornán, ahol meglepett a játék mássága. Nem lehetett hallani ordító edzõt, kiabáló szülõt. A játék
kezdetekor a szülõ átadja a gyerekek irányítását az edzõnek, s annak instrukcióit tiszteletben tartja. Ott egyértelmûen látszik, hogy a központban a
gyermek áll. Vannak sportolóink, akik nagyon tehetségesek, tudnának
már magasabb szinten is játszani, de ehhez a magasabb szinthez értelemmel is fel kell nõni mind a játékosoknak, mind a szülõknek, sõt a szurkolóknak is.
A sikeres labdarúgás minden feltétele adott Dömsödön?
A sportágnak nehézségei is vannak, többek közt a létesítményi helyzet,
a pálya állapota. Legfontosabb volna a pálya korszerûsítése. Jelenleg
gyakran vizes, sáros, sok helyütt áll rajta a víz. A gyerek és felnõtt edzések
egyaránt ezen vannak.
Milyen módszerekkel próbálja bevonni a sportágba a felcseperedõ gyerekeket?

Hogyan került Dömsödre?
2012 januárjában egyszer a dömsödi Duna-parton sétálgatva belesze-

Nincs olyan nehéz dolgom, mert a gyerekeket csak a játék érdekli. Õk
még õszintén önmagukat adják, lelkesek, várják a lehetõséget. Fontosnak
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tartom a személyes megkereséseket. Látogatom az óvodában a nagycsoportokat, ahonnan próbálok bevonni gyerekeket a foci világába. Elviszem
õket a csarnokba, hogy ismerkedjenek a környezettel. A 6-7 éves korosztályban viszonylag kevés gyermek van. Hangsúlyt fektetve a személyes
kapcsolatokra, megfelelõ gondoskodással jól mûködõ csapatokat lehet
életben tartani.
A szakmai elõmenetel is mûködik. A kisebb korosztály (5 éves kortól)
korán hozzászokik a csapatjátékhoz, az edzéseken való munkához. Ha
ezt elhivatottan végezzük, nem fog annyi gyerek elveszni, mint eddig.
A szülõkkel milyen a kapcsolata?
Tapasztalatom az, hogy a szülõi háttér sok esetben nem mûködik együtt
a gyermek nevelésében. Az otthonról hozott kultúra, céltudatosság vagy
céltudatlanság nagyon meghatározó.
Így kétszeres erõt kell kifejteni az edzõnek a gyerek megtartásáért.
Ebben a nehézségek mellett sok öröm is van. A cél a magam részérõl
minél több gyereket menteni az utcáról, a televízió és internet fogságából.
Ha már itt vannak, jussanak el magasabb szintre, fejlõdjenek, nevelõdjenek. Gyakori jelenség az akaratos önfejûség, ami konfliktusok forrása.
Meg kell tanulniuk az önfegyelmet, az önmérsékletet. Mindez jobbá teszi
az életüket is.
Mi az, amit Dömsöd tehet a futballozó gyerekekért?
Nagyon nagy segítség lenne a pálya rendbehozatala, hogy normálisan
lehessen edzeni.
Emellett ígéretet kaptunk az általános iskola hátsó udvarán egy edzésre
alkalmas terület kialakítására, ahol gyakorló felkészüléseket lehetne végezni. A nyári idõszak alatt egészségesebb lenne a szabadban felkészülni,
mint a csarnokban. Ezt a lehetõséget elõre is köszönjük az iskola igazgatónõjének és a közmunkaprogram vezetõjének is.
Végezetül szeretnék gratulálni egy komoly eredményhez, amely az
U18 korosztályban született májusban, amikor a Ferencvárosi Torna Klub
pályáján Dömsöd csapata 9:0-ra verte meg a Fradi U18-as korosztályát.
Ez egy olyan eredmény, amely igazolja Gyuri Bácsi munkájának eredményét és a csapat erejét. Nagy öröm volt hallani a siker hírét, amelyhez
gratulálunk mind a csapatnak, mind az edzõnek!
Gyuri Bácsinak köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre, munkájához
további sok sikert kívánok!
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Kislányként a padon ülve láttam az arcán az örömöt, amikor gólt szerzett a csapat.
Csak késõbb, felnõttként értettem meg, hogy a gyõzelemért menynyire kitartóan kell küzdeni. Hitet, erõt, akaratot, mindent bele kell
tenni. Az eredményért való erõfeszítés még akkor is boldoggá teszi az
embert, ha veszít.
Sokat tanultam tõle, nagy fájdalmat okozott az elvesztése. Azóta is próbálom szedegetni azokat a szálakat, amelyekbõl ki tudnám újra rakni a
múltat. Ilyen szál a dömsödi futball és a focipálya. Ha ott ülök a padon,
olyan mintha valahol õ is ott lenne. A dunai szélben, a labda repülésében,
a játékosok megfeszülõ zsigereiben.
Megnyugtató, hogy van még foci, van még játék. A régi játékosok elmennek, de jönnek helyettük újak. Csak egyvalami marad: az akarat,
amely a labdát repíti, és a mosoly az arcokon…
Gyuri Bácsinak köszönjük, hogy Dömsödöt választotta, hogy magáénak érzi ezeket a gyerekeket, hogy neveli és szereti õket.
Az ifjú focistáknak gratulálunk, reméljük, hogy soha nem hagyják el
Dömsödöt, hogy itt maradnak és itt küzdenek tovább!
Szabó Andrea

NYÁRI TÁBOR
A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
minden tanulójának
A tábor helyszíne: Kisbajom.
Idõpont: 2015. augusztus 10-tõl augusztus 14-ig.
Utazás autóbusszal.
Idén nyolcadik alkalommal táborozhatsz velünk, ha van
hozzá kedved! Úti célunk: A festõi szépségû Kisbajom, Somogy megyében.
Amik várnak Rád, és persze szüleidre, ha van kedvük
elkísérni Téged:
• túrák • kézmûves foglalkozások • várlátogatások • Vidrapark meglátogatása • kincskeresés • fürdõzés • hagyományos
somogyi ételek • vetélkedõk • kerékpártúrák • számháború •
sok játék, kaland és nevetés

A tábor költsége: 28000 Ft.
Az ár, mint mindig, most is tartalmazza a teljes ellátást, a
szállást, az útiköltséget és az összes programot.
Az elsõ részlet befizetése (14000 Ft): 2015. május 10-ig
A második részlet befizetése (14000 Ft): 2015. június 10-ig
A dömsödi U18, középen Reibl György edzõ
A riportot összeállítva néhány gondolat érlelõdött bennem.
Jómagam a futballhoz nem nagyon értek. Megmagyarázhatatlan szálak kötnek hozzá. Édesapám nagyon szerette a focit. Fiatalon õ maga is
játszott, majd késõbb az egyesület vezetõje lett. Szeretettel és lelkesedéssel
végezte munkáját, és amikor vasárnaponként távol maradt a családtól,
gyerekeit is vitte magával.

Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!
A tábor szervezõi:
Keyha-Czeller Piroska – tel. 06/20- 801-42-02
Ácsné Jaksa Szilvia – tel. 06/30-678-9404
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5 0 , 6 0 é ve k o n f i r m á l t a k

50 éve, 1965-ben konfirmáltak névsora:
Molnár Katalin, Berze Judit, Gyöngyösi Emília, Csegei Julianna, Túri Eszter, Nagy Gábor tiszteletes úr, Papp Judit,
Bõdi Krisztina, Varga Katalin.
Csegei Bálint, Gyökeres Gábor, Orosz Gábor, Kovács István, Gyöngyösi István, Zima László, Majorovics János, Ispán Lajos,
Madarász József, Budai Ignác. Cser József is konfirmált, de õ nem szerepel a képen.

60 éve, 1955-ben konfirmáltak névsora:
Denke Éva, Bajnóczi Enikõ, Horváth Mária, Nagy Teréz, Molnár Mária, Kovács László tiszteletes úr, Nagy Gábor tiszteletes úr,
Dani Ilona, Torma Ilona, Szûcs Erzsébet, Gáspár Erzsébet.
Rostás Miklós, Kiss Béla, Bene János, Madarász Imre, Gyökeres Sándor, Bárány Gábor, Bõdi Lajos, Bûti István, Badenczki Pál,
Nyerges Miklós, Sass Gyula, Ágoston Miklós, Piróth Lajos, Csonka Gábor, Kovács Zsigmond, Szabó Lajos.
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Fotó: Bábel László

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

50 éve konfirmáltak közül a találkozón részt vettek: Budai Ignác, dr. Sitnikiewicz
Lászlóné Papp Judit, Szabó Péter lelkipásztor, Rakszegi Gyuláné Túri Eszter,
Zima László. A találkozón Cser József is részt vett, aki ezen a fotón sem szerepel

Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idõ:
Hétfõ:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános:
Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet

60 éve konfirmáltak közül a találkozón részt vettek: Bárány Gábor, Nyerges Miklós,
Kiss Ferencné Horváth Mária, Ispán Jánosné Denke Éva, Schramm Gáborné
Molnár Mária, Kovács Lajosné Dani Ilona, Szabó Péter lelkipásztor

PETÕFI E M L É K M Ú ZE U M
Bazsonyi Arany

és Vecsési

Sándor

állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.

2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra
5 óra
Ügyintézõ lelkész: Dr. Almási Mihály

NÖVÉNYVÉDELMI TANÁCSADÁST VÁLLALOK
– károsítók diagnosztizálása
– védekezési mód és készítmények ajánlása
– növényvédelmi terv összeállítása
– permetezési napló készítése
Elsõsorban gyümölcs, szõlõ és szántóföldi kultúrák növényvédelmi, tápanyag-utánpótlási és gyomirtási problémáinak orvoslását vállalom területnagyságtól függetlenül!
Varga László növényorvos, kertészmérnök
telefon: 06-30-6274-081
e-mail: vargalaci1990@gmail.com
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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 – április és május hónap
Az elmúlt kettõ hónap eseményei 9 tûzeset és
3 mûszaki mentés volt:
2015-04-06-án kora reggel Felsõszigeti út végére riasztottak minket, ahol egy faház oldalfala
izzott és füstölt. A helyszínen az épület füsttel telítõdött, ezért légzõkészülékben kezdtük meg az
épület átszellõztetését. Az izzást az épület áramtalanítása után egy H-sugárral és kéziszerszámokkal
szüntettük meg. Személyi sérülés nem történt.
2015-04-06-án délután ismét riasztottak minket
a Felsõ–Dunapart 20. szám elé, ahol aljnövényzet
és nádas égett.
2015-04-08-án délután a Nagytanyai útra vonultunk, ahol az út mellett összehordott szemét és
aljnövényzet égett.
2015-04-11-én reggel vonultunk Apaj „Szúnyog” részére, ahol szalma izzott egy állattartó telephelyen. Kéziszerszámokkal és egy H-sugárral
az izzás megszüntetésre került.
2015-04-14-én Apajra vonultunk, ahol a rendõrség kért segítséget egy öngyilkossággal fenyegetõ
személy miatt, aki bezárkózott a padlástérbe. Kiérkezésünk elõtt a rendõrjárõrök meggyõzték a személyt
és magától lejött a padlásról, majd intézkedés alá vonták. Tûzoltói beavatkozásra nem volt szükség.
2015-04-25-én a Felsõszigeti útra vonultunk,
ahol egy személy felelõtlen kerti hulladék égetése
miatt egy fára és egy melléképületre terjedt ki a
tûz. Egy H-sugárral a tüzet eloltottuk.
2015-04-26-án reggel az Áchim utca végére
kaptunk jelzést, ahol egy melléképület égett teljes
terjedelmében. A tüzet egy C- és egy H-sugárral,
valamint kézi szerszámokkal oltottuk el. A tûzesethez vonult a KMSZ (Katasztrófavédelmi Mûveleti Szolgálat) tûzvizsgálat céljából, és a rendõrség is, mert felmerült a gyújtogatás lehetõsége az
esettel kapcsolatban.
2015-05-01-én délután a Káka utcában egy elhagyott ingatlanhoz vonultunk, ahol az aljnövényzet és az ott lévõ épület egyik sarka égett. A tüzet
sikerült gyorsan eloltani, így az ott lévõ fás területre nem terjedt át.
2015-05-20-án a Kossuth Lajos utcai Zeneiskolához kaptunk jelzést, ahol nagyméretû darazsak
fészkeltek be egy már kivágott fa gyökerébe. A darazsak fészkét kéziszerszámok és egy motoros fûrész segítségével felszámoltuk, így azok másnap
már nem zavarták az iskola tanulóit és dolgozóit.
2015-05-22-én este kaptunk jelzést a Némedi
útra, ahol két egymástól kb. 300 méterre lévõ épület is égett. Az egyik egy pár hónapja leégett ház
maradványa volt, a másik pedig egy téglaépítésû
hétvégi ház picéjében volt. Ezekhez a tûzesetekhez is vonult a KMSZ (Katasztrófavédelmi Mûveleti Szolgálat) tûzvizsgálat céljából, és a rendõrség
is, mert felmerült itt is a gyújtogatás lehetõsége.
2015-05-23-án délelõtt a Jókai utcába kaptunk
riasztást gázszivárgáshoz. A helyszínen az épületet
leáramtalanítottuk, és a bemenõ gázt is elzártuk. A
lakrészt átszellõztettük, és a helyszínre kértük a

TIGÁZ szakembereit is a hiba megállapításához
és a megszüntetéséhez.
Országos Tûzvédelmi Szabályzat
mezõgazdasági vonatkozásai
A jogszabály részletesen foglalkozik az aratás szabályaival, és bevezeti az irányított égetés fogalmát.
A 2015. március 5-én hatályba lépett Országos
Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet (OTSZ) részletesen és új logika mentén foglalkozik az aratáshoz kapcsolódó regulákkal.
Aratásnál legelõször az utak és a vasútvonalak
mellõl kell betakarítani a terményt, mindezt azért,
hogy a jármûvekbõl esetleg kidobott gyújtóforrások (például cigarettacsikkek) ne okozzanak tüzet
a terményben. Ha van a közelben vasútállomás,
akkor attól legalább 100 méterre kell elvinni a
learatott terményt, és legalább 3 méter szélességben körbe is kell szántani.
A gabonatáblán még az erõgépek és a munkagépek vezetõfülkéiben is szigorúan tilos dohányozni. A dohányzók érdekében az aratás idejére a
gabonatáblától legalább 15 méterre, éghetõ anyagtól és növényzettõl mentes dohányzóhelyet lehet
kijelölni, ahol egy edényben az égõ dohány eloltásához elegendõ vizet kell tárolni.
A szabályzat meghatározza, hogy a mezõn öszszerakott, sorokba rendezett kazlak között legalább 20 méteres távolságot kell tartani, a kazlakat
pedig legalább 3 méter széles védõszántással kell
körbevenni. Dohányozni a kazlak közelében kizárólag szélcsendes idõben, azoktól legalább 30 méteres távolságban szabad.
Betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási
munkákat csak olyan munkagépekkel lehet végezni, amelyekben ilyen tûz oltására alkalmas tûzoltó
készülék van. A jármûveket szemléztetni kell, a
mûszaki ellenõrzésrõl szóló jegyzõkönyvet pedig
a jármûben kell tartani. A jármû kezelõje emellett
a munkavégzés elõtt és végeztével köteles ellenõrizni a kipufogókat és a szikratörõket, és ha szükséges, meg kell tisztítania ezeket a lerakódott éghetõ anyagoktól. A jármûvek mûködtetéséhez
szükséges kenõanyagokat a gabonatáblától legalább 20 méterre, éghetõ hulladéktól, növényzettõl
megtisztított területen lehet tartani.
A munkavégzést követõen az arató-, az erõ- és a
munkagépekkel a lábon álló terménytõl, a tarlótól
és a kazlaktól legalább 15 méterre kell megállni,
fontos, hogy itt se legyen éghetõ hulladék vagy növényzet a jármû körül. Ha nincs ilyen megállási lehetõség, akkor a jármûvet három méteres védõszántással kell körbevenni. Az aratógépeket emellett hajlékony földelõ vezetékkel, akkumulátorát
pedig nem áramvezetõ védõburkolattal kell ellátni.
Az OTSZ a terményszárítással kapcsolatos tûzvédelmi szabályokat is tartalmazza, ezek betartásáért az üzemeltetõ és a kezelõ személyzet felel.
Irányított égetés
A másik fontos újdonság a szabályozásban a
szabadtéri tüzekhez kapcsolódik. Az OTSZ beve-

zeti az irányított égetés fogalmát. Kültéri, irányított égetés során a kültéri ingatlanok tulajdonosai a
tûzvédelmi hatóságtól kötelesek engedélyt kérni a
legfeljebb 10 hektárnyi egybefüggõ területre tervezett égetés elõtt legalább tíz nappal.
A következõ szabályokat nagyon fontos betartani. A tarlót nem szabad egyszerre minden irányból meggyújtani, és elégetni csak tarlómaradványt
lehet. Lábon álló gabona mellett tilos tarlót égetni.
Fontos, hogy a leégetni tervezett tarlót legalább
három méter szélesen körbe kell szántani, valamint vadriasztást kell végrehajtani az apróvadak
védelme érdekében. Fasorok, erdõsáv elõtt legalább hat méter szélesen védõsávot kell szántani.
Tíz hektárnál nagyobb területen csak szakaszosan végezhetõ az égetés. Csak akkor szabad hozzáfogni egy újabb szakasz leégetéséhez, ha az elõzõ szakasz már leégett. A tarlóégetésnél kéziszerszámokkal ellátott, tûzoltásra alkalmas, megfelelõ
létszámú személyzet jelenlétérõl is gondoskodni
kell, valamint arról is, hogy készenlétben álljon a
helyszínen egy traktor.
Az irányított égetési kérelmeket 3000 forintos illeték megfizetése mellett kell benyújtani, egy kérelmen
legfeljebb 10 hektárnyi terület leégetését lehet kérelmezni. A kérelmet az égetés tervezett idõpontja elõtt
legalább tíz nappal be kell nyújtani. Elõfordulhat,
hogy az idõjárási körülmények (erõs szél, esõ) miatt
mégsem sikerül az égetés, ezért egy pótnapot is be lehet írni a kérelembe. Fontos, hogy a két megjelölt nap
közül csak az egyiken szabad égetni, és ilyenkor az
égetés elmaradásáról, valamint az égetés megkezdése
elõtt is tájékoztatni kell a tûzvédelmi hatóságot.
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
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 (06-20383-5407) 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: 5170027210903818) 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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Imre Ferencné

84 éves

Zubalek Antal

82 éves

Csepregi János

73 éves

Németh József

75 éves

Reinhardt Aladár

88 éves

Bajnóczi Sándor

65 éves

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs
Dömsödi Körzeti Megbízotti
Irodája közvetlenül hívható
telefonszáma a következõ:

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bábel László, Balogh István
Ferenc, Bencze István, Bõdi Endréné, Budai
Szilvia, Christoph Gáborné, Fehér Lászlóné,
Földvári Attila, Habaczellerné Juhász Judit,
Kakuk Rudolf, Korona Sándor, Kovács Lajosné,
Köntös Ágnes, Lakatos Mátyás, Liptainé Jaksa
Anita, Markóné Zöldág Ágnes, Nemoda-Stiasny
Márta, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József,
Rakszegi Gyuláné, Richter Gyuláné, Siket Péter,
Siposné Zsuzsanna, Szabó Andrea, Szabóné
Lévai Csilla, Szoóné Bodrogi Emõke, Szücsné
Ágh Anikó, 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

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

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

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

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

06-20-383-5407

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelõkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelõ: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 07.3011.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Dömsöd, 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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Konfirmáció Dömsödön és Dabon
Konfirmandusok Dömsödön

Fotó: Bábel László
Holczimmer Fanni, Lajos Nikolett, Pozsár Zsófia, Jancsó Anna, Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor,
Szabó Péter lelkipásztor, Béres Mihály presbiter, Fekete Martina, Imre Zsófi, Perger Petra,
Bõdi Gergely, Szegedi Tamás, Ács András, Szakál László, Fülöp Alexander, Kovács Máté, Perger Balázs

Konfirmandusok Dabon

Felnõtt konfirmandusok

Fotó: Bábel László
Tassi Gergõ, Barna Mihályné,
Szabó Péter lelkipásztor, Túróczi Tamás

Fotó: Siposné Zsuzsanna
Kovács Vivien, Pataki Nikolett, Balogh László Levente lelkipásztor,
Bõdi László gondnok, Kreisch Beatrix, Sipos Evelin

A katolikus hitközségben
elsõáldozók és bérmálkozók
az idei esztendõben nem voltak.

