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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
„István tette szentté a magyart,
Õ mindenkinek csak jót akart.
Ott ahol volt, szentlélek lakott,
Õ nekünk egy országot adott.”

Meghívó
Tisztelettel hívjuk és várjuk
Önt és Kedves Családját a
2015. augusztus 20-i rendezvényre
10.00 órára.
Ünnepi istentisztelet a dömsödi
egyházak részvételével a dömsödi
református templom elõtti parkban.
Ünnepi beszédet mond:
Varsányi Antal alpolgármester.
A „Szép Dömsödért”
emlékplakettek átadása

Fotó: Vass

Koszorúzás

Felvidéki látkép. Látogatóban Fûrön – cikk a 4-5. oldalon

A K T U Á L I S
Most már könnyen vagyok, hiszen így a nyár
dereka felé, túl az újkori történelmünk egyik
legnagyobb beruházásán, már megkönnyebbülten tekinthetek vissza az elmúlt kilenc hónapra!
Jó lenne ezt az idõszakot elfogulatlanul, kicsit
kívülrõl szemlélni, és úgy formálni véleményt,
hogy azzal az olvasók nagy többsége azonosulni tudjon! Nos, az mindenki elõtt ismert, hogy a
múlt év második felétõl kezdõdött az ivóvízminõség-javító beruházásunk, amelyet sokan úgy
éltek meg (néhányszor bennem is átvillant),
hogy minõségromló beruházás! Hónapokon keresztül kínlódtunk a kóli-bacilus fertõzéssel,
majd a túlzott klórozással, a mosatások utáni zavaros, ihatatlan vízzel. Nem volt könnyû idõszak! Megszenvedtük valamennyien! Ki így, ki
úgy élte meg ezeket a hónapokat. Ez az élethelyzet indulatokat kavart. Nagyon sokszor jogosan, de finoman szólva, jó néhányszor a tolerancia, a megértés teljes hiánya ütötte fel a fejét.

Túl vagyunk rajta! Amikor e sorokat írom, akkor már a beruházásból eredõ kellemetlenségek
nem történhetnek meg. Valószínû, hogy az üzemeltetés során találkozunk majd olyan idõszakos problémával, amely az idõ múltával teljesen
kiküszöbölhetõ, de azt tudnunk kell, hogy egy
olyan vízkezelõ rendszert kaptunk a projekt
eredményeként, amely a következõ száz évben
Dömsöd lakóit fogja szolgálni!
A parti sáv csatornázása abban a fázisban
van, amelyben a munkálatok már az ingatlanok
kerítésein belülre kerültek. Megkezdõdtek az
úthelyreállítások is. Talán látható, hogy mindenhol jobb minõségben, mint az azt megelõzõen volt! Valamilyen módon összesen huszonhét
utcánkat érinti a beruházás, elsõsorban az üdülõövezetben. Így huszonhét utca lakói, nyaralói
életminõsége javult, és nemcsak a csatorna miatt, hanem a jobb útburkolat miatt is! Vigyázzunk ezekre az utcákra is! Tudom, most jól lehet

Az ünnepi mûsorban közremûködnek:
az Iringó Színjátszó Kör tagjai,
a Hajnalcsillag Csoport, valamint
Árkyné Mariann.
19.00 óra: Kajak-Kenu Szakosztály
sportolóinak vízi felvonulása a strand elõtt.
21,00 óra Tûzijáték a Kék-Duna
Vendéglõ elõtti partszakaszon.

menni rajtuk, de fogjuk vissza magunkat, mert
ezek az utcák a jó minõségû felület ellenére
ugyanolyan keskenyek maradtak, mint voltak!
Valamennyire ide illik az a hír is, hogy „kigyúlt
a fény” végre a Ráckevei úton is! Az ott lakók
évtizedes várakozása után döntött a képviselõtestület a saját forrású beruházásról!
Ismét írok a hulladékszállításról. Nagyon
szépen kérek mindenkit, hogy a megmaradt
szelektív konténerbe és köréje – üvegen kívül –
ne tegyenek semmit sem! Minden szelektíven
gyûjtött hulladékot a háztól elvisz a Vertikál Zrt.
Az üveges konténerekhez rövidesen kikerülnek
a szemétlerakást tiltó táblák, és fontolgatjuk
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
ezeknek a helyeknek a bekamerázását is! Már
most jelzem, hogy a tilalom megszegõi súlyos
tízezreket fognak fizetni!
Népes küldöttséggel vettünk részt felvidéki
testvérvárosunk, Fûr Falunapján. A kulturális
blokk egy jelentõs részében a Ju és Zsu Társulat
fiataljai szórakoztatták a szépszámú közönséget, nagy sikerrel. Köszöntõmben azt mondtam,
hogy hálás vagyok a sorsnak, hogy a fûri embereket barátaimnak szólíthatom! Még egyszer
köszönjük a szíves vendéglátást!
Más irányú elfoglaltságom miatt jegyzõ úr
képviselte önkormányzatunkat azon a kis ünnepségen, amelyen a Raiffeisen bank vezetõi ad-

ták át adományukat a rászoruló harminc dömsödi gyermeknek. A Gyermekétkeztetési Alapítvány a Raiffeisen Bank támogatásával írt ki internetes pályázatot, amelyen a példás összefogás
eredményeként elsõ helyezést értünk el!
Képviselõi javaslatra megalakult a fejlesztési
munkacsoport, amely tagjai szellemi tõkéjük
egy jelentõs szeletét Dömsöd fejlõdése szolgálatába állítják. Ami lényeges, hogy nem csak ötletekkel állnak elõ, hanem megvalósítási lehetõségeket is felvázolnak a képviselõknek, a polgármesternek! Sok sikert a munkájukhoz!
A hónap közepén egy érdekes és emlékezetes
baráti találkozón vettem részt. Elekes István a
húsz, a harminc, sõt a negyven éve Dömsödön
futballozó játékosokat hívta meg egy nosztalgia

délutánra. Tényleg nagyon jó volt visszaemlékezni a régi sikerekre! Köszöntõmben azt
mondtam a jelenlévõ, valamikor a dömsödi színeket képviselõ játékosoknak, hogy legyenek
büszkék arra, hogy sikereikkel beírták nevüket
Dömsöd nagyközség történelmébe!
Államalapító Szent István ünnepén ismét
várjuk Önöket a közös ünneplésre. Varsányi
Antal alpolgármester mondja az ünnepi beszédet, és az Iringó Színjátszókör adja a mûsort.
Hagyományaink szerint az ünnepség keretében
adjuk át a Szép Dömsödért emlékplaketteket.
Felhívom a figyelmet, hogy néhány év szünet
után, este 21 órakor ismét tûzijátékot élvezhetünk a Duna-parton!
Bencze István

Ö N KO R M Á N Y Z A T I H Í R E K
2 0 15 . J Ú N I U S
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete 2015. június 24-én megtartotta soron következõ rendes ülését.
Az ülésen jelen voltak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós
Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár
József, Muzs János, Szabó Andrea, Szûcs Julianna képviselõk; dr. Bencze Zoltán jegyzõ;
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetõ; Béczi János, a sportcsarnok vezetõje; Csikós Lászlóné,
az OMK igazgatója; Christoph Gáborné, a
GYEJO vezetõje; Köntös Ágnes DLAMI igazgató; Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezetõ;
Orosz Lajosné óvodavezetõ; Madarász Mária
óvodavezetõ-helyettes; Nemoda-Stiasny Márta,
a Kisherceg Gyerekház vezetõje; Csománé dr.
Dreska Hajnalka, a Pest megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal munkatársa; TarrSipos Zsuzsa, a TFB külsõs tagja.
A napirend, valamint az elõzõ ülés óta bekövetkezett eseményekrõl szóló beszámoló elfogadása után a képviselõ-testület megtárgyalta a
Dömsödi Nagyközségi Óvoda éves beszámolóját, amelyet elfogadott.
Ezt követõen az 51-es fõút – Rákóczi út csomópont forgalmi rend rendezése, díszkút kialakítása tervezésére beérkezett ajánlatokat tárgyalta a képviselõ-testület. Tekintettel arra,
hogy a beérkezett ajánlatok összege meglehetõsen magas volt, ezért a képviselõ-testület további ajánlatok bekérését írta elõ.
A pénzben és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló
3/2015. (II. 19.) rendelet is módosításra került.
Ennek lényege, hogy a lakásfenntartás költségeihez nyújtott települési támogatás igénylésének

jogosultsági feltételei egyszerûsödtek, továbbá
a tanulók utazási költségeihez történõ támogatás feltételei ezen rendeletbe kerültek átemelésre, a korábbi feltételek változatlanul hagyása
mellett.
A képviselõ-testület felülvizsgálta a Dömsöd
Nagyközség gyermekintézményeiben fizetendõ
étkezési térítési díjakat is. 2015. szeptember 1jétõl 75%-kal növekednek az étkezési térítési
díjak, amelyek összege a következõ lesz:
a) óvodás gyermek
494 Ft/nap
b) tízóraizó és ebédelõ óvodás 404 Ft/nap
c) félnapos óvodás
120 Ft/nap
d) napközis iskolás
590 Ft/nap
e) tízóraizó és ebédelõ iskolás 504 Ft/nap
f) ebédelõ iskolás
374 Ft/nap
g) tízóraizó iskolás
134 Ft/nap
h) felnõtt étkezõk ebéd
672 Ft/nap
i) felnõtt étkezõk tízórai
312 Ft/nap
A fenti árak már az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szõlõk útja, Attila utca, valamint a Karcagi utcák felújítására kiírt közbeszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzési eljárás
nyertesét is ezen az ülésen választotta ki. A pályázaton a Hajóka Kft. (székhelye: 3356 Kompolt, Sport u. 2.) ajánlata bizonyult az összességében legkedvezõbbnek. A képviselõ-testület
felhatalmazta Bencze István polgármestert,
hogy a nyertes ajánlattevõvel a vállalkozási
szerzõdést bruttó 16.179.800 Ft-os értékben
megkösse. A kivitelezés jelen lapszám megjelenéséig már megkezdõdött.
A képviselõ-testület a „Kisherceg” Gyerekház mûködésérõl is részletes beszámolót kapott.
A képviselõ-testület kiemelte az intézmény létének fontosságát, és a beszámolót elfogadta.

A képviselõ-testület az Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottság egyetértésével a
Dömsödi Település Értéktár Bizottság kérelmét támogatta, hogy a Bazsonyi-Vecsési mûvészházaspár korábbi, jelenleg az önkormányzat tulajdonában álló nyaralójából
Bazsonyi–Vecsési Emlékházat hozzanak létre a Dömsödi Település Értéktár Bizottság és
az Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottság közremûködésével.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete év elejétõl 30.000.000 Ft-os
folyószámla hitelkerettel rendelkezik az OTP
Bank NyRt-nél. A folyószámla hitelkeret szerzõdéseket is legkésõbb a naptári év végéig ki
kell egyenlíteni, vagyis az önkormányzat likvid
hitel állománnyal december 31-én nem rendelkezhet. A likvid hitel célja az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítása, hogy a
számlák 30 napon belül kifizetésre tudjanak kerülni. Az önkormányzat jelenlegi likviditási
helyzetének áttekintése indokolttá teszi, hogy a
következõ szeptemberi adóbefizetésig a hitelkeretünket 10.000.000 Ft-tal megemeljük, így a
mûködési kiadások viselése folyamatos lesz
majd. Ehhez az OTP Bank elõzetesen hozzájárult. Ennek megfelelõen a visszafizetés a következõk szerint alakulna: 2015. szeptember 30-ig
terjedõ idõszakra 40.000.000 Ft-os keretösszegig, míg október 1. és december 20. között
10.000.000 Ft-os keretösszegig.
A képviselõ-testület hozzájárult, hogy a
Sportcsarnok mögött álló üres, jelenleg mezõgazdasági növényekkel betelepített önkormányzati tulajdonban lévõ területre (korábbi gyakorlókert) a gróf Széchenyi István Általános Iskola
pályázatot nyújtson be atlétikai pálya kialakítása céljából.
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

Okmányiroda
elérhetõsége

2015. szept. 30. szerdán 15-16 óráig

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefonszám: 06 (24) 523-310
06 (24) 523-322
06 (24) 523-325
06 (24) 523-327
06 (24) 523-311
Fax:
06 (24) 523-322
E-mail: okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/
pest/hirdetmenyek/rackevei-jaras
Az ügyintézéshez kötelezõ az idõpontkérés.

CSIKÓS LÁSZLÓNÉ

Eladó Dömsödön, 40 m-re a Dunától

képviselõ asszony, az Ügyrendi
Bizottság elnöke tart fogadóórát.

65 m2-es, tetõtér-beépítéses, terasszal,
garázzsal, téliesített nyaraló
787 m2-es telken. 06-30-970-5250

Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

Dömsödön lévõ 2000 m2 építési telek
részletre eladó vagy értelmes dologra
cserélhetõ. 06-20-255-7443

Kútfúrás 110-es csatornacsõvel –
garanciával. 06-30-964-0485

LAKAT OS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke minden héten
kedden és csütörtökön délután
14 órától 16,30-ig tart fogadóórát.

Szõgyényi Sándort

Helye: a polgármesteri hivatal
tanácsterme

születésnapja

A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Idõ
8.00–12.00,
13.00–17.30
Nincs
8.00–12.00,
13.00–16.00
Nincs
8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

85.
alkalmából köszönti:
Felesége, gyermekei,
unokái és dédunokái
„Szaladnak az évek, születésünk óta.
Peregnek a percek, mint a homokóra.
Ám az évek száma egyre csak szalad.
Szívében az ember mindig fiatal marad.
Születésnapodon köszöntünk most téged.
Isten vezérelje mindig a te élted.
Légy kitartó, boldog egész életedben.
Élj nagyon sokáig igaz szeretetben.”

FELHÍVÁS
Kibõvült a hadigondozotti
ellátásra jogosultak köre
Az Országgyûlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.
A törvénymódosítás – kibõvítve az eddigi
jogosultak körét – támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltûnt és hadifogságban elhunyt katonák és
munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje,
édesapja 1938. november 2. és 1945. május
9. között a volt magyar királyi honvédség
és csendõrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerzõdés következtében
más ország állampolgárává vált.
A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok – volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1jét megelõzõen nyilvántartásba vettek,
azonban pénzellátását nagykorúvá válása
miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elõ sem terjesztette.
Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti
ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
30%-a.
A rendszeres havi járandóságot igényelni
lehet a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes
fõvárosi és megyei kormányhivatal járási
(fõvárosi kerületi) hivatalában, külföldön élõ
és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási
hellyel nem rendelkezõ kérelmezõ esetében
Budapest Fõváros Kormányhivatalánál.
Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi
iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek
hiányában más hitelt érdemlõ módon kell
igazolni. A járási hivatal a kérelemrõl határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal
együtt, vagy ennek hiányában önállóan.
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Látogatóban
Fûrön
Július 4-én felvidéki testvértelepülésünkön, Fûrön a szokásos módon került megrendezésre a falunap, mely a település
minden lakóját megmozgatta. Péntek este
hálaadó szentmisével nyitották meg a
programsort, majd szombaton délelõtt különféle vetélkedõk, kézmûves foglalkozások és fõzõprogramok várták az érdeklõdõket a futballpályán. A mûvelõdési házban igényesen berendezett játékkiállítás és
iskolatörténeti filmvetítés fogadta a látogatókat. Kellemes idõszakban, a késõ délutáni órákban kapott helyet a kulturális
blokk. Zachar Stepanka polgármester aszszony és Bencze István polgármester úr
köszöntését követõen a színpadon kezdetét
vette a mûsor. Erre az alkalomra kapott külön meghívást a dömsödi Ju és Zsu Társulat. Fergeteges, humoros és lendületes öszszeállításukkal ezúttal is jó hangulatot teremtettek. Vasárnap a két település tûzoltócsapata tartott gyakorlatot, amit közös
bográcsozással zártak.
A vendégvárás-vendéglátás mindig bõvül a két település közt, s az egymás iránt
tanúsított tisztelet, szeretet kölcsönös.
A magam részérõl fontosnak tartom,
hogy olyan értékekre is rávilágítsak, amelyek a falunapi rendezvény során csak picit
vagy egyáltalán nem kerülhetnek felszínre.
A felvidéki település – Fûr – elhelyezkedését tekintve 18 km-re fekszik ÉrsekújJávorka Tamás 16 m hosszú pincéjében

Pince a szõlõhegyen

vártól K-Dk-i irányban. Földje jó minõségû fekete föld. Fûr határa (mely a nyitrai
régió része) tradicionális bortermelõ vidék. Gondosan mûvelt szõlõültetvények
húzódnak a lankáin, ameddig a szem ellát.
Finomabbnál finomabb borokat rejtenek
az itt található pincék. 2006 óta július közepén a szõlõhegyen borfesztivált rendeznek, ahová nemcsak a környékrõl, hanem
Ausztriából, Magyarországról, Csehországból, de még Floridából is érkeznek
vendégek.
Kedves házigazdám, Balogh Béláné Ani
néni kalauzolt a szõlõhegyen, s az õ jóvoltából két pincét látogathattam meg. Bevallom, már a szõlõültetvények látványa is

igencsak lenyûgözött, de a 35 fokos melegben ugyanilyen kellemes volt a hûs pincében elidõzni egy kicsit.
A lépcsõkön lefelé haladva egyre hûvösebbé vált a hõmérséklet. Jávorka Tamás
fiatal borász lelkesen mesélt errõl a nem
hétköznapi hobbiról. Magát a pincét édesapja építette 2001-ben, ami 6 m-es. Késõbb, 2004-ben további 10 m-rel bõvítették. Fél hektár ültetvény tartozik a gazdasághoz, amit ma már teljesen egyedül vezet. Fehérborfajtái az Olaszrizling, Mona,
Muskotály, Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Szürkebarát, Rajnai rizling. Vörösborfajtái
a Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Alibernet. Az itt rendezett borfesztiválon a kezdetektõl részt vesznek, s ottjártamkor is már
javában folytak az elõkészületi munkák.
Ebben a fiatal borásznak édesanyja és
barátnõje is segítségére van. A gondosan
megépített 16 m-es pincében kisebb tartályok sorakoznak, melyek már napjaink
elõírásainak felelnek meg. Jávorka Tamás
szerényen, de nagy szakértelemmel mesél
munkájáról. A pohárba töltött bor kellemes zamatát megérezve a fiatal borász szavai helytállóan csengenek fülembe: „A bor
beszél magáról!”
A másik pincetulajdonos akit meglátogattunk, Berta Tibor volt. Az õ pincéje 7 m
hosszú, magassága 2 m, és 25 lépcsõ vezet
le 7,5 m mélyre. Itt állandó 12 fokos a levegõ. A pince fölé épített társalgóból csodás panoráma nyílik az egész szõlõhegyre.
„Ehhez a pincéhez csak négy sor szõlõ tartozik (1050 tõke)” – mondja a tulajdonos.
(Egy sor azonban 220-225 m hosszú.) Arra
a kérdésemre, hogy milyen fajta szõlõi
vannak, rögtön úgy válaszolt, hogy két tõ-
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Jávorka Tamás édesanyjával
és barátnõjével

kéje van, amit Dömsödrõl, Siket Imrétõl
kapott: Bianca és Othello nero. Majd úgy
folytatta, hogy legkedvesebb fajtái a Dornfelder, Kék oportó, Morva muskotály, Rajnai rizling, Olaszrizling, Fehér burgundi és
a Debin.
Elmondta, hogy ma már csak hobbi
szinten borászkodik, a vállalkozást átadta
unokáinak, Lukácsnak és Matusnak. A családi tradíciót folytatva, Kürtön már az uno-

Berta Tibor pincéje
7,5 m mélyen

kák kalauzoltak a korszerûen berendezett
pincében. Nagy szakértelemmel magyarázták a présgép, a szivattyú, a daráló s a
tartályok mûködésének mechanikáját. A
palackozó helyiségben az egyik raklap tetején két üveget pillantottam meg, melyeken
lila szalagra erõsített érem díszelgett. Kérdésemre, hogy milyen elismerést kapott ez
a borfajta, a következõket válaszolták:
„Ezekben a palackokban Morva muskotály van. Júniusban volt Amerikában egy
verseny, ahol 2. helyezést értünk el vele.
Szlovákia 100 legjobb bora közt szerepel a
miénk is.”
Beszélgetésünk során az is kiderült,
hogy 1,5 ha-on gazdálkodnak, fél ha-on
friss ültetvény van, emellett a környékbõl
még valamennyi szõlõt felvásárolnak. Elsõsorban minõségi borok elõállítására törekednek.
Kellemes délutánt töltöttem vendéglátóimmal, s elgondolkodtam a látottakon, hallottakon…
Megfogalmazódott bennem, hogy a felvidéki települések magyarjai, magyarságukkal és kitartó szorgalmukkal mennyire
követendõ példával járnak elõttünk!
Bízunk abban, hogy Fûr és Dömsöd
kapcsolata az elkövetkezendõ idõszakban
még szorosabb, még gyümölcsözõbb lesz!

Díjnyertes Morva muskotály

Korszerû pince Berta Tibor családi vállalkozásában

Szöveg és fotó: Vass Ilona
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Villámkérdések
Beszélgetés Christoph Gábornéval, a Dömsöd–Apaj
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat vezetõjével
A szolgálat kiemelkedõen látja el feladatkörét, ami a szomszédos községekhez képest
is igen szembetûnõ. Dömsödön mosolyogva
fogadják a családokat, s a legegyszerûbb ûrlap kitöltésénél is segítõkész szakemberek
támogatják nehézséggel küzdõ embertársaikat. Tevékenységük sokrétû, talán most a
legaktuálisabb a napközis gyerektábor és egy
sikeres pályázat. Ennek kapcsán kerestem fel
a szolgálat vezetõjét, és Õt kérdeztem:
– Júliusban egy igen jelentõs, nagy értékû pályázat nyereménye került átadásra
Dömsödön. Konkrétan mi is ez?
– A Gyermekétkeztetési Alapítvány és a
Raiffeisen Bank közös pályázati kiírása
volt, gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A
program pontos megnevezése: Gyermekétkeztetési Alapítvány „Raiffeisen Mindenki
Ebédel”.
Erre a programra önkormányzatok pályázhattak. Tulajdonképpen amikor értesültem arról, hogy Dömsödön egész egyszerûen nem
tudja megoldani az önkormányzat nyárra vonatkozóan a gyermekétkeztetést, megpróbáltam megoldást találni erre a problémára.
– Eddig hogyan mûködött a nyári étkeztetés?
– Sajnos sem tavaly, de tavalyelõtt sem volt
már megoldott! Egész egyszerûen azért, mert
költségvetésbõl kellett volna finanszírozni
úgy, hogy 50%-ot az önkormányzat önerõbõl,
a másik 50%-ot az állam finanszírozta volna.
Sajnos a településnek nincsenek olyan bevételei, hogy ezt finanszírozni tudta volna.
Más lehetõségek után érdeklõdtem, s ekkor láttam, hogy önkormányzatoknak lett kiírva a Gyermekétkeztetési Alapítvány és a
Raiffeisen Bank közös pályázata. Tulajdonképpen már ez is régóta megy, de mi most figyeltünk fel rá. Úgy gondoltam, ha csak 30
gyereknek lesz megoldott ezáltal a nyári étkeztetése, már az is jó, s ha többször pályázunk kicsi mennyiségekre, akkor elõbbutóbb mindenkire sor kerül majd.
– Hogyan választották ki azt a 30 gyereket, akik megkapták ezt a támogatást?
– Tulajdonképpen megkértük a pedagógusokat az iskolákban, óvodákban, hogy 10-15
fõs névsort állítsanak össze, aszerint, hogy
kik szorulnak rá erre a segítségre, meg persze
nekünk is volt listánk. Ebbõl választottuk ki

azt a 30 gyermeket, aki a gyermekétkeztetési
programban részt vehetett.
– Pontosan mi is ez a program?
– Arról szól, hogy 30 gyermek számára fél
éven át (júniustól december végéig) a szünidei és a hétvégi étkezését biztosítják. Ebben
az õszi és a téli szünet is benne van, valamint
hétvégente pénteken élelmiszercsomagot
kapnak ezek a családok. A bank forintosította
a támogatás mértékét, így az egy gyerekre jutó támogatási összeget 45.000 Ft-ban állapította meg. A Raiffeisen Bank a Gyermekétkeztetési Alapítványnak átutalja ezt az összeget, az alapítvány pedig összeállítja az élelmiszercsomagokat. Ha ezt 30-cal megszorozzuk,
akkor mondhatjuk, hogy ilyen értékben nyert
a település pénzt 30 gyermek étkeztetésére.
Ennek a pályázatnak az ünnepélyes átadásán grátisz csomagokat állítottak össze, s
emellett pólókat, csokoládét osztogattak. Ruhaadományt is kaptunk, amit minden hónap
utolsó csütörtökén bocsátunk közre majd.
– Július hónapban az önkormányzat
belsõ udvarából gyermekzsivaj szûrõdött
ki. A nyári napközis tábor idén is megrendezésre került a GYEJÓ szervezésében.
Hány éve szervezik ezt a tábort?
– Nagyon régen! 2008 óta dolgozom itt, de
már azt megelõzõen Csengõdiné Erzsike és
Zsinkó Márta mûködtették, õk indították el.
Sokáig 2x1 hetes tábor volt (egy hét iskola
után és egy hét iskolakezdés elõtt). A szülõk
azonban olyan kérésekkel kerestek meg bennünket, hogy az iskolás korú gyerekeik nyári
foglalkoztatása sok fejtörést okoz. Mert míg
az óvoda ügyeletet tart s az étkezés ott megoldott, addig a nagyobb gyerekekkel már
sokkal nehezebb, mert még idénymunkát
sem tudnak vállalni. Ekkor döntöttünk úgy,
hogy akkor egy négyhetes napközis tábort
tartunk. A gyerekeknek is jó, mert nem csellengenek, nem gépeznek vagy ásítoznak a
TV elõtt, hanem le vannak kötve. Mindazonáltal még a bûnmegelõzési programunkba is
tökéletesen beleillik.

által. Nagyon jól együttmûködnek a gyerekek egymással, már tudják, hogy ki az aki sírós, kit kell vigasztalni…
– Hogyan oldják meg az étkezést?
– Minden reggel már reggelivel várjuk
õket. Aztán van egy heti program, amit sikerült jól összehangolni az ebédeltetéssel. Tavaly közös bográcsozással oldottuk meg, de
az idén az önkormányzat támogatja az étkeztetést. Hétfõn, kedden és szerdán a konyhára
megyünk ebédelni. Mivel egyszerre nem férnénk be, ezért kettõ turnusban visszük a gyerekeket ebédelni. Csütörtökön kirándulós napunk van, ekkor mindig hideg élelmet kapunk, pénteken pedig közösen bográcsozunk. Ha az idõjárás úgy kívánja, akkor tudunk módosítani a megszokott renden. Általában a hét elsõ három napján kézmûves
foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal és
társasjátékokkal kötjük le a gyerekek figyelmét, de emellett nagyon sokat strandolunk a
szabad strandon is. Csütörtökönként kerékpártúrázunk a szomszédos településekre,
péntekenként – mint ahogy említettem – közösen szoktunk bográcsozni.
– Volt-e valamilyen különlegessége a tábornak az idén?

– Átlagosan mekkora a tábor létszáma?
Milyen korú gyerekek jönnek el?

– Igen! A DUSE is most szervezte a nyári
tábort, és így lehetõség nyílt arra, hogy a mi
gyerekeink is kipróbálhassák az evezést.
Szabó Gabriella lelkesen biztatta az ügyesebbeket, s hívta õket edzésekre is.

– Úgy 90 gyermek volt átlagosan, a 7
évestõl egészen a 17 évesig. Ezek a gyerekek
együtt vannak, jól érzik magukat, és jól öszszekovácsolódik a csapat a közös programok

A Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat munkatársainak lelkiismeretes munkájához gratulálok!
-Vass Ilona-
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Ünnepélyes
átadás
Július 16-án csütörtökön ünnepélyes keretek
között került átadásra az a nyertes pályázat, melyet a Gyermekétkeztetési Alapítvány és a Raiffeisen Bank közösen írt ki. A támogatásra kerülõ
program lényege az, hogy 30 gyermek fél éven
át, tanítási szünetekben és hétvégente is ingyenesen ebédhez tudjon jutni. Ezen a pályázaton nyert
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata.
A Kisherceg Gyerekházban megtartott sajtótájékoztatón jelen volt Berta Klára marketingigazgató, Ralf Cymanek, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese, Király Gábor, a Gyermekétkeztetési Alapítvány elnöke és dr. Bencze Zoltán,
Dömsöd nagyközség jegyzõje.
A meleg hangvételû kis ünnepségen szép
számmal képviseltette magát a sajtó, de a pályázat valódi támogatottjai is jelen voltak.
Ralf Cymanek beszédében kiemelte a bank
gazdasági és társadalmi életben való szerepvállalását. Elmondta, mennyire fontos, hogy a pénzügyi szektor mindehhez
hozzá tudjon járulni, nem csak a jelenben, hanem a jövõben is! Hangsúlyozta a rászorulók támogatásának fontosságát. Megemlítette a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal való sikeres több éves közös együttmûködést,
és üdvözölte a nyertes dömsödi közösséget. Beszédében kitért a támoga-

Dr. Bencze Zoltán, Ralf Cymanek, Király Gábor

Gyermekek ajándéka
tás természetére, mely a bank részérõl forintosított készpénz, de az alapítvány által ez kézzelfogható támogatásként jelenik meg, élelmiszercsomagok formájában.
Megható volt Ralf Cymanek személyes megjegyzése. Egy almát felmutatva elmesélte, hogy elõzõ este, mikor kisfiának elmondta, hogy hová
készül, az kiszaladt a konyhába, s kis idõ után kedvenc gyümölcsével, egy
zöld almával tért vissza. Azt mondta, hogy ezt az almát küldi a rászoruló
gyerekeknek…
Király Gábor, a Gyermekétkeztetési Alapítvány elnöke szintén megköszönte az adományt, és azt mondta: „A világ pénzét szét tudjuk osztani a
gyermekeknek!” Kiemelte, hogy ez az adomány 30 gyermek számára jelent ingyenes étkezést fél éven át iskolaszüneti és ünnepnapokon. Reményeit fejezte ki az iránt, hogy közös együttmûködésük a Raiffeisen Bankkal a továbbiakban is lendületes marad.
Dr. Bencze Zoltán, Dömsöd nagyközség jegyzõje megemlítette, hogy
ma Magyarországon a családok elszegényedése milyen szomorú tény.
Számos településen érzékelhetõ ez a probléma, s ez Dömsödöt is érinti.
Ezért fontos mindennemû támogatás, mely a rászoruló családokon segíthet, különösképpen a gyermekek elégséges és egészséges étkeztetésére
vonatkozóan. Üdvözölte ezt a programot, mely jelentõs segítséget jelent
iskolaszüneti és ünnepnapokon.
Végül a gyermekek saját készítésû ajándékkal és egy kis mûsorral kedveskedtek a vendégeknek.
Összeáll.: Vass Ilona

Csomagok osztása
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PET ÕFI EMLÉKMÚZ EUM

Beharangozó

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor

2015. szeptember 19-én Dömsödön kerül megrendezésre a Petõfi
Emlékhelyek Országos Találkozója
Találkozója. A konferencia lebonyolítására a délelõtti órákban kerül sor a mûvelõdési központban. A délutáni
órákban Szurcsik János Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása lesz
a Bazsonyi–Vecsési Képtárban.

állandó kiállítása.

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Dömsöd nagyközségben

2015. 09. 23-tól 2015. 10. 07-ig

TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfõn: 11.30 – 17.30 óráig
Kedden: 7.30 – 13.30 óráig
Szerdán: 11.30 – 17.30 óráig
Csütörtökön: 7.30 – 13.30 óráig
Pénteken: 7.30 – 13.30 óráig
A tüdõszûrés helye: mûvelõdési központ (Dömsöd, Béke tér 2.)
A tüdõszûrés a felnõtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szûrõvizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal
továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szûrõállomáson kapható csekken
történik. A 14-18 év közötti gyermekek szûrése ingyenes, de beutaló
és szülõi beleegyezõ nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknél, illetve a 18 évnél idõsebb tanulóknál, akiknek az oktatási
törvény ezt elõírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdõbetegség idõben
történõ felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB-kártyáját, illetve ha van, az elõzõ évi tüdõszûrõ igazolást!

Vándorkiállításon népszerûsítik Pest megye értékeit
Ambrus András, Pest Megye Önkormányzati Hivatalának sajtófõnöke által továbbították
hozzám a következõ tájékoztatót, melyet a
Dömsödi Hírnök olvasói számára közreadok.
A tájékoztatót itt olvashatják:
-szerk.Mintegy száz fotót és három kisfilmet láthatnak az érdeklõdõk a gödöllõi kastélyban szombaton nyíló tárlaton, amelynek fõ célja Pest
megye értékeinek bemutatása, népszerûsítése.
A vándorkiállítás anyagát a megyei értéktárba 43 településrõl beküldött 99 ismert és kevésbé ismert értékbõl válogatták össze – tájékoztatta az MTI-t a megyeháza hivatalának sajtófõnöke.
Ambrus András elmondta, hogy eddig fõként konferenciákon mutatták be a régiós értékeket, ám szeretnének továbblépni: elõször a
gödöllõi királyi kastélyban, majd augusztus elsejétõl a ceglédi strand- és gyógyfürdõben nyíló kiállításon a nagyközönség is megismerheti

a megye „büszkeségeit”. Az önkormányzat
szándékai szerint õsztõl továbbutaztatják a
mintegy száz fotót és a három kisfilmet; hogy
pontosan hol lesznek a tárlat állomásai, az a befogadó települések szándékától is függ – magyarázta a sajtófõnök.
A kiállítás anyagáról elmondta, hogy az
olyan sokak által jól ismert megyei értékek,
mint a zsámbéki romtemplom, a váci bazilika
vagy az ecseri lakodalmas mellett bemutatják
például a kisoroszi szigetorrot, a kocséri Kutyakaparó csárdát és a ráckevei Duna-ág úszólápjait, élõvilágát is.
Számos információval gazdagodhatnak a
tárlatlátogatók az ócsai templomról, a lakihegyi adótoronyról és a Dabas-gyóni betonpályáról, a Szigetszentmiklóson kifejlesztett, a
MÁV által ma is használt vasúti jelzõlámpát
pedig akár kézbe is vehetik.
Belelapozhatnak a szintén megyei értéknek
számító, Barcsay Jenõ által összeállított mûvé-

szeti anatómia könyvbe, amelyet a világ több
országában tankönyvként ismernek az orvostanhallgatók – emelte ki Ambrus András.
Szerinte azért nagyon fontos közkinccsé tenni a megyei értékeket, mert ezeknek köszönhetõen számos település manapság „fedezi fel újra magát”. A megyei értéktárba jelenleg is folyamatosan érkeznek anyagok, így a tárlat
anyaga késõbb még bõvülhet – fûzte hozzá.
A sajtófõnök kifejtette: egy-egy települési
érték a megyeháza illetékes bizottságának döntése alapján kerülhet be a megyei értéktárba. (A
bizottságban a képviselõkön kívül egy, a felterjesztett értékrõl szakmai tanáccsal szolgáló etnográfus is ül.) A testület határoz arról is, hogy
a megyei értékek közül melyeket tart nemzeti
értéknek, és ha akad ilyen, azt a Hungarikumbizottság elé terjeszti.
Pest megyei hungarikum még nincs, de a vecsési káposzta már nemzeti értéknek minõsül.
Forrás: InfoRádió / MTI
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Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le…
Arany János (1817–1882)
Régóta nem
hagy nyugodni
egy gondolat,
most, hogy nagyjaink „mini” életrajzához a szokásosnál is többet
olvasok. Cédulázás közben meg-megakad a szemem efféle
mondatokon: „makacs betegsége azonban
megakadályozta...” – „a különben is törékeny
írót, költõt...” és így tovább.
Szinte nem is találtam az elemzett poétáink
között olyat, aki egészséges volt, mint a makk!
Kivéve talán Petõfit, de ugye mindannyian csodálkoznánk, ha errõl a túlfûtött,
„hiperaktív” kölyökrõl még csak egy fogfájás is kiderülne.
Mi közönséges földi halandók – én legalábbis – többnyire úgy képzeljük el Arany Jánost, Mikszáth Kálmánt, Jókai Mórt, József
Attilát, Ady Endrét (felsorolni sem lenne elég a
papírterjedelem), hogy bevégezvén dolgukat a
sárgolyón, egyenesen a Parnasszusra repültek,
s most már onnan figyelnek bennünket, szeráfi
mosollyal a szájuk szegletén és az örök honfibú felhõjével a homlokukon. A hazáért való
aggodalom nélkül ugyanis nem hiteles a kép –
utóvégre életüknek is ez adott tartalmat.
Már akkor gyanakodni kezdtem, amikor
még csak saját régi iskolai irodalomkönyveimet kezdtem olvasgatni. Valahogy minden túlságosan gömbölyû, szépen esztergált volt,
hogy önkéntelen arra kellett gondolnom; ezek
az agyonkozmetikázott életrajzok hiteltelenek,
és az éppen érvényes kultúrpoetica diktálja a
róluk található anyagot.
Lehetõleg elhallgatni velük kapcsolatban
mindent, ami emberi, ennél fogva gyarló és
esendõ. S természetesen a végletekig idealizálni a kort, amelyben kinek-kinek élnie adatott.
Ötven éve már annak, hogy gimnáziumba
kezdtem járni, és minthogy amolyan „olvasós”
gyerek voltam, a drága emlékû magyar-, történelemtanáraim hamar felfedezvén a kiapadhatatlan tudásvágyamat, ambicionálni kezdtek és
tereltek a minõség felé.
Igen ám, csakhogy õk is az elõírt körökben
mozoghattak, lábukon béklyó – s mint tudjuk,
gúzsba kötve elég nehéz táncolni. Az igazi tudás az elkötelezettség, a türelem, az igazság
mellett azonban mindig utat tör magának –
béklyó ide vagy oda.
Szóval ott tartottam, hogy hiányosnak, néha
kifejezetten elhibázottnak tartom az irodalom
oktatását a mai ifjúságnak is. (Mellesleg a történelmet is – mit mondjak? – eléggé sajátságosan értelmezik.) De hát a kis karcolatokat meg

kell írnom, mert a szavamat adtam rá, s nyilván nem 65 éves koromban kezdem el a „linkséget”.
Itt van mindjárt Arany János. Mi az, amit
elegendõnek s megfelelõnek tart az iskola a
gyerekek fejébe csorgatni?
„Született, apja neve, anyja neve, iskolái, felesége, gyermekei” – meghalt ekkor és ekkor.
Tömören ennyi – de tényleg nem sokkal
több. Persze itt van még az életmûve, azt is
gondosan átfésülve, nehogy a zsenge, agyonterhelt ifjúság lelkébe beleivódjon Arany.
(Igaz is?! Miért a saját élmény, amikor egy
kattintás a számítógépen és máris kiugrik belõle a költõ, mint a bûvész cilinderébõl a nyuszi.)
A valóság az, hogy Arany különbözõ betegségeket hordozott magában éveken, sõt évtizedeken keresztül.
„Most bezzeg írhatnék eleget, volna is hová,
mégis keveset dolgozok. Többnyire lehangolt
vagyok.” – írja 1952. március 2-án, éppen 35
éves volt ekkor. Némi megszakításokkal csaknem tíz évig tartott ez a betegség, a mai orvosok véleménye szerint Aranynak ez a fej- és
fülzúgása magas vérnyomástól, esetleg agyérszûkülettõl lehetett.
Ezenkívül neuraszténiás is lehetett, amit a
magas vérnyomással járó rosszulléte csak
fokozott. Ha elgondolkozunk Arany egyre
ingadozó kedélyállapotán, különbözõ betegségein, melyek ráadásul nemcsak egymást
felváltva, hanem néha egyszerre kettõ, három is rongálta, gyötörte, akkor õszinte
részvétet kell éreznünk iránta. Nem lehet
csodálkozni Kosztolányi némi túlzással kifejezett megállapításán:
„E nagy-nagy költõ többet szenvedett testben és lélekben, mint bárki; õ ismerte a süket
Beethoven, a vak Milton, a sánta Byron és a
beteg Heine szenvedéseit is.”
Ma talán pszichiáter kezelné, esetleg depressziót is megállapítana nála. Orvosa Körösön
azonban tehetetlen volt. Ha elpanaszolta baját,
csak „vállat vont”, hol ezt, hol azt ajánlotta.
Családja elõl gondosan titkolta betegségét, nem akarván megterhelni õket. Tompa
Mihályban bízik, neki számol be vélt vagy
valós betegségeirõl. Egyesek ugyanis hipochondriával vádolták, ami egészen élete végéig nem volt jogos, mert tünetei valóságosak voltak, de fel nem ismerték, kezelni sem
tudták. Élete vége felé egy betegségrõl mégis képzelgett, de azt is orvos okozta. Irritáció
spinalist; hátgerinc izgalmat állapított meg
nála. Ilyen diagnózis, kórkép nincs, a mai
orvosok véleménye szerint csak arra való,
hogy az orvos mondjon valamit a betegnek
– Aranynál a neuraszténiás képzelgést be is

indította. Pedig mi volt az a komoly bajai
mellett! „Mellbaja”, azaz krónikus bronchitise volt, amely kisebb-nagyobb enyhülések
után 15 év múlva a halálát okozta.
1869 õszén észrevette, hogy a jobb oldalán a
májnak megfelelõ helyen lassan és fájdalommentesen daganat támadt. A kenõcsök ellenére
a daganat egyre nõtt, és január elején kékes folt
keletkezett a közepén, mely pár nap alatt komoly terjedelmûre nagyobbodott. Barátai: Deák, Eötvös egy orvosi „team-mel” egy este elmentek a költõ lakására, ahol prof. Kajdacsy
azonnal megoperálta. Dr. Farkas Kálmán szerint kusztorjával (amit egyszerûen zsebkésnek
emlegetnek) a beteg megkérdezése nélkül a kékes helyen felmetszette a daganatot, s közvetlenül a bõr alól három nagy epekövet távolított
el. Ezért a hirtelen mûtétért Arany nagyon
megszenvedett.
Még a késõbbi napokban is távoztak el epekövek 8-9 db, ráadásul a nyílás, amelyeken kijöttek, soha nem gyógyult be egészen, élete végéig szivárgott. Arany két epekövet vatta közé
tett, s egy kerek dobozkában õrizte. A dátum:
1870. január 13.
Közben idült, krónikus hörghurutja és a
vele járó köhögés következtében tüdõtágulása fejlõdött ki. Nem kell különösebben
ecsetelni az ezzel járó kínokat. S ehhez még
hozzávehetjük azt a nem elhanyagolható
tényt, hogy születésétõl fogva rövidlátó
volt, mely 30 éves korára eléggé megkeserítette az életét – gondoljuk bele! – egy íróember, egyre romló látással.
Ennyi talán elég is. A tehetség, ha megvan valakiben, s benne bõven megvolt, a
megfelelõ idõben utat is tör magának, megszületik a MÛ, amely mint erõszakos kisded
nyomakodik a napvilágra, nem tudván méltányolni a szülõ pillanatnyi fájdalmát. A
szerzõ is azonnal elfelejti a vajúdás hosszú
és keserves idejét, amint megpillantja teremtményét. Egymásra ismerésük egy lépcsõfok a halhatatlanság grádicsán, mindanynyiunk örömére.
Toldi-trilógia
Nagyidai cigányok
Bolond Istók
Balladák
Õszikék
Kapcsos könyv...
„Mindenki ott állja meg a helyét, ahová az
úristen helyezte” Arany János
Dömsöd, 2014. 08. 22.
Szoóné Bodrogi Emõke
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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
Harmadik fejezet (folytatás a júliusi számból)
3.) Az értelmi képességek:
Beszéd fejlesztése játékosan:
– 2,5 éves korra átlagosan 300, míg 3 éves korra 1000 szót
használnak a gyerekek. A szókincs bõvítésében nagy szerepe van
a környezetnek. Beszédében megjelennek az igék, s ezzel egyidejûleg a 3-4 szavas mondatok s az ezekbõl összerakott (néha véget
érni nem akaró) elbeszélések. Már tudja helyesen használni a személyes névmásokat és a birtokjelzõket, de a ragozásban még mindig elõfordulhatnak kisebb hibák. Pl. a tavat helyett „tót”, követ
helyett „kõt” mond.
Összekapcsol különbözõ gondolatokat az „és”, a „ha”, a „mert”
és a „mikor” kötõszavak segítségével.
Használ néhány melléknevet: piros, nagy, szép stb.
Hosszú monológjai során egyetlen mondaton belül áttér egyik
témáról a másikra. A szórend még gyakran hibás, az elsõ helyen
általában az érzelmileg fontos szó áll.
Amikor megtetszik neki egy-egy új szó, akkor azt teljesen szövegidegen környezetben is használja.
A beszédfejlõdést a versek, mondókák, énekek ritmusa, ismétlõdése segíti, ezek épp megfelelõek a gyerek számára.
A közös beszélgetések, játékok, a sok-sok „miért-re” adott válasz segíti az ismeretek, s ezzel a szókincs bõvítését, ami meghozza a kedvet a beszédhez.
Játékok:
– Ölbeli játékok (Kerekecske dombocska)
– Lovagoltatók, hintáztatók (Zsipp-zsupp, Hinta-palinta)
– Játékos mozgással kísért mondókák (Töröm, töröm a mákot...
ököl összeütése játékosan, egyenletes lüktetés érzékeltetése – Csigabiga told ki szarvadat! – Süss fel Nap!)
– Tetszett a „Zene Bölcsi” gyerekházas foglalkozás, gitárral
kísért Gryllus gyerekdalok mozgással, tánccal. (Lassan jár a csigabiga stb.)
– Jó volt a „Fosztó-napon” a citerazenével kísért táncház is!
Jól éreztük magunkat, köszönjük szépen!
– Naponta nézzenek képeskönyveket, melyben állatok, emberek, tárgyak láthatók.
– Beszélgetés játéktelefonon: Hívják fel játékból apát, anyát,
az ismerõsöket.

– A csoportomban a játék famikrofon jól motiválja, szereplésre ösztönzi a gyerekeket, így még játékosabban gyakorolják a
verseket, mondókákat, énekeket.
– Szituációs játékok babákkal, állatfigurákkal, bábokkal. Pl. A
mackó elmegy az orvoshoz, mert fáj a foga. Zsuzsi baba elmegy
bevásárolni. A gyermek legyen az egyik szereplõ, mi a másik.
– Ujj játékok (Ez elment vadászni...)
– Anyanyelvi játékok: nyelv- és ajakügyesítõ gyakorlatok. Pl.
integessünk a nyelvünkkel föl-le! Nyaljuk a fagyit! stb.
– Játékos hangutánzás, légzésgyakorlatok
– Utánozzuk az állatok hangját! Mit mond a csacsi, a kacsa, a liba? stb.
– Mit visz a kis hajó? (állatok, jármûvek hangjának utánzása)
– Kis kanál, nagy kanál...
– Üvegben a törpe... (a színek gyakorlására)
– „Mesélj a képrõl! Mit látsz a képen?” A képolvasásukra a
tárgyak felsorolása jellemzõ, néhányan azonban egyszerû cselekvéseket is megneveznek. Életkorukból adódóan sok az élettani
beszédhibás gyermek.
– A beszéd és kifejezõképesség cselekvéshez kötötten fejlõdik, majd egyre elvontabbá válik (elmarad a cselekvés) és a gondolkodás fejlõdését segíti.
– A bábozásnak, az életkornak megfelelõ rövid kis meséknek
(A három kiscica, A kismalac és a farkasok, A három pillangó, A
kiskakas gyémánt félkrajcárja, A répa) nagy szerepe van a beszéd
és gondolkodás fejlesztésében, és mind kedvencek a gyerekek
számára.
– Ezért ajánlom Szutyejev: A vidám mesék címû mesekönyvet
és a kiscsoportos mesék diafilmen való levetítését is, valamint
ezek bábozását is.
– A 2-3 éves gyerek már jól megérti a bábokkal bemutatott rövid történeteket. A kezére húzott báb arra ösztönzi, hogy õ is megszólaltassa a játékot.
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– Rövid ideig, napi 10-15 percig nézhet tévét, DVD-t. Kizárólag erõszakmentes rajzfilmet válasszunk számára! Ugyanez vonatkozik a számítógépes játékokra is.
– Ne használjunk „bébinyelvet”, mondjuk a tárgyak felnõttek
által használt nevét! Az autó ne legyen „tütü”, a szép „csecse” stb.
– A „cumi” káros hatása: akadályozza a beszédben, felesleges,
hogy egész nap a szájában legyen. A legtöbb beszédhibához is ez
vezet.
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Játékos fejlesztések:
– Mi változott meg? c. játék
– Szétválogatások pl. kétféle eltérõ színû tárgycsoporttal (piros
és sárga színû korongok, gombok)
– Testrészek tanulása: Mutasd meg, hol a fejed, nyakad, hasad?
„Hová repül a pillangó? – Melyik testrészre? (testrészek megnevezése). Mutassa meg saját testén.
– puzzle kirakó: mozaik-összerakás. Vágjunk képeslapot 2-3,
esetleg 4 részre.
Fokozatosan nehezíthetünk.
– Árnyékpárosító
– Formafelismerõ játékok
– Kockakirakó, Mesekocka: ebbõl tornyot is építhet. Forgatni
kell a kockát, nehezebb, mint a puzzle.
– Színek gyakorlása: „csipeszes napocska” játékkal színek
szétválogatása, egyeztetése, megnevezése.
– Játék mikrofonba mutatkozzanak be, mondják meg a nevüket, jelüket.
(Gurítom a labdát, Mondd meg a jeledet!)

– Fontos, hogy sokat beszéljünk a gyerekhez, de a legfontosabb, hogy õt is meghallgassák! Az érdeklõdõ figyelem sokkal
ösztönzõbb, mint a felszólítás. Sose tanítsuk így beszédre: „Itt a
kakaód! Mondd: kakaó!” Ez a katonás módszer nem kisgyereknek való.
– Helyette inkább játékosan, eleinte rövid szótagok ismételgetésével pl. hallgassuk az óra ketyegését: tik-tak. Fejmozdulattal
is utánozzuk. Vagy a harangozást: bimm-bamm. Mozgással kísérve.
– Kopogjunk az ajtón: Kipp-kopp. Ki kopog?
– Használjunk 1-2 szavas utasításokat: „Kérem szépen! Köszönöm! Gyere ide! Hozd ide! Állj meg!” stb.
– Tanítsuk meg a Tessék, Kérem, Köszönöm használatát!
– Tanítsuk meg köszönni. A felnõtteknek: csókolom, a gyerekeknek: szia!
– Naponta legyen esti mese. Nem baj, ha egy mesét többször
kér, azért kéri, mert szereti, tetszik neki.

– Gyermekkártya segítségével 3-4 lapból a gyermek válassza
ki az ugyanolyanokat!
– Képes Lottó: Rakd a képre ugyanazt a kártyát!
– Válassza ki a hasonlókból a különbözõt! (Differix)
– Colorama (színek, formák egyeztetése)
– LEGO DUPLO építõ játék

4.) Gondolkodás, figyelem, memória fejlesztése játékosan:
– Az értelmi képességek fejlesztése a gondolkodás, a figyelem
és az emlékezõképesség fejlesztésével, valamint a gyermek kreativitáskészségének kialakításával valósítható meg.
– A figyelem a tanulás alapfeltétele. A figyelem koncentrálásával, tartósságának növelésével a befogadóképesség mind mennyiségileg, mind minõségileg növelhetõ. Fejlesztése emiatt fontos.
– Az emlékezõképesség a már megtörtént, megismert dolgok
felidézése, az emléknyomok összerendezése. Kisgyermekeknél
az emlékezõképesség fejlesztésének módja a felidézés és az ismétlés. A játékok, a feladatok ismétlése mélyebb emléknyomokat
hagy, melyeknek késõbbi felelevenítése így biztosabb.
– A kreativitás, más szóval alkotóképesség, a mai kor elengedhetetlen követelménye. A sémákban való gondolkodáson túl a
többféle megoldásra törekvést kell kialakítani a gyerekben! Ösztönözni kell más utak keresésére, kipróbálására!

– Mozgásos figyelemfejlesztõ játék: futás közben adott jelre
különbözõ mozgásformák végrehajtása (pl. Guggoljatok le! Álljatok meg! Feküdjetek le a földre!) játékos formában (repülõs, autós játék).
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Liptainé Jaksa Anita
óvodapedagógus
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Kisherceg Gyerekház híradója

A nyári szünidõben is örömmel fogadjuk gyerekházunkban a kicsiket családi testvérnapokra délelõttönként. Júliusi eseményeinkbõl kiemelve a
CKÖ hagyományõrzõ napját, melyen könyvvel jutalmaztuk meg a roma szépségverseny legfiatalabb indulóját, ajándékcsomagot kaptak a nagyobbak.
Nyílt családi nap keretében ünnepeltük gyerekházunkban a Cigány Szolidaritás Napját, dunavecsei romatáncosokkal, kiskunlacházi, dömsödi közös
fellépéssel. Velünk ünnepeltek a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat által szervezett dömsödi nyári táborozó gyerekek is. Ez a mûsor, az itt átadott örömteli élmények a jövõben megérdemelnének nagyobb színpadot és nézõközönséget. Gyerekházunk udvarán otthont adtunk a
Raiffeisen bank és a GYEA átadási ünnepségének, melyet a TV is leközölt. Július utolsó napján
ünnepélyes keretek között ballagott el gyerekházunkból 11 kisgyerek, akik várhatóan õsztõl
megkezdik már az óvodát. Felhívjuk a szülõk figyelmét: a júniusi, júliusi, augusztusi Dömsödi
Hírnökben folytatásban jelent meg a 2-3 éves gyerekek testi-értelmi-érzelmi fejlõdése, játékos
fejlesztése óvónõi szemmel c. cikksorozat. A hasznos útmutatást, összefoglalást ezúton is nagyon köszönjük a szerzõnek. Gyerekházunkban önkéntes pszichológus minden hónap elsõ hétfõjén tart fogadóórát, a hónap utolsó szerdáján a védõnõkkel találkozhatnak kötetlen formában.
Segítsük egymást sorozatunkban mód van továbbra is szülõi fórumra, beszélgetõ körre, közösségi, családi ünneplésre. Augusztus 20-ra olyan gyerekházas kenyeret sütünk, melybe minden gyerek otthonról hoz egy kis maroknyi lisztet, ez az igazi közös ünneplés! Gyerekházas
képgalériával kívánunk további jó nyarat, várjuk körünkbe a Még 1000 Év Dömsödért Egyesület, a Kisherceg Gyerekház munkatársai nevében.
(n.-s.m.)

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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Roma Önkormányzat hírei
– Dunavarsányon 2015. 07. 11-én a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége,
hagyományõrzõ kulturális seregszemle keretében, táncversenyt rendezett. Gyermekeink nagyon szép eredményt értek el.
A dömsödi Gyémántok tánccsoport roma
tánccal elsõ helyezést ért el. Tagjai: Lakatos Pál
Brendon, Lakatos Szelina, Horváth Senon, Lakatos Rebeka, Bak Vivien. Egyéni tánccal a
négyéves Lakatos Szelina II. helyezést ért el, az
ötéves Lakatos Pál Brendon különdíjas lett.
Versenyzõinkre büszkék vagyunk, az elért
eredményekhez gratulálunk, s a továbbiakban
sok sikert kívánunk!
– 2015. 07. 04-én a dömsödi és ráckevei Roma Nemzetiségi Önkormányzat szépségversenynyel egybekötött gálaestet tartott. A rendezvény
sok résztvevõvel zajlott le. Mind a szépségversenyre, mind az esti mulatozásra eljöttek a roma
és nem roma polgárok. Körünkben üdvözölhettünk nem egy nemzetiségi roma képviselõt, valamint az országos cigány elnök is megtisztelt
minket jelenlétével.
Ezúton szeretnénk megköszönni Korona
Sándornak, a Még 1000 év Egyesület elnökének és Nemoda Mártának, a Kisherceg Gyerekház vezetõjének az ajándékcsomagokat, melyet
a szépségverseny és a táncverseny gyõztesének
ajánlottak fel. Köszönjük a könyv ajándékot,
melyet a gyerekház részérõl a legfiatalabb, legkedvesebb gyerek indulónak nyújthattunk át.
Helyezettek: menyasszonyi ruhában 1. Bak

Vivien; 2. Horváth Senon. Hagyományos ruhában: Rupa Dzsenifer.

– Július 26-a a Cigány Szolidaritás Napja. Erre az alkalomra július 27-én a Kisherceg Gyerekház kisebb rendezvénnyel készült, melyen a
Dömsödi Roma Önkormányzat is részt vett.
Meghívó!
2015. augusztus 14-én 17 órakor a dömsödi
nemzetiségi roma önkormányzat megtartja a
közmeghallgatást, melyre szeretettel várjuk
Dömsöd roma és nem roma lakosait.
Helyszín: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ.
Tisztelettel: Lakatos Mátyás, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Dömsöd
Lakatos Mátyás
a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén
Különleges jogsegélyszolgálatot mûködtet egy
alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes
jogi segítséget, akiket pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sérelem vagy visszaélés.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány, amely 1994 óta mûködik Magyarországon, a pszichiátriákon történõ visszaélések széles
skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszerítések, és bizony még ma is
elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei fordultak a jogvédõ alapítványhoz, és nagyon sok esetben sikerült nekik hatékony segítséget vagy jogi kompenzációt nyújtani.
Egy alkalommal egy nõ kereste fel az alapítványt, akit férje egy pszichiáter segítségével, akarata ellenére, jogtalanul szállíttatott pszichiátriára. A jogvédõ szervezet segítségével jogi eljárás indult, melynek következtében a bíróság a panaszosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg.
Egy másik esetben egy nõ az alapítványt azzal kereste meg, hogy édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy vidéki kórházban; életét csak a családtagok közbeavatkozása és a gyors orvosi segítség mentette meg. Az Alapítvány munkájának köszönhetõen elõbb az Orvosi Kamara marasztalta el, majd a büntetõ bíróság is bûnösnek találta és
elítélte a visszaélést elkövetõ pszichiátert.
A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal, újságcikkekkel, tévémûsorokban és kiállítások szervezésével az emberi jogvédõ alapítvány.

Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán Magyarországra, úgy a jogvédõ szervezet is nemzetközileg mûködik, Los
Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
(CCHR) nemzetközi nonprofit szervezetét 1969-ben alapították, abban az
idõben, amikor a pszichiátriai kezeltek a társadalmak meglehetõsen elfeledett rétegét jelentették.
Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája létfontosságú az egész világon: e nemzetközi nonprofit szervezet segített leleplezni a dél-afrikai
pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az apartheid idején fekete páciensek
tízezreit dolgoztatták rabszolgaként – s mindezt a pszichiáterek „ipari terápiának” nevezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és parlamenti képviselõkkel együtt a CCHR olaszországi szervezete vizsgálatokat végzett az ország koncentrációs táborokra emlékeztetõ pszichiátriai
intézeteiben, ami számos intézmény bezárását eredményezte. Kaliforniában a CCHR érte el 1976-ban, hogy a pácienseket az elektrosokk-kezelést
megelõzõen kötelezõen tájékoztassák a kezelésrõl, és csak az illetõ beleegyezésével hajthassák végre azt. Miután nemzetközi precedenst teremtett, ezt a szabályozást a világ sok más országában szintén elfogadták.
Ha családtagja, barátja, ismerõse pszichiátriai visszaélések vagy félrekezelés áldozata lett, vagy bármilyen sérelmet kellett elszenvednie pszichiátrián, az alapítványt az alábbi elérhetõségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Telefon: 06-1-342-6355, mobil: 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Az alapítvány minden információt bizalmasan kezel.
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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 – június és július hónap
Az elmúlt kettõ hónap eseményei
2 tûzeset és 4 mûszaki mentés volt

– a mezõgazdasági erõ- és munkagépek és
egyéb jármûvek tûzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése (jegyzõkönyv, gépszemle),

2015-06-10-én délután Dömsöd Tókert utcából jelentettek be gázszivárgást. A helyszínen
egy gázcsonk engedett, ezért a környezõ házakat kiürítettük a szivárgás megszüntetéséig. A
csonkot kiásva a föld felszíne alatt elszorítottuk,
majd a Tigáz helyszínre érkezõ szakembere azt
le is dugózta. Személyi sérülés nem történt.

– az erõ- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörõ mûszaki állapota, tisztántartása,

2015-07-05-én este Apajra kaptunk riasztást
a Nemzeti Park területére, ahol egy fiatal szürkemarha a sárba ragadt. A kunszentmiklósi kollegák mentõkötéllel és kézi erõvel az állatot kihúzták, majd az állatorvos azt ellátta.

– a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,

2015-06-07-én délben a vasúti töltéshez riasztották a ráckevei tûzoltókat és minket, mert
Kiskunlacháza irányába a dömsödi oldalon száraz fû, bokrok égtek. A tüzet egy H-sugárral
gyorsan eloltottuk.

– a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.

2015-07-09-én a vihar nem csak esõvel és
nagy széllel, hanem villámokkal is érkezett. Az
egyik villám a Dömsöd mellett lévõ szeméttelep depóniájába csapott, ahol az ki is gyulladt. A
tûzeset felszámolásához a ráckevei kollegákkal
és a telep dolgozóival közösen kezdtünk neki.
Az oltást nehezítette, hogy fecskendõvel a káresetet megközelíteni nem tudtuk, így a depónia
oldalfalán felhúzott és megszerelt sugarakkal
dolgoztunk. Oltáshoz kéziszerszámokat, légzõkészülékeket és egy ottani erõgépet is igénybe
vettünk.

– a munkavállalók tûzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,

2015-07-09-én este a vihar elvonulása után
ismeretlenek ismét el akartak lopni egy gázcsapot a Nagy-tanyai volt szárító udvarából. Ez
nem sikerült, de gázszivárgás keletkezett emiatt.
Tûzoltói beavatkozásra nem volt szükség, de ismét a Tigáz segítségét kellett igénybe vennünk.
2015-07-23-án a viharos szél hatására a
Bocskai utcában egy fa nagyobb méretû ága lehasadt. Az ág kerítésre és az udvarban lévõ gázcsonkra esett. A káresetet egy motoros fûrész
segítségével számoltuk fel. Személyi sérülés és
anyagi kár nem keletkezett.

– a tartalék üzem- és kenõanyagok elhelyezése,
– a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési elõírások betartása,
– a dohányzásra kijelölt hely megfelelõsége,

– az OTSZ által elõírt területen a védõszántás
kialakítása,
– a mezõn összerakott kazal tárolási kialakítása,

Kalászos termény betakarításkor a telephely
tûzvédelmét alapvetõen meghatározza:
– a megfelelõ tûzvédelmi szabályzat,

– a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántartása (jegyzék, kimutatás) és
érvényes tûzvédelmi szakvizsgával rendelkezõ munkavállalók foglalkoztatása,
– a villamos- és villámvédelmi berendezések
tûzvédelmi felülvizsgálata és annak igazolása
(jegyzõkönyv, minõsítõ irat),
– a terményszárítás szabályainak betartása.

személyesen. De kigyûjtött anyaggal is tudok
segíteni a mezõgazdasági munkálatok tûzvédelmével, illetve a szabadtéri égetéssel kapcsolatban.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös
számon tegye meg legelõször, de ezt követõen
a Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat
vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van!
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Egyesületünk mobiltelefonszáma:
06-20-383-5407
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra tudják befizetni
(Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetõségét megkeresve (Ispán Ignác elnök, id.
Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György
gazdasági felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Megtisztelõ segítségüket várjuk
és elõre is köszönjük!
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy
a facebook-on találhatóak.

Ha esetleg valakinek szüksége van pl. a mezõgazdaságban elõforduló ADR (veszélyes
anyagok) szállításával kapcsolatban az ide tartozó szabályokra, akkor kérem keressenek meg

Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Vásárnaptár
Augusztus 09.

Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

Augusztus 09.

Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Augusztus 16.

Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

Augusztus 23.

Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Az aratással összefüggõ alapvetõ
tûzvédelmi szempontok

Augusztus 30.

Nagykõrös, (nyárbúcsúztató) országos állat- és kirakodóvásár

Szeptember 06.

Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár

Kalászos termény betakarításának helyszínén a tûzvédelmet alapvetõen meghatározza:

Szeptember 13.

Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

Szeptember 13.

Dunaújváros, országos kirakodóvásár

– a tûzoltó készülékek megfelelõsége,
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Állatorvosi tanácsok
Teendõk kutyakölykök születésekor
Az ellés és az elsõ szoptatás után érdemes kicserélni az almot. Ha a születéskor megmérjük a kölykök súlyát, akkor késõbb is folyamatosan nyomon lehet kísérni a fejlõdésüket. Érdemes az elsõ napon egyesével ellenõrizni, hogy nem áll-e fenn valamely születési rendellenesség, mint a végbél hiánya vagy hasadt szájpadlás. Ma már nem kötelezõ a farokcsonkítás, sõt, törvénybe is ütközik, de a hátsó lábak belsején magasan olykor
megtalálható farkaskörmöket tanácsos 2-4 napos korban eltávolítani.
A szoptatás alatt az anyák tápanyagigénye drámaian emelkedik, az eredetinek akár 3-6-szorosára is nõhet. Ha nagy almot szoptatnak, a kölykök
kiegészítõ etetését 3 hetes korban el kell kezdeni. A szuka hüvelyébõl a 4.
hétig tiszta és csökkenõ mennyiségû váladék ürülhet. A tejmirigyeket is
ellenõrizni kell. Ha a tej véres vagy sárgászöld genny fejhetõ ki az emlõkbõl, akkor szóljon az állatorvosának.
Kezdetben az a normális, ha két szoptatás között a kölykök sokat alszanak. Ha nem így van, hanem sokat sírnak, az probléma jele. A születéskor
a kölykök 32 °C körüli külsõ hõmérsékletet igényelnek, ami aztán lassan,
fokozatosan csökkenthetõ. Ha összefekszenek, akkor fáznak, ha szerteszét, akkor pedig melegük van. Az anyának ez a hõmérséklet túl magas,
ezért õ a kicsinyek helyétõl távol is tudjon pihenni.
Az elsõ 2 hétben az anya tisztán tudja tartani az elletõládát, de az almot
ilyenkor is cserélni kell. A 3. héttõl elkezdenek a kicsinyek maguk üríteni,
ami gyakoribb alomcserét tesz szükségessé. 4 hetes korban a kölykök már
annyira aktívak, hogy nagyobb mozgástérre van szükségük.
A szoptatás legalább 4-5 hétig tartson. 3 hetes korban el lehet kezdeni a
kölykök kiegészítõ etetését. Kezdetben egy lapos tálcára tegyünk tejet
vagy méginkább kutyának gyártott tejpótlót. Ha elkezdik fogyasztani, akkor egyre több kölyöktápot keverjünk bele. Ha túl nagy az alom vagy
eklampsziára hajlamos az anya (lásd alul), akkor az elsõ naptól kezdve kiegészíthetjük a kölykök táplálását tejpótlóval. 5 hetes korra jó, ha már
eszik a konzervet vagy megnedvesített száraz kölyöktápot.
A kölykök szocializációjára 5-6 hetes koruktól nagy hangsúlyt kell fektetni, 7,5-8 hetes korukban pedig költözhetnek is az új családjukhoz.
Tejláz akkor lép fel, ha az anya kalciumtartaléka a kritikus érték alá csökken
az erõs tejtermelés következtében. Ez általában a választás elõtt, a kicsinyek 35 hetes korában következik be, amikor a legnagyobb a tápanyagigényük. Olykor azonban az ellés elõtt vagy a szoptatás elején is kialakulhat, különösen törpe fajtákban és ha nagy az alom. Ilyenkor az anya izomgörcsöket mutat, a lábai merevek, a mozgása görcsös és erõsen zihál. Ez fél-egy órán belül akár elhulláshoz is vezethet, ezért tanácsos azonnal állatorvoshoz fordulni.
Legkésõbb 8 hetes korban válasszuk el a kölyköket. Fontos, hogy
ilyenkor már az életkoruknak és a testnagyságnak megfelelõ kölyöktápot
kapjanak, mégpedig naponta 6-szor, amivel majd a vevõ is folytatja az
etetésüket az új helyen.
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Nagyon fontos, hogy a kölykök már az alomban is megkapják a megfelelõ kezeléseiket, és az új tulajdonosok is pontos instrukciókat kapjanak a
teendõkkel kapcsolatban. A féreghajtást 2 hetes korban kell elkezdeni egy
a fonalférgek ellen hatékony szerrel. Ezt kéthetente háromszor kell ismételni, vagyis 4, 6 és 8 hetes korban, majd a kölyköket havonta féregtelenítjük tovább 6 hónapos korig. A féreghajtást nem szabad elhanyagolni, különben a bélférgek elkezdhetik az ivaros szaporodásukat, vagyis petéket
rakhatnak, amelyek tömegesen fertõzhetik a kölyköket, súlyos problémákat okozva. Az elsõ védõoltásra általában legkorábban 6 hetes korban kerüljön sor, de az állatorvos ettõl eltérõ idõpontot is javasolhat. Helyes, ha a
tenyésztõ írásban hívja fel a tulajdonos figyelmét a féregtelenítések és a
védõoltások folytatására, megadva a már elvégzett kezelések és az addig
etetett táp pontos adatait is.
dr. Siket Péter
állatorvos

Tájékoztató az alsó és a felsõ
tagozatos tankönyvekrõl
A tankönyvek osztására az elõzõ évekhez
hasonlóan külön épületben kerül sor augusztus végén.
A községben kihelyezett plakátokon értesítjük majd a szülõket az osztás idõpontjáról.
Kérjük, hogy az ingyenességre jogosító
igazolás másolatát feltétlenül hozzák magukkal. Az igazolás fénymásolt példányát
le kell adni a tankönyvcsomag átvételéhez.
Az igazolásnak érvényesnek kell lennie október 1-jén.
A fizetõs gyerekek számlája csekkel
együtt augusztus végén érkezik meg az iskolába. Ezen a csekken kell majd befizetni a
tankönyvcsomag árát.
Az elsõ három évfolyamon ingyenes tankönyvcsomagot kap minden tanuló.
Kérjük a szülõket, figyeljék a kihelyezett
plakátokat, illetve szerdánként érdeklõdhetnek a Széchenyi úti iskolában a további
információkért.
Csömöri Erzsébet tankönyvfelelõs

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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Töredékek a tantestület életébõl...
Az elmúlt számban (2015. július) közölt felvételen több személy azonosítása maradt függõben, s kértem, ha valaki tud, akkor segítsen ebben. Molnár Takács Eszter néni ezt rendkívüli precízséggel megtette. Az olvasók nevében is megköszönöm segítségét! Eszter néni által megadott névsor a következõ:

1. sor: Decsov Csaba; Decsov Ildikó; Nagy Éva (Bábiné lett); ölében a baba ismeretlen; Takó Mária; Balogh Lacika;
Szabó Géza; Nagy Sanyi (Nagy Éva öccse); Tóth István.
2. sor: Máté Gábor; Máté Gáborné Kluch Erzsébet; Decsov Lajosné Marika néni; Decsov Lajos; Sörös Erzsi (Bodroginé lett);
Kaló Mátyás; Szõnyi Margit; Kluch Rózsa; Kovács Lajosné Margó néni; ismeretlen; Takó Miklósné Erzsike néni;
Tóth Istvánné Katóka néni.
3. sor: Huszár Zoltán (tanár); Balogh László; Balogh Lászlóné Eszter néni; Baranyai Ferenc, Bana Mária; Laczi István;
K. Nagy László; Ónodiné Irmuska néni, Nemes Mária (Laczi Istvánné lett); Bethlendi János; ismeretlen, Szõnyi Károly;
Iványi Mária, Dezsõ Jolán; Szõnyi Károlyné, Tóth István; Szûcs Dánielné; Szabó Lajos; Takó Miklós, Csernák Gizella.
-V.I.-

Te j t e s t v é r e k
– festõk, grafikusok, szobrászok –
Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor Dömsödhöz való kötõdése egyértelmû. Elég arra
gondolnunk, hogy a dömsödi Duna s annak
természeti szépsége számos alkotásuknak
adott ihletet. Ezek a megállapítások visszavisszatérõ gondolatok, sokszor elhangoznak
meghitt ünnepi alkalmakkor, vagy akár írott
formában is megjelennek.
Sokkal ritkábban esik szó azonban a barátokról, pályatársakról, akikkel annyiszor egy
közösségben voltak, akikkel egymás kiállításait látogatták, véleményezték egymás munkáit, s akiknek asztalánál kölcsönösen vendégeskedtek.
Honnan indultak ezek a kapcsolatok, melyek aztán az esztendõk múlásával elmélyültek? Erre válaszolok, majd folytatólagosan
szeretném bemutatni az alkotókör tagjait.
A társaságban ott volt tehát Vecsési Sándor,
Bazsonyi Arany, Ujvári Lajos, Csohány Kálmán, Mözsi Szabó István, Novák Lajos, Osváth Mária, Szurcsik János, Kármentõ András, majd késõbb bõvült a kör Kristóf János-

sal, Kokas Ignáccal, Hoch Ferenccel és Patay
Lászlóval.
Mindannyiuk pályája egy meghatározott idõben indult, az 1940-es években. A tehetséges
szegény sorsú gyerekeknek a népi kollégiumok
biztosítottak lehetõséget a tanuláshoz, mely által késõbb értelmiségivé válhattak. A Rákosikorszak mindezt megszüntette, ám az akkorra
kialakult barátságok egy életre megmaradtak. A
tanulmányaikat folytató fiatal mûvészek kis
csoportja kényszerült albérletbe, s egy-egy
szakmai eszmecserére ott jöttek össze többször
is. A kialakult baráti kör tagjaiból néhányan
rendszeres látogatói lettek a hódmezõvásárhelyi
mûvésztelepnek, ahol többek közt Tornyai János, Rudnay Gyula, Endre Béla megteremtette
a „vásárhelyiséget”. A közös beszélgetések során visszatérõ kérdés volt, hogy „Milyen legyen
a holnap magyar képzõmûvészete?” A fiatal vásárhelyi mûvészek munkásságának legalapvetõbb törekvése mindig az volt, hogy magyarul
alkossanak! Ezzel a szemléletmóddal alkottak
kritikát egymás munkájáról, mely építõen hatott
mindegyikükre. Mindannyian elfértek a magyar
képzõmûvészet színes palettáján, s ahányan
voltak, mindannyian magyarul alkottak!
-Vass Ilona-

Mözsi Szabó István: Tejtestvérek
A képen fentrõl: 1. sor: Vecsési Sándor,
Bazsonyi Arany, Ujvári Lajos.
2. sor: Csohány Kálmán, Mözsi Szabó
István, Novák Lajos.
3. sor: Osváth Mária, Szurcsik János,
Kármentõ András
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Felnõtt néptáncos oktatás indul!

2015. augusztus 20-án csütörtökön 18,00 órai
kezdettel kerül megrendezésre a harmadik

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
szabadtéri programja (Dömsöd, Petõfi Múzeum udvara). A részletes mûsorról plakátokon, szórólapokon és az
interneten, facebookon tájékoztatjuk az érdeklõdõket.
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
és a Kisherceg Gyerekház és segítõik

A dömsödi labdarúgás hírei
A 2014-15-ös megyei másodosztályú bajnokságban elért 6. helyezés nem tûnik túl nagy eredménynek. Pedig nagy eredmény! Ha ránézünk a táblázatra, látszik, hogy nagyobb települések csapatai mögöttünk végeztek, és több nagy település csapata még alacsonyabb osztályban szerepel. Az ellenkezõre is van példa, de kevés. Ez nagy mértékben köszönhetõ Kovács Ferenc elnöknek és családjának, akik
igyekeznek egyben tartani ezt a társaságot. Köszönet illeti a szponzorokat, akik anyagi segítséget adnak a mûködéshez. Köszönet illeti
azokat a szurkolókat, akik a hazai mérkõzéseken megváltják jegyüket
és biztatják a csapatot, ezzel szintén anyagi és erkölcsi segítséget adva az egyesületnek. Arról nem beszélve, hogy idõnként kellemes szórakozásban van részük, hiszen a csapat sok esetben jó játékkal hozta a
hazai mérkõzéseket.
Áttérve a csapat értékelésére, megállapíthatjuk, hogy igazán kezd
csapattá érni az együttes Székely János és Kun Gergõ irányítása alatt.
A kapus poszton Balázs István továbbra is biztos megoldásnak látszik. Szükség esetén Csaplár Sándor megfelelõ helyettes lehet. Faragó Gábor a tavalyi bajnokságban legalább négy poszton játszott. Úgy
tûnik, a hátravont középpályás a legtesthezállóbb feladat számára.
Összességében Gábor nem okozott csalódást, biztos pontja volt a csapatnak. Kardos sokszor volt sérült, de a képzett lelkes játékost nem
nélkülözheti a csapat. Kelemen Adrián, Czigler Gyula szintén erõsségei voltak a csapatnak. Bognár Balázs rutinja, Kelemen Csaba tehetsége, akarása szintén hasznára volt a gárdának. A középpályán Agócs
Lajos szögre akasztja a futballcipõket. Jó helyen volt nála a labda,
technikás, a pályán látó játékost veszít csapatunk. Azt azonban meg
kell jegyezni, hogy idõnként kissé visszafogta biztonsági játékra törekedve a csapat dinamikáját. Magánéletében sok sikert kívánunk a kiváló sportembernek, aki hosszú idõn keresztül erõsítette csapatunkat.
Az utolsó mérkõzésen rúgott trükkös büntetõjére sokáig fogunk emlékezni. Turcsán Tamás hol középpályán, hol a védelemben állta meg
a helyét. Garai Gábor tehetséges játékos, némi formaingadozással.
Németh Tamás és Ilonka Ferenc egyformán 4-4 góllal járultak hozzá
az eredményességhez. A házi góllövõlistát kimagaslóan nyerte
Cziráky Tamás, aki 24 góljával nagy részese volt az elért eredményeknek. A házi góllövõlista második helyén Palotai György áll 6
góllal. Jellemzõ volt rá a formaingadozás, de néhány mérkõzésen kimondottan jól játszott. Végh Gábor kevesebbszer jutott szóhoz, mert
a tehetséges játékos nem volt igazán jó formában, de a 4 rúgott gólja
erõsítette a csapat eredményét. A csatársor hibájául lehet felhozni az
összjáték hiányosságait. Remélhetõleg a késõbbiekben ebben tud
elõrelépni a társaság. Ezenkívül még játszott Kévés Sándor, Bognár

A dömsödi fiatal felnõtt (14 éves kortól)
és örökifjú idõsebb korosztály számára
(99 éves korig) néptáncoktatás indul
2015 szeptemberétõl. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen vennének részt a
magyar tánckultúra hagyományainak ápolásában.
Jelentkezni lehet a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesület vezetõségi tagjainál, illetve a
Gyerekházban, vagy az egyesület facebook oldalán üzenetben.
Az elsõ megbeszélés, próba 2015. szeptember 5. szombat 15.00, Dömsöd, Petõfi
tér 2-3.
Sándor, Papp Zoltán, Márkus Norbert, Pallagi Máté, Hegedûs Richárd, Szabó László, Gábor Zoltán és a feltörekvõ dömsödiek: Sass
László, Gyökeres Gábor, Sáfrán Mihály Alex.
1. Halásztelek FC
2. Alsónémedi SE
3. FC Dabas II.
4. Bugyi SE
5. Pereg SE
6. Dömsödi SE
7. Felsõpakonyi KSE
8. Újlengyel DSE
9. Taksony SE II.
10. Újhartyán ISE
11. Ráckeve VAFC
12. Délegyháza KSE
13. Hernád SE
14. Gyáli BKSE
15. Dunaharaszti MTK II.
16. Kakucs KSE

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
20
20
18
17
17
16
15
12
11
10
10
7
5
4
4

4
4
5
4
4
4
7
2
4
5
4
3
1
7
3
1

3
6
5
8
9
9
7
13
14
14
16
17
22
18
23
25

82
96
104
60
78
65
78
69
51
55
49
65
42
47
39
39

20
42
36
38
47
36
38
79
60
64
83
66
99
75
100
136

62
54
68
22
31
29
40
-10
-9
-9
-34
-1
-57
-28
-61
-97

73
64
61 (-4 pont)
58
55
55
55
47
40
38
34
33
22
18 (-4 pont)
15
13

Itt szeretnék beszámolni egy másik eseményrõl, amely szintén a
focihoz kapcsolódik. 1995-ben megyei bajnokságot nyert Dömsöd
Elekes István edzõsége alatt. Ennek kapcsán egy kis nosztalgikus
összejövetelt és egy barátságos focimeccset szervezett Elekes István.
Ezen a találkozón részt vett a húsz éve bajnokságot nyert csapat sok
tagja és néhány meghívott vendég. Többek között Bencze István polgármester, aki akkor a vezetõség tagjaként dolgozott a csapatért,
Szurgent Lajos, az egykori kiváló játékos, edzõ, aki ezer szállal kötõdik Dömsödhöz, jelen volt Kovács Ferenc, a mostani sportklub elnök. Elekes István elmondta, hogy bajnokságot nyerni mindig minden csoportban nehéz, és annak ellenére, hogy kiváló játékosok és
csapatok voltak Dömsödön, bajnokságot 1970-tõl számítva csak 3szor sikerült nyerni. Elekes István megemlékezett az akkori elnökrõl,
Szabó Lajosról, a dömsödi fociért sokat tett Madarász Andrásról, feleségérõl, Marikáról, a támogató Molnár Csabáról, akik sajnos már
azóta elhunytak. Az edzõ elmondta, hogy nagy eredménynek tartja a
bajnokság megnyerését, de még büszkébb arra, hogy abban a csapatban 12 dömsödi játszott. A választékos vacsora után jó hangulatú beszélgetés vette kezdetét, és az örvendetesen sok gyermek (akik az
egykori játékosok gyermekei) miatt kezdett estefelé szétszéledni a
társaság.
Most is jó volt emlékezni a húsz évvel elõtti eseményekre.
Varsányi Antal
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Dabi református gyerektábor képekben Egyházközségek
elérhetõségei
Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref @gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

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

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

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

Ismét szól a tárogató
A dömsödi református templom tornyából
Immáron hagyomány, hogy nyaranta, minden vasárnap 18
órakor zsoltárok, dicséretek, magyar énekek és népdalok zendülnek fel templomunk tornyából.
Érdemes meghallgatni és elgyönyörködni abban, hogy miként szólaltatja meg Hajdú László ezt a nem mindennapi és ritka hangszert. Miként tölti meg a tárogató erõs hangzásával a
templom elõtti kis teret.
A tárogató vasárnaponként 18 órakor szólal meg, és szeptemberig minden vasárnap ebben az idõpontban hallgathatjuk.
Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivételes élmény!

XXV. évfolyam 8. szám

19

Anyakönyvi hírek

Háziorvosi
rendelés

Születtek:
Hriazik Ferenc – Szászvári Kitti
HANNA
Holló József – Schmidt Gizella
HANNA NÓRA
Bárány József – Kovács Mónika
BLANKA
Sebestyén Gábor – Kovács Etelka
TAMARA
Balázs András Lajos – Juhász Anita
EMESE
Lakatos Pál – Stojka Zsuzsanna
KETRIN és KEVIN

Házasságot kötöttek:
Forián Tibor – Szabó Ildikó Terézia

Elhunytak:

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: augusztus 25.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: szeptember eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Tisztelt Lakosaink!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk: Balogh László Levente,
Bencze István, Budai Szilvia,
Csikós Lászlóné, Csömöri Erzsébet,
Földvári Attila, Habaczellerné Juhász Judit,
Lakatos Mátyás, Liptainé Jaksa Anita,
Nemoda-Stiasny Márta, Orbánné Kiss Judit,
Pongrácz József, Richter Gyuláné,
Siket Péter, Szoóné Bodrogi Emõke,
Varsányi Antal.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

Készült 800 példányban.

Bajnóczi Sándor
Józan László
Rab Lajos
Varga Pál
Varga Sándorné Dudás Ágnes

65 éves
89 éves
91 éves
73 éves
62 éves

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

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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Látogatás Fûrben

Fotó:
Vass

Nyári napközis tábor
Fotó: Fábián Ilona Krisztina
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