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A K T U Á L I S
István király ünnepe idén is szépszámú érdeklõdõt vonzott a hivatal elõtti térre! Szabó Péter
nagytiszteletû úr beszéde és imádsága után az
Iringó Színjátszó Kör különös nézõpontból próbálta a kor egy szeletét visszaadni. Varsányi Antal alpolgármester ünnepi beszédében államalapító királyunk korát vetette össze a mai társadalmi környezetünkkel. Beszédének nagyon fontos
gondolata volt, hogy mára a Képviselõ-testület
tagjait azonos célok vezérlik, a Dömsödi emberek jólétének elõsegítése! Az eddigi hagyományt
tovább folytatva, most is az ünnepség keretében
adta át Ispán Ignác, a Településfejlesztési Bizottság elnöke a Szép Dömsödért emlékplaketteket.
Gratulálok a díjazottaknak, és köszönöm Csikósné Jutka munkáját, aki a plaketteket formázta!
Az ünnep kora estéjén a Kajak-Kenu Szakosztály sportolói vonultak fel a strandfürdõ
elõtt. Nagyon jó volt látni a mintegy harminc
hajóban evezõ fiatalt, akik Dömsödi közönség
elõtt most mutatkoztak be elõször! Biztos vagyok abban, hogy nem utoljára! Az est fénypontja a néhány év kihagyás után ismét megrendezett tûzijáték volt! Boldog vagyok, hogy

nagyszámú ünneplõ elõtt zajlott a látványosság!
Én is úgy gondolom, hogy a maga nemében
színvonalas tartalommal szórakoztatott bennünket az erre szakosodott vállalkozó.
Két, a munkavállalók lehetõségeit bõvítõ dolog is történt az elmúlt hetekben! Elõször a Képviselõ-testület döntött arról, hogy a Hajós-kastély egyik szárnyában ideiglenes otthont adunk
egy varroda mûködtetését vállaló cégnek. Itt
mintegy tíz-tizenöt varrni tudó asszony foglalkoztatására kerül sor. Szûcs Julianna képviselõ
asszony önzetlen segítségével pedig közel húsz
fõ munkavállaló jut – Törökbálinti helyszínen –
állandó kereseti lehetõséghez! Köszönet érte!
Az idei és az elmúlt évek útépítési, útjavítási
munkái arra ösztönöznek, hogy ismét írjak ezeknek az utaknak a használatáról. Természetes,
hogy minden embernek alapvetõ igénye, hogy
normális felületû, járható utcában lakjon. Talán
látszanak is az erre irányuló erõfeszítéseink. Az
utóbbi idõben tényleg sok utca minõsége látványosan javult Dömsödön! Ez a javulás az eddigiekkel szemben egy teljesen más problémát hozott felszínre. Eddig a gödrök, a kátyúk jelentet-

tek gondot, a felújítás után pedig az utak használata nem mindenki számára egyértelmû! Ismét
hangsúlyozom, ezek az utak a felújítás után sem
lettek semmivel sem szélesebbek, így nem jelenti azt, hogy a relatív sebességet bárki nyugodtan
átlépheti! Biztos vagyok abban, hogy azokat a
jármûvezetõket, akik versenypályának tekintik
az utcáinkat, szép szóval jobb belátásra lehet bírni! Az ott élõk tudják, hogy kirõl van szó, így általában nem kell keresgetni azt a személyt, aki
veszélyezteti az utca lakóinak épséget, és az út
minõségét is! Ezekben az utcákban többen felvetették a fekvõrendõrök alkalmazását, de ezt
nem tartom megoldásnak. Egyrészt drága, másrészt pedig indokolatlanul akadályozza a normális közlekedést! Mi nem vagyunk akkora település, hogy ne ismernénk a notórius gyorshajtókat,
így közösen szerintem megfékezhetõk!
Szeptember lévén visszatérõ témáim vannak.
Az egyik a tanév rajtja, amely további figyelmet
követel a jármûvezetõktõl, elsõsorban az iskolák
környékén! Itt szeretném elmondani, hogy a következõ években sem mi mûködtetjük az iskoláinkat, és ennek ellentételezésére, 2019. augusztus
végéig, ismét havi 3 millió 151 ezer forintot fizetünk. A másik újfent ismétlõdõ témám az, hogy
Szabó Gabriella díszpolgárunk újabb világbajnoki címmel gyarapította eddig sem kicsi éremgyûjteményét! Gratulálunk!
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2 0 15 . J Ú L I U S
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete 2015. július 29-én megtartotta soron következõ rendes ülését.
Az ülésen jelen voltak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor
Dezsõ alpolgármester, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Szücs Julianna képviselõk.
A napirend, valamint az elõzõ ülés óta bekövetkezett eseményekrõl szóló beszámoló elfogadása után az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra.
A képviselõ-testület módosította az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét. A
módosított kiadási és bevételi fõösszeg
966.381.000 Ft-ban került megállapításra.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 74. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló
– az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó központ általi mûködtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését
vállalta. Eszerint az önkormányzat az általános
és mûvészeti iskola mûködtetéséhez havonta
3.151.000 Ft-ot köteles fizetni az állam részére.
Sor került az óvodavezetõi pályázat elbírálására is. A képviselõ-testület a Dömsödi Nagyközségi Óvoda óvodavezetõi álláshelyének betöltésére kiírt pályázat eredményeként Orosz
Lajosnét bízta meg a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda óvodavezetõi feladataival 2015. augusztus 1-jétõl 2020. július 31-ig.
Idén is sor került a „Szép Dömsödért” emlékplakettek odaítélésére. A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megõrzése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért társadalmi bizottság javaslatát figyelembe véve
„Szép Dömsödért” emlékplakettet adományozott az alábbi személyeknek:
Családi ház kategória:
Osváth Andrásné, Csécs István, Földvári
László, Farkas Mónika, Várkonyi György,
Klenánczné Tóth Judit, Földi Iván, Imre Péter,
Nagy Orsolya, Kósa Zoltánné.
Közületek kategória:
Tóth András Lovarda
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dömsöd 51. sz. út – Rákóczi
út csomópont forgalmi rend rendezése tervezésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánította.
A képviselõ-testület a Dömsöd 51. sz. út –
Rákóczi út csomópont forgalmi rend rendezése

tervezésére új nyílt pályázati eljárást ír ki a korábbi pályázati kiírás feltételei szerint, az alábbi
módosításokkal:
– a korábbi tervezési feladatok közül a kertészeti tervezési munkarész nélkül kell az ajánlatokat megadni;
– a pályázatok elbírálása két fordulóban történik. A második fordulóban az elsõ fordulóban
3 legkisebb vállalkozási díjat tartalmazó ajánlattevõvel folytat tárgyalásokat a Gazdasági és
Mûszaki Fejlesztési Bizottság.
A képviselõ-testület döntése szerint a pályázati kiírást egy országos megjelenésû internetes
portálon közzé kell tenni.
A képviselõ-testület a Felsõ Homokhátság
LEADER és Ráckeve TDM Egyesületek összevonásából létrejövõ szervezet mûködéséhez,
annak érdekében, hogy Dömsöd település a
megnyíló pályázati forrásokat maximálisan ki
tudja használni, 2015. október 31-tõl 2016. február 28-ig legfeljebb 390.575 Ft-ig terjedõ viszszatérítendõ támogatást nyújt. A mûködéshez
nyújtott támogatást a támogatott szervezetnek
2016. április 30-ig kell az önkormányzat részére
visszatérítenie.
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról 3/2015. (II.
19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
is döntés született, amely az iskoláztatási támogatás feltételeit építette be a rendeletbe.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. évi költségvetésének tárgyalásakor ismételten megtárgyalja a Dömsöd
Nagytemplomi Református Egyházközség anyagi támogatás kérését, amely a Dömsödi Református Nagytemplom felújítási munkálataihoz
való hozzájárulásra irányult.
A képviselõ-testület a Petõfi Emlékhelyek
2015. szeptember 19-én Dömsöd településen
megtartandó találkozójára 100.000 Ft-ot saját
költségvetésébõl biztosít.
Az önkormányzat a tulajdonát képezõ 713
hrsz-ú ingatlan (Hajós-kastély) egyik szárnyát
és a hozzá tartozó szociális helyiségeket egy év
idõtartamra, 2015. szeptember 1-jétõl 2016. augusztus 31-ig bérbeadja a HUBER-ÉK Kft. részére 50.000 Ft+ÁFA/hó bérleti díjért, valamint
a bérlemény közüzemi költségeit a Bérlõ viseli.
A bérlõ a bérleményt varroda céljára hasznosíthatja. A bérlõ köteles továbbá az ingatlan és telephely bejegyzésrõl is gondoskodni, amely a
helyi iparûzési adó szempontjából bír jelentõséggel.
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2015. szept. 30. szerdán 15-16 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉ

képviselõ asszony, az Ügyrendi
Bizottság elnöke 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

A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Idõ
8.00–12.00,
13.00–17.30
Nincs
8.00–12.00,
13.00–16.00
Nincs
8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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GYÛJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2015-BEN IS!
Házhoz menõ lomtalanítás
Társaságunk 2015. évben évente 2 alkalommal végzi el, az ingatlantulajdonossal elõre egyeztetett idõpontban a háztartásban keletkezett lom háztól
történõ elszállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat,
eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb
méretû anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezõgazdasági, ipari hulladék;
– elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hûtõgép…);
– veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
– heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységbõl származó hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetõségen jelezze a szolgáltató felé.
FONTOS: Kérjük, hogy jelezze lomtalanítási igényét, és csak a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az elõre egyeztetett idõpontban.

Hulladékgyûjtõ edény
azonosító
MATRICA

A 2015. évi elsõ számla mellékleteként kiküldésre kerülõ matrica hulladékgyûjtõ edényzetre való kiragasztásával igazolható, hogy az adott
ingatlan jogosult az adott ûrmértékû és darabszámú edényzettel hulladékszállítás igénybevételére, ezért kérjük az edényzetre jól látható
helyre ragassza fel majd matricáját.
További információ:
E-mail: info@vertikalrt.hu, Honlap: www.vertikalzrt.hu
Központ: 22/576-070; kommunalis@vertikalrt.hu
Régiós elérhetõségek:
Dél-pesti régió: 24/535-535; kunepszolg@kunepszolg.hu

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2015. évi rendjérõl
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Társaságunk 2015. évtõl a közszolgáltatás keretében végzi a
háztartásonkénti szelektív hulladékgyûjtést. Havonta egy-két alkalommal van
lehetõsége Önnek is az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék
ingatlan elé történõ kihelyezésére.
Újrahasznosítható hulladékok gyûjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy lehetõleg áttetszõ mûanyag zsákban
vagy kötegelve kihelyezi reggel 6 óráig a következõ elkülönítetten gyûjtött
anyagokat:
Csomagolási hulladék: ásványvizes, üdítõs, PET, egyéb flakonok, tiszta
csomagoló fóliák, papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)
Fém hulladék: fém- és aludobozok (sörös, üdítõs, konzerves)
Az így elszállított, Önök által elõválogatott anyagokat munkatársaink telephelyünkön tovább szelektálják.
Gyûjtési idõszak:
Havonta egy-két alkalommal, a táblázatban feltüntetett idõpontokban.
FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven elõválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen a zsákokba! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak, ezért lehetõség szerint az újrahasznosítható
anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyûjtõzsákba.
Üveg hulladékok gyûjtése
Társaságunk a településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyûjtését, hulladékgyûjtõ szigeten, illetve üveghulladék gyûjtõponton történõ elhelyezéssel.
Komposztálható hulladékok gyûjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk megfelelõ
teherbírású zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú
és 50 cm átmérõjû kötegekben összekötve szállítja el az ingatlan elõl alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben. A zöldhulladékot az adott napon a kommunális hulladékszállítással érintett településrészen a kommunális hulladékkal együtt a gyûjtõedény mellé kell kihelyezni.
FONTOS: Kérjük a komposztálható hulladékot úgy kihelyezni, hogy az a
közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.
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Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy Dömsöd nagyközségben

2015. 09. 23-tól
2015. 10. 07-ig
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Szakorvosi Rendelõintézet
Szigetszentmiklós
Elõjegyzési idõpontok kiadása
Honlap: www.szszri.hu

Tüdõszûrést
tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfõn: 11.30 – 17.30 óráig
Kedden: 7.30 – 13.30 óráig
Szerdán: 11.30 – 17.30 óráig

Szakrendelés
Általános bõr- és nemibeteg
szakellátás és gondozó •
Belgyógyászat-Diabetológia
Családvédelmi szolgálat
EKG
Csontritkulás (ODM)
Fizikoterápia

E-mail cím

Idõpont adása telefonon

Telefonszám

borgyogyaszat@szszri.hu

H–Sz: 7.00-8.00

06-24-524-121

belgyogyaszat@szszri.hu
ekg@szszri.hu
odm@szszri.hu
fizikoterapia@szszri.hu

H–P: 7.00-8.00
H–P: 9.30-10.00
H–P: 7.00-8.00
rendelési idõben
rendelési idõben

Fogászat

fogaszat@szszri.hu

rendelési idõben

06-24-524-170
06-30-463-3516
06-24-524-170
06-24-524-123
06-24-524-124
06-24-524-186,
06-24-524-156

Csütörtökön: 7.30 – 13.30 óráig

Foglalkozás-egészségügy

Pénteken: 7.30 – 13.30 óráig

Fül-orr-gégészet
Gasztroenterológia •
Gyermek pulmonológia •
Gyógymasszázs
Gyógytorna
Ideggondozó

foglalkozasegeszsegugy@
szszri.hu
fulorrgege@szszri.hu
gasztroenterologia@szszri.hu
pulmonologia@szszri.hu
gyogymasszazs@szszri.hu
gyogytorna@szszri.hu
ideggondozo@szszri.hu

Ideggyógyászat

ideggyogyaszat@szszri.hu

Kardiológia
Laboratórium
Mammográfia
Mágnes- és lézerterápia

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!

rendelési idõben

06-24-524-146
06-24-524-147
06-24-524-143
06-24-524-157
06-24-524-189
06-24-524-185
06-24-403-498

kardiologia@szszri.hu
laboratorium@szszri.hu
mammografia@szszri.hu
magnesterapia@szszri.hu

rendelési idõben
hétfõ és péntek: 8.00-12.00
hétfõ: 8.00-12.00
rendelési idõben
rendelési idõben
H–P: 7.00–8.00
H: 7.00–9.00, K: 9.30–11.30,
Sz: 7.00–9.00,
Cs: 13.30–14.30,
P: 7.00–9.00
H–P: 7.00-8.00
H–P: 10.00-13.00
H–P: 11.00-13.00
rendelési idõben

Nõgyógyászat

nogyogyaszat@szszri.hu

H–P: 7.30-8.00

Ortopédia
Pajzsmirigy szakrendelés

ortopedia@szszri.hu
belgyogyaszat@szszri.hu

Pulmonológia

tudogondozo@szszri.hu

Reumatológia

reumatologia@szszri.hu

Röntgen

rontgen@szszri.hu

Sebészet

sebeszet@szszri.hu

Sportorvos •
Szájsebészet

sportorvos@szszri.hu
szajsebeszet@szszri.hu

Szemészet

szemeszet@szszri.hu

Tüdõgondozó

tudogondozo@szszri.hu

Tüdõszûrés

tudogondozo@szszri.hu

Ultrahang

ultrahang@szszri.hu

Urológia

urologia@szszri.hu

H–P: 12.00-14.00
H–P: 7.00-8.00
H–Cs: 7.30-8.00, 17.00-18.00,
06-24-524-162
P: 7.30-8.00
Dr. Kovács Magdolna:
H, Sze: 7.30-8.30,
K, Cs: 13.30-14.30,
06-24-524-125
P (páros héten): 7.30-8.30.
Dr. Garanyi Irma: rend. idõben
H–P: 11.00-13.00
06-24-524-140
06-24-524-141,
H–P: 7.00-8.00
06-24-524-142
szerda: 10.00-12.00
06-24-524-157
hétfõ: 12.00-14.00
06-24-524-143
H–Cs: 6.30-7.30,
06-24-524-181
P: 10.00-12.00
H-Cs: 7.30-8.00, 17.00-18.00,
06-24-524-162
P: 7.30-8.00
H-Cs:: 7.30-8.00, 17.00-18.00,
06-24-524-162
P: 7.30-8.00
H–P: 11.00-13.00
06-24-524-140
H–Sze: 8.00-9.00,
06-24-524-145
Cs: 15.00-16.00, P: 8.00-9.00

06-24-524-188
06-24-524-170
06-24-524-152
06-24-524-140
06-24-524-144
06-24-524-128,
06-24-524-187
06-24-524-120
06-24-524-170

Az e-mailek feldolgozása a beérkezés után 24 órán belül megtörténik. Ezt követõen a nem beutalóköteles szakrendelések esetén 24 órán belül, a beutalóköteles szakrendelések esetén 48-72 órán belül kap választ, kivéve a
• jellel jelölt szakrendeléseket! Mindenrõl bõvebb információkat találhat honlapunkon: www.szszri.hu
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Varsányi Antal ünnepi beszéde augusztus 20-án
Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Ma államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret ünnepeljük. Mária Terézia 1774-ben nyilvánította ünnepé augusztus
20-át. Az országgyûlés 1991-ben a Magyar Köztársaság legfontosabb állami ünnepévé tette.
Istvánt 22 évesen keresztény szertartás szerint avatták fejedelemmé 997-ben. 1000-ben királlyá koronázták. Az uralkodása
1038-ig tartott. Ezen 41 éves uralkodás alatt megfelelõ alázattal,
de ha szükség volt, kellõ szigorral korszerû európai államot teremtett. Ez úgy volt lehetséges, hogy beengedte az országba azon
idegeneket, akik javították az ország teljesítõ-képességét, akiktõl
tanulni, tapasztalni lehetett, egyet viszont nem tett. Soha nem engedte át a döntéseket az idegeneknek. A döntéseket Õ maga hozta, a benne bízó bölcs magyarok támogatását megszerezve. Sajnos a huszadik században többször idegenek, vagy az idegeneket
szolga módon kiszolgáló emberek alakították sorsunkat.
István fiának, Imre hercegnek írt intelmeiben a következõt találjuk. „Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyûlölködés nélkül. A királyok koronájának legszebb ékszerei a jótettek.” Az uralkodás kiváltság, felelõsséggel jár. Ehhez támogatás
szükséges. Nem fondorlattal, erõszakkal kell támogatást szerezni,
hanem jótettekkel. Manapság sûrûn hallani, hogy a jó és a rossz
nézõpont kérdése. Ez legtöbbször nem igaz. A jó élesen elkülönül
a rossztól. Például ha egy utca aszfaltburkolatot kap az jó, ha nem
elég hosszan az rossz, de az nem rontja el azt, hogy a többi része
jó út lett.

mondja: Mindnyájan
egyetértõk legyetek…”
Ez egy nagyon fontos
intelem Istvántól. A
generációk között
mindig volt, és mindig lesz is nézetkülönbség. A fiatalnak
fel kell ismernie,
hogy az idõsebbek
tapasztalatára, iránymutatására szüksége
van, ezért nagyobb türelemmel kell viseltetnie az
idõsek iránt. A másik oldal
is igaz, az idõsebbnek fel kell
ismerni a fiatal tehetségét, tettrekészségét, és elõ kell segíteni elõrehaladását. Ez fõleg igaz a vezetõ beosztású emberekre, akik tehetnek azért, hogy fiataljaink
tudják segíteni községünk fejlõdését. Az ifjak külföldre távozása
veszteség, abban az esetben, ha végleges, és csak a jobb anyagi
körülmények miatt történik. Elõny is lehet, ha tanulás, tapasztalatszerzés és az önbizalomszerzés miatt következik be. Ha végleg
külföldön marad bármelyik magyar, annak helyére érkezik egy
más kultúrájú, másként élõ idegen. Ezért nagy a felelõssége annak, aki tehet érte, próbálja meg a képzett, tehetséges fiatalokat
itthon tartani vagy visszavárni. Ebben véleményem szerint Dömsödön nem állunk a helyzet magaslatán.

István királyt Országalapítónak nevezzük. A történelem viharai
ellenére „megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán”. Itt a
nemzeten van a hangsúly! A nemzet jellemzõje az azonos nyelv,
az azonos kultúra és a fõ kérdésekben egyetértés. Nemzeti egyetértés nélkül nincs haladás, még az Európai Unióban sem. Szükség
van egyetértésre! Országosan és helyi szinteken is. Az egyetértésnek az alapja az lehet, ha elfogadjuk, hogy a másik törekvése is a
jobbítás. Nem biztos, hogy mi is pontosan úgy akarjuk, de egy közös döntés után el kell fogadni a többségi döntést, és a megvalósítás irányában kell dolgoznunk.

Megmaradásunknak fontos záloga az oktatás és a kultúra. Az
iskola hasznos és lélekemelõ ismeretek tanítására és nevelésre jött
létre. A nevelés ki kell hogy terjedjen a hagyományok ápolására
is. A központi irányítás is tudja, hogy a hagyományok megtartása
milyen fontos a nemzet megmaradása szempontjából. Ezért sokat
kell tenni Dömsödön is.

Önkormányzatunkban kisebb zökkenõk után kialakulóban van
ez az egyetértés. Úgy érzem, elfogadjuk egymás véleményét,
hogy a másik is a jobbításra törekszik. Az országos pártpolitika
nem játszik döntõ szerepet a helyi döntéseknél. Ez így van jól.
Dömsödön így volt egészen a rendszerváltás óta. Persze nem gondolom, hogy minden véleményt, minden törekvést helyeselni kellene. Az önzõ érdekeket fel kell ismernünk, és szembe kell állítanunk a nagyobb közösség érdekével. A fondorlatos lejáratásokat
is fel kell ismerni, és kellõ bölcsességgel kell ellene fellépni mindenkinek.

Már István király is megfogalmazta ezt a következõképpen:
„Mert az egynyelvû és egy szokású ország gyenge és esendõ.”

A modern Európa elvárja az idegen nyelvek ismeretét, de minden tehetséges fiatalnak kötelessége a magyar nyelv és kultúra
ápolása és terjesztése is.

Augusztus 20. az új kenyér ünnepe is. Valamikor nagyon fáradságos munka volt a gabona betakarítása. A kenyér a legfontosabb
eledelünk. Õseink életnek nevezték. Ezért nagy tisztelet övezte
mindig a kenyeret. Fontos a kenyér a kereszténység életében is,
hiszen jelképesen Jézus megtöretett testének sákramentuma. Az
Úr imádságában is a mindennapi kenyerünkért imádkozunk. Manapság kevésbé fáradságos a kiváló kombájnokkal betakarítani a
termést, mégis meg kell maradjon a kenyér tisztelete.

A nemzethez tartozás kötelez bennünket arra, hogy nemzettársainkat közelebb állónak tartsuk, mint egy más nemzethez tartozót. Ez nem jelentheti azt, hogy más nemzeteket ne ismerjünk el,
vagy gyûlölködjünk irányukban, hiszen mi nem vagyunk különb
egy nemzetnél sem, de az biztos, hogy alább valók sem vagyunk
egyiknél sem.

Az államalapítás és az új kenyér ünnepe így fér meg egy napon.
Becsüljük meg azt az országot, amelyet István király következetes munkával teremtett számunkra. Fogadjuk meg máig ható intelmeit. Fogjunk össze a jóért, jobban becsüljük meg nemzettársainkat.

István Törvényeiben olvashatjuk: „Akarjuk, hogy erõs béke és
egyetértés legyen öregek és fiatalok között, mint az apostol

Az ünnep további részére kellemes napot és tartalmas idõtöltést
kívánok.

6

XXV. évfolyam 9. szám

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

Kisherceg Gyerekház nyárvégi híradója
Eseményekben, látogatottságban, eredményességben gazdag nyári hónapokat tudhatunk
magunk mögött
gyerekházunkban, melyrõl folyamatosan hírt
adtunk. Örömmel fogadtuk,
láttuk vendégül
az európai országok pedagógus csoportjának néhány napos látogatását, akik országunkat bejárva
eljutottak Dömsödre is. Útjuk fõ célja gyerekházunk megtekintése, a
kisgyerekek nyári hasznos „lekötésének”, szabadidõs tevékenységének megfigyelése volt. Elismerõ szavakkal illették településünket, az
itt lévõ gyerekközpontú nyári mûhelyeket, dicsérték gyerekházunk
nyitottságát, célját, munkáját is. Jólesõ érzéssel fogadtuk a dunavecsei, dömsödi roma táncosokat gyerekházi bemutatkozásra a Cigány
Szolidaritás Napja alkalmából. A fellépõk megérdemeltek volna méltóbb vendéglátást, színvonalas mûsorukhoz nagyobb nézõközönséget, elismerést. Augusztus 20-ra olyan kenyeret sütöttünk, melybe
minden gyerek otthonról hozott egy kis maroknyi lisztet, közös megemlékezéssel, ünnepléssel fogyasztottuk el az ünnepi kenyeret.
Gyerekházunkból 2015 õszén 15 gyerek készül óvodába menni.
Ezúton köszönjük a szülõknek, nagyszülõknek, hogy gyerekházas
családunk vidám tagjai voltak hónapokon, éveken keresztül. Sikeres
óvodai éveket kívánunk: Béczi Barnabás, Boros Gergõ, Csepregi
László, Csiszár Balázs, Farkas Csenge, Farkas Ramóna, Fazekas Bianka, Harasztosi Viktor, Horváth Anna, Jánosi Gábor Ferenc, Orsós
Szebasztián, Rupa Kevin, Rupa Márk, Szombati Kornél, Tarr Lili
gyerekházas ballagóinknak!
(n.-s.m.)

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

Óvodába készülõ gyermekeink:
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Nyári Napközis Táborunk
A Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálatunk idén 4 hetes nyári tábort szervezett. A táborunkban összesen 93 gyermek vett részt, átlagban heti szinten 40-50 gyermekkel foglalkoztunk.
Az étkezésrõl 4 héten keresztül a Polgármesteri Hivatal jóvoltából a Napközis Konyha gondoskodott finomabbnál finomabb ételekkel. Ezúton is köszönjük a
konyhán dolgozók „többletmunkáját” amivel ez járt, és
a Hivatal részérõl a lehetõséget, hogy támogatták a táborban résztvevõ gyerekek étkezését. A gyerekeknek
lehetõségük volt pingpongozni, csocsózni, tollasozni,
társasjátékozni, színezni, rajzolni, evezni. Kézmûves
foglalkozások voltak minden kedden délelõtt, ahol többek között bõrbõl és fából készült kulcstartókat készítettek Vass Ilona közremûködésével. Neki is köszönettel adózunk. Esõs idõben a csoportszobában „moziztunk”, ami a gyerekek egyik kedvenc programja volt.
Sokat játszottunk közösen: activityztünk, barchobáztunk, karkötõt készítettünk fonalból, varrtunk stb.
Meleg idõben, amibõl három héten keresztül kánikula
jutott nekünk, a dunai szabadstrandon fürödtünk, ahol
kavicsokat és kagylót gyûjtöttünk, melyeket a késõbbi
foglalkozások során hasznosítottunk.
Minden csütörtökön túráztunk. Elsõ héten Tassra bicikliztünk a zsiliphez, majd a strandon fürödtünk. Második héten szintén kerékpárral a ráckevei strand volt a
cél, melyet a legkisebbek is hõsiesen teljesítettek. Kö-

vetkezõ héten a kunszentmiklósi fürdõbe mentünk autókkal, amit a gyerekek nagyon élveztek. Utolsó héten a
Szigethalmi Vadasparkba utaztunk tömegközlekedéssel, több gyermeknek ez volt az elsõ állatkerti élménye.
Minden pénteken bográcsoztunk a gyerekek bevonásával. Segítõkészek és nagyon készségesek voltak, fõleg a
fagyikészítésben, melyet pszichológusunk, Forgácsné
Szûcs Kriszta jóvoltából készítettek el.
A gyerekek feladatokat kaptak a négy hét folyamán,
versenyeztek, melyekért csokival és kisebb ajándékokkal jutalmaztuk õket.
A tábor utolsó napján közös beszélgetést tartottunk,
ahol a gyerekek elmondták a véleményüket a táborról.
Sokan nagyon sajnálták, hogy gyorsan eltelt ez a 4 hét.
Pár sor a gyerekek véleményeibõl:
„Idáig az összes közül ez volt a legjobb tábor!”
„A táborban lévõ napok remekek voltak, mert itt sok
jó dolog történt. Sok mókás feladat volt. Itt minden felnõtt kedves.”
„A csocsóval sokat játszottam, de más játékot is kipróbáltam. A vigyázókkal is nagyon elvoltam. Nekem
tetszett a tábor. Remélem, hogy jövõre is lesz!”
Facebook oldalunkon a tábor képeit mindenki megtekintheti!
Köszönjük a szülõknek a felajánlásokat és a segítõk,
nyári diákmunkások munkáját!
A Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat dolgozói
Szabó Orsolya szociális asszisztens

Óvodánk rajzpályázatot hirdet
„Az Én Óvodám” címmel
az „Új Óvoda” megnyitásának 40 éves évfordulója
alkalmából, melyre szeretettel várjuk alkotásaitokat.
Pályázók köre: 3-7 éves
korig Új Óvodába járók a
2015-2016-os nevelési évben.
Bármilyen szabadon választott technikát alkalmazhattok.
Méret: A/4.
A rajzok hátoldalára kérjétek
meg nagyobb testvéreteket
vagy szüleiteket, írják rá a
neveteket és korotokat.
Beérkezési határidõ:
2015. szeptember 14.
A beérkezett rajzokból kiállítás kerül megrendezésre.
Az eredményhirdetés
napja, díjak átadása:
2015. szeptember 17-én,
csütörtökön 10 00 órától.
A kiállítás megtekinthetõ
2015. szeptember 20-ig
az óvodában.
Díjazás: az elsõ három
helyezett rajz és a rajzpályázaton résztvevõ gyermekek
névsorának megjelentetése a
Dömsödi Hírnökben
és Dömsöd Nagyközség
honlapján.
Az elsõ három helyezett
emléklapot, a pályázaton
résztvevõk meglepetés
kitûzõt kapnak.
Érdeklõdni lehet
az óvó néniktõl.

Fotó: Árky Annamária

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Augusztusban megszépült az irodánk: a polgármesteri hivatal dolgozói helyrehozták a leomlott vakolatot és kifestették a helyiséget. Innen is szeretnék köszönetet mondani nekik és
vezetõjüknek, Varsányi Antalnak!
Az új tanév több személyi változást is hozott.
Magyar Ákos trombitatanárunk, Soós Mónika
szaxofontanárunk és Varga Anett grafikatanárunk szeptembertõl nem tanít iskolánkban. Megköszönöm a munkájukat, különösen Nettinek,
aki 2007 óta tanított a mûvészeti iskolában.
A rézfúvós szakokon Csernov Miklós (áttanít
a Volly István AMI-ból), a fafúvós tanszakokon

Kanderka Andrea (fõállású pedagógus a mi iskolánkban), képzõmûvészeti tanszakon pedig
Brusztné Firnigl Judit (áttanít a Szigetcsépi
AMI-ból) vállalta az oktatást ettõl a tanévtõl.
Iskolánkban a következõ tanszakokra van lehetõség jelentkezni:
hangszeres – furulya, fuvola, klarinét (szaxofon), trombita (mélyrézfúvós hangszerek), gitár
tánc – néptánc, társastánc
képzõ- és iparmûvészet – képzõmûvészet,
grafika és festészet
színmûvészet-bábmûvészet – színjáték.
A hangszeres tanszakokra csak korláto-

zott számban tudunk jelentkezõket fogadni!
A mûvészeti iskolában térítési díjat kell szednünk, ennek mértéke az újság egy korábbi számában megjelent. Jelentõs kedvezményeket, illetve fizetési mentességet lehet érvényesíteni,
de ehhez kérelmet kell benyújtani, illetve jövedelemigazolás szükséges. Az egyedi elbíráláshoz kérem, hogy fáradjon be a mûvészeti iskolába mindenki, aki mentességet vagy kedvezményt szeretne érvényesíteni.
Az új tanévben minden növendékünknek sikeres felkészülést, jó munkát kívánok!
Köntös Ágnes igazgató
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DUSE Kézilabda Szakosztály hírei
2015. nyár elején befejezõdött a Kisiskolás bajnokság:
U7 3. helyen végzett a csoportjában, az U8 pedig a 9. helyen, U7
játékosaival kiegészülve. A pici lányok játéka a pályán igazi felüdülés.
Borzasztóan elszántak, lelkesek. Idõnként nagyon szép és szoros meccseket játszottak. Zúgott a csarnok sok alkalommal egy-egy parázs meccs
közben, úgy, mint a nagyoknál. Szeptembertõl várjuk további 8-9 éves
kislányok jelentkezését Béczi János edzõnél a Sportcsarnokban! Szükséges a csapatbõvítés!

Zsidai Emma: Szeretem a kézilabdát, mert jók a játékok. Szeretem a
társaságot meg az edzõ Jani bácsit.
Bata Cintia: Szeretek sportolni, aranyos, kedves az edzõ, jó a társaság.
Sokat utazunk.
Izsák Fanni: Én azért szeretem a kézilabdát, mert együtt lehetek a barátaimmal és az osztálytársaimmal. És még sok új barátot szerezhetek.
Tóth Melissza: Szeretem a kézilabdát, mert én vagyok a kapus,
szeretek a kapuban állni. Jó fej az edzõnk, a Jani bácsi is. Szeretek az
ellenfelekkel összepacsizni, és a meccs végén megköszönni a szurkolást a
szülõknek.
Gyerekbajnokság: az U13-as korosztály az alapszakaszban a 7.
helyen végzett pontlevonások miatt, mert sajnos nem tudtunk annyi
játékost kiállítani, mint ami a versenykiírásban szerepelt.
Pontlevonás nélkül a 4. helyen álltak volna a lányok. Alapszakaszban
gólkirálynõ lett a csoportunkban Bojtos Beáta. De az elsõ 25-ben 169
játékos közül benne volt minden U13-as lányunk. Székely Klaudia
15., Sass Lilla 17., Kolompár Izabella 18., Kolompár Petra 22. helyen
állt. Rájátszásban alsóház 2. helyen végeztek a lányok a csoportban a
pontlevonás miatt, pontlevonás nélkül az 1. hely lett volna meg. Góllövõlista a csoportunkban: Bojtos Beáta 2., Sass Lilla 5., Takács
Fatime 6., Kolompár Petra 9. helyen végzett. Elsõ 10-ben 91 játékosból 4 DUSE-s lányunk ott volt.
OSB (U16): Alapszakaszban csoportunkban 8. hely. Góllövõlista:
Bojtos Beáta 8., Burján Virág 20., Ács Dominika a 26. helyen
végzett. Az elsõ 30-ban 172 játékosból 3 DUSE-s lányunk ott volt.
Rájátszás alsóház: csoportunkban 4. hely. Góllövõlista a csoportban:
Bojtos Beáta 2., Ács Dominika és Burján Virág 11. helyen végzett
azonos gólszámmal. Belencsik Krisztina 16., Sass Lilla 20. Elsõ 20ban 92 játékosból 5 DUSE-s lány volt. Országos góllövõlista: 84
csapat indult összesen. 1562 játékosból Bojtos Beáta a 40., Burján
Virág a 165., Ács Dominika pedig a 189. helyen végzett. Az elsõ 200
játékos között 3 DUSE-s lányunk volt ott.

A pici lányok számára nyáron sem volt sok pihenés, hetente 3 alkalommal edzettek együtt. Megkérdeztem õket, miért szeretnek edzésre
járni és kézilabdázni, íme a válaszok:
Takács Tímea: Azért szeretek járni, mert sokat fejlõdünk és erõsödünk.
Szeretünk érmet nyerni. Nagyon szeretjük Jani bácsit.
Boruzs Hanna Lídia: Azért szeretek kézilabdára járni, mert a barátaimmal vagyok és Jani bácsi az edzõ.
Ambruska Bernadett: Szeretem a kézilabdát, mert sokat tornázunk, új
dolgokat tanulunk. Az a legjobb, mikor meccsre megyünk és nyerünk, ez
nagy öröm a számomra.
Perger Panka: Én azért szeretek edzésre járni, mert a barátnõimmel
sportolhatok. Erõsek és egészségesek leszünk.
András Viktória: Szeretem a kézilabdát, mert szeretek labdázni,
szeretek sportolni. Nagyon jók az edzések.

Sajnos sok sérültünk volt az elõzõ szezonban, de a lányok sokszor
felvállalták így is a játékot, és kiálltak az egészséges ellenfelekkel szemben. Ezek a sérülések is hátráltatták a csapatot jobb eredmények
elérésében. Voltak azért pozitív események is az egyesület és a csapat
életében, volt 2 visszatérõ korábbi játékosunk (Belencsik Krisztina és
Kincses Dóra), akik szépen felvették a ritmust és sikerült visszailleszkedniük a közösségbe, a szezon felétõl pedig már góljaikkal segítették a többieket. Volt 2 új igazolásunk is Ráckevérõl, mindkét nagylány (Mózes
Fanni és Lendvai Nikolett) remekül megtalálta a helyét a csapatban és a
pályán is. Kapusaink, Kovács Vivien és Földvári Fanni szép százalékkal
védték végig az idényt. Az egész szezont nézve az 50%-ot hozták mindketten. Kovács Vivien szeptembertõl már a Dunaújvárosi Kézilabda
Akadémián folytatja tovább a tanulmányait és a játékot. Ezúton is kívánunk sok sikert neki, és vigye messzi földre Dömsöd hírnevét! A
dunaújvárosi akadémiának 1 éve már van 1 dömsödi játékosa Hochman
Regina személyében, Vivien most hozzá csatlakozik. És van még egy
örömteli hír a dömsödi kézilabdás lányokról: Nagy Barbara, aki az utolsó
éveit ugyan Szigetszentmiklóson töltötte, de DUSE nevelés, felvételt
nyert a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, Balatonboglárra. Neki is sok sikert kívánunk!
Béczi János edzõnek, Hartai Mária szakosztályvezetõnek és Nagy
Zsolt DUSE elnöknek köszönjük munkájukat, amelyet a hamarosan
induló új szezonban lányaink igyekeznek szép gólokkal meghálálni.
majd. Eddigi támogatóinknak, szponzorainknak is köszönettel tartozunk, és kérjük õket, tartsanak velünk az õszi szezontól mérkõzéseinken!
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Nagylányaink idén a Pest Megye Bajnokságban indulnak junior korosztályban:

Az U8, U9 és junior mérkõzések hazai idõpontjait igyekszünk az újság hasábjain közreadni. Szeretettel hívjuk és várjuk a sportszeretõ közönséget a
csarnokunkba.
A következõ számban friss híreket közlünk majd a DUSE további két szakosztályáról, a kajakosokról és focistáinkról is! Szép sikereket könyveltek
el már õk is! Mindkét szakosztályba várjuk a sporthoz kedvet érzõk jelentkezését az edzõknél vagy Nagy Zsolt DUSE elnöknél, akiknek ezúton
kívánok sikeres szezont valamennyi szakosztálynál! HAJRÁ DUSE! HAJRÁ DÖMSÖD!
Burján Katalin

Szösszenetek * Szösszenetek * Szösszenetek
Az idei tavasz legnagyobb szívmelengetõ élménye volt számomra, hogy
ismét dömsödi gyerekektõl hangos a
csónakház elõtti Duna-part. Jó érzés
volt látni a sok vidáman evezõ kispajtást, megfelelõ szakirányítás mellett. Jó
volt látni a sok érdeklõdõ szülõt is, akik
büszkén biztatták csemetéjüket, remélem, sok tehetség kerül ki közülük. Köszönet és elismerés ennek a számomra
még ismeretlen víz- és gyermekszeretõ
gárdának, akik vállalták ezt a nemes feladatot. Jó egészséget, erõt és kitartást
kívánok nekik!
Elszomorító, hogy a csarnok elõtti gyönyörû játszótér átalakult baromfifarmmá! Nyár elején volt olyan nap, hogy reggel fél kilenckor 18 tyúkot,
9 pulykát és 10 kacsát számoltam össze. Elképesztõ, mennyi piszkot hagytak maguk után, és 9 órakor ugyanazon a területen két óvodás csoport hempergett a fûben, vagy ki tudja miben… Feltételezem, mindenki ismeri a kacsafröccsöt! Szerencsére falunk gyógytornásza, B.Zs. is felfigyelt erre a tarthatatlan állapotra, és rettenetesen felháborodott.
Én is szóltam már néhány illetékesnek, de semmi nem változott. A közmunkások szerint a homokozóban sok a kutyaürülék. Miért kell megvárni,
hogy ne adj’ isten egy gyerek komoly, esetleg
végzetes fertõzést kapjon, vagy hivatalosan feljelentsék az Önkormányzatot? Volt egy kutyás kalandom is: fekete terepjáró állt meg a tér mellett.
Elsõként két vizsla ugrott ki, és nagyon otthonosan rögtön a homokozót vették birtokba. Miért
nem a csúszdát vagy a libikókát? Kiderült, a nem
dömsödi pár két gyermeket is hozott. Igyekeztem
nagyon finoman felhívni a gazdi figyelmét a (nem
dömsödiek voltak) játszótér és a kutyák viszonyára. A fiatal párt nem tudtam meggyõzni, folyton
egy tábla megmutatását követelték, ahol ki van írva, hogy tilos kutyát behozni a térre. Az íratlan
törvény fogalmát nem ismerték, ahogy én sem
tudtam ilyen táblát mutatni. Maradtak is egész
délután. A kutyák biztosan otthon vagy a kocsiban intézték el dolgukat, mert olyan jól neveltek!
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
Petõfi és napjaink költészete: A jövõ kiszámíthatatlan és megismerhetetlen.
Szegény Sándorunk sem gondolta volna a Pilvaxban, hogy még
kétszáz év múlva is, 2015-ben költõi vénája épp oly friss és termékeny lesz, mint akkor, mikor talpra szólította a nemzetet! Fejében
idén tavasszal nagy volt a nyüzsgés, kitörni és repülni vágyó gondolatok feszítették belülrõl.
Kilesett fája mögül, ahol eddig szerényen meghúzódott, és megdöbbenve tapasztalta, hogy még bolondabb, elnyomottabb világba
került, mint amit otthagyott. Úgy érezte, a kornak megfelelõen váltani kell, mégpedig gyökeresen. Kit érdekelne még az Alföld sík vidéke, a kanyargó Tiszával? Váltani, de a költést nem abbahagyni! Hisz
erre születtem, csak valami szokatlan, új dologgal tudok ismét betörni ennek a bolond világnak a piacára. Konkurencia nem fenyeget.
Visszahúzódott a fa mögé, és fejébõl nem szerelmes, hazafias, tájleíró
költemények röppentek ki, hanem apró tarka vadkacsák. Huszonháromig számolta, de nagyon belefáradt a költészet ezen nehéz és szokatlan formájába, nem várt 48-ig. Fiatalkori vágya volt: „ott essem el
én a harc mezején”, de amire szintén nem gondolhatott, egy Andriska
nevû dömsödi sziú indián megskalpolta. Persze nem skalpoló késsel,
hanem a korszaknak megfelelõen láncfûrésszel, fejét teletömte fahasábokkal, hogy többé eszébe ne jusson a költészet ilyen csúf elferdítése. Múzsája, ihletõje biztosan nem Júlia és a haza volt! Én rosszmájúan édesapjára tippelnék, hisz keresett és finom a friss vadhús, jó ára
is van. Talán ezért vesztette el õ is a skalpját feleségével együtt, lehet,
hogy õ volt a felbujtó?
Ne forogj a sírodban Sándor, mi ezek ellenére nagyon szeretünk és
tisztelünk továbbra is! Ez a kis kitérõ belefért vándor és kalandos

Állatorvosi tanácsok
A kutyakölykök beszerzése
A kutyatartás nem a kiskutya megvásárlásával kezdõdik. Alaposan fel
kell készülni, hogy az elsõ pillanattól kezdve ne sok gondot, hanem sok
örömöt jelentsen az új jövevény. Ki kell találnunk mekkora, milyen temperamentumú, milyen fajtájú kiskutyát akarunk. Egy otthonülõ ember
például ne vizslát vegyen, mert alapvetõen különbözni fog az aktivitásuk,
a mozgásigényük. Ez a fajta jó választás viszont egy sokat kiránduló, aktív életet élõ természetjárónak vagy egy vadásznak. Meg kell beszélnünk
a családdal, hol lesz a kiskutya helye, mibõl fog enni, inni, hova visszük
majd állatorvoshoz. Fontos elõre tisztázni, mikor kinek a feladata lesz
gondozni, etetni, mozgatni. Arra is gondoljunk, hogy szerencsés esetben
ezeket a feladatokat akár 10-15 éven keresztül kell nap mint nap megoldanunk. Ha eldöntöttük, hogy milyen kiskutyát szeretnénk, a következõ fontos lépés annak eldöntése, honnan szerezzük be. A kiskutya kiválasztásánál, ha fajtatiszta ebet választunk, ajánlott megnézni több tenyésztõt, és attól vásárolni, ahol nem 50-60 idegesen csaholó vagy a ketrec végében
megbúvó kutya van kis koszos kennelekben elhelyezve, hanem ahol viszonylag kisszámú, de rendezetten tartott, rendszeresen féreghajtott,
szemlátomást kiegyensúlyozott, „boldog” kutyákat találunk.
Nagyon szép dolog, ha menhelyrõl fogadunk örökbe árva kutyákat,
ilyenkor azonban készüljünk fel arra, hogy nem feltétlen tudjuk, mekkorára fog nõni a kölyök, ha pedig felnõtt egyedet fogadunk örökbe, valószínûleg már vannak olyan kialakult tulajdonságai, szokásai, amiket nem tudunk gyökeresen megváltoztatni. Bõségesen kárpótolhat minket viszont az
ilyen kutya mindent felülmúló ragaszkodása, ha végre szeretõ gazdára lel.
Amikor elhozzuk a kölyköt az alomból, számos dolgot kell vele együtt
magunkkal hoznunk, meg kell kapjuk a törzskönyvét (ha törzskönyves),
az oltási könyvét benne az eddigi féreghajtásokkal, esetleges oltásokkal,

múltadba. Ismét bizonyítottál, hogy 200 év után is keményen költõ
maradtál. Fiatalkori verseid ma is aktuálisak, olvasottak, szépek.
Nyugodj békében, amíg létezik magyar irodalom, soha nem merülhetsz feledésbe!
Mi jöhet még? Ez a jövõ titka!
Fotó és szöveg: Dulcz Dénes

orvosi kezelésekkel, minden információt az eddigi életérõl, szokásairól,
táplálkozásáról, tudnunk kell mit szeret, mitõl fél stb. Egy rongyot vagy
játékot átitatva az anyja és a testvérei szagával – ez sokat segíthet átvészelni számára az elválás utáni elsõ órákat, amikor az egész eddigi élete a feje
tetejére áll.
És végül, de nem utolsósorban egy pár napra elegendõ tápot abból a fajtából, amit eddig evett, mert a hirtelen váltás súlyos hasmenés forrása lehet. Ha erre nincs lehetõség, tudjuk meg, hogy milyen tápot vagy táplálékot evett, és otthon igyekezzünk fokozatosan átállítani a gyomrát az újfajta táplálékra, ha ez változni fog.
Amikor hazaérünk – bár nehéz megállni – ne lásson neki az egész család a kiskutyával való intenzív foglalkozáshoz, hagyjunk neki idõt, hogy
felfedezze az új környezetét, megnyugodjon, kínáljuk meg kevés táplálékkal, vízzel, és biztosítsunk neki nyugodt környezetet, hogy az õt ért fáradalmakat kipihenhesse. Várjuk meg, amíg õ kezdeményezi a velünk való kapcsolatfelvételt, ami néha csak néhány percet , de félõsebb kutyáknál
akár egy-két órát is igénybe vehet.
Nagyon fontos, hogy a kölyökkutya az elsõ napokban ugyanazt egye,
amit a tenyésztõnél megszokott. A táplálék változása (mint minden változás) egy stresszhelyzetet jelent a szervezetnek, ezt nem jó egyszerre idõzíteni az anyától és a testvérektõl való elszakadás okozta stresszhelyzettel.
Pár nap után elkezdhetünk az eddigi táplálékba belekeverni egy keveset (maximum 20%-ot) abból a táplálékból, amivel etetni fogjuk a kutyát.
Minden nap egyre többet keverünk bele, míg végül 4-5 nap alatt fokozatosan átállunk az általunk választott táplálékra.
3 hónapos korig napi négyszer, 3 és 6 hónapos kor között háromszor,
fél éves kor után kétszer etessünk! Ha tápot etetünk, a gyártó által elõírt
napi adagnál többet ne adjunk! Ne hagyjunk a kutya elõtt egész nap táplálékot, ha valamit nem fogyasztott el 20-30 perc alatt, azt vegyük el tõle.
Asztaltól soha ne etessük, az étkezései között – a jutalomfalatokat leszámítva – ne etessük! A csont etetését a kölyköknél mellõzzük!
dr. Siket Péter állatorvos
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Mezõgazdasági hírek
2015. év szeptember hó
Elérkeztünk az elsõ õszi hónap, szeptember napjaihoz, és ilyenkor már a gazdasági év, a mezõgazdasági év terméseredményét,
hozamait meg tudjuk becsülni. Mint tudjuk, a gazdálkodás, növénytermelés, kertészkedés eredményét nagy mértékben meghatározza az idõjárás. E sorok írója már sok nyarat megélt, de ennyire szélsõséges idõjárású esztendõre nem nagyon emlékszem. Tavasszal a mélyen fekvõ táblákon okozott komoly veszteségeket a
belvíz, jelentõs területen kipusztult az õszi vetés, és késleltette a
tavaszi vetésû növények elvetését. A
sok éves átlagnál jóval melegebb nyár
jött, fõként a július és augusztus volt a
legmelegebb. A hetekig tartó közel
negyven fokos hõség és aszály nagyon megviselte a növényeket, fõként
azokat a táblákat, ahol késõbben lehetett elvetni a tavaszi növényeket, és
nem kellõen sikerült a gyomirtás.
Hosszú évtizedek óta nagy probléma az öntözhetõ területek növelése, a
növénytermelés biztonságának növelése. Az öntözéshez szükséges víz –
akár folyóinkból vagy csõkutakból –
rendelkezésre áll, amit nem tudunk
kihasználni. Az öntözõ berendezések létesítése és azoknak üzemeltetése komoly anyagi forrásokat igényel, és a mai alacsony
terményfelvásárlási árak nem fedezik ezeket a ráfordításokat. Az
országunk vezetõi elég mostohán kezelik a mezõgazdaság, a növénytermelés, állattenyésztés gondjait, az öntözés fejlesztését
jobban kellene államilag is segíteni.
A vidék, a falvakban lakók munkalehetõsége is bõvülne, ha fejlõdne a zöldség-, gyümölcstermelés, állattenyésztés.
Ezek után nézzük, hogy most szeptemberben mi a legfontosabb
teendõ a szántóföldeken, a kiskertben. Szeptemberben az egyik
legfontosabb és a kapásnövények közül a második legnagyobb területen termelt növény a napraforgó. A nyári aszály bizony a napraforgótáblákat sem kímélte, de a gondosan gyommentesen tartott
táblák közepes termést ígérnek. Lehetõleg várjuk meg a teljes
érést, hogy ne kelljen szárítani, mert az bizony jelentõsen növeli a
költségeket.
Az õszi vetésû gabonák talajelõkészítésének is itt van az ideje,
mert októberben el kell vetni ezeknek a növényeknek a magjait.
Ha újra gabonát akarunk vetni azokban a táblákban, ahol az idén
is kalászos gabona volt, nagy gonddal kell a talajt megmûvelni,
elõkészíteni, és ha szükséges, talajfertõtlenítést kell végezni. A
szervezstrágyázást, istállótrágyázást is most szeptemberben, ok-

tóberben, novemberben kell elvégezni, ami ugyan nagy költségekkel jár, de három-négy évre meg van oldva a talaj tápaanyagellátása akkor, ha hektáronként öt-hatszáz mázsa trágyát szórunk ki.
A konyhakertben, szõlõben, gyümölcsösben a szeptember hónap a betakarítás idõszaka. Ha a burgonya szára beért, megszáradt, mielõbb szedjük fel e nagyon fontos alapélelmiszert. A felszedett gumókat válogassuk, és hûvös, szellõs, naptól védett helyen tároljuk. A megszáradt burgonyaszárat égessük el, ezzel a gombaés rovarkártevõk jövõ évi kártételét
jelentõsen csökkenthetjük. A téli almák szedésének is itt van az ideje, és
a leszedett gyümölcsöt is szellõs helyen tároljuk.
Ha késõi érésû káposztát, karfiolt
termesztünk, azokat még most szeptemberben is szükséges öntözni, ha
az idõjárás úgy kívánja, mert ezek a
növények nagyon vízigényesek. A
már korábban felszedett kerti növények helyét ne hagyjuk elgyomosodni, mert a gyomok tápanyagot vonnak
el a talajból, és a kártevõk is megtelepednek a gyomnövényekben.
A fentieken túl még sokféle munka van úgy a szántüföldeken,
mint a kiskertekben, és akik állatok tenyésztésével, nevelésével,
hízlalásával is foglalkoznak, még több a feladatuk. Az állatokat
folyamatosan el kell látni takarmánnyal, ivóvízzel, és a helyüket
is tisztán kell tartani, fõként a betegségek megelõzése érdekében.
Minden kedves Olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedõnek jó
munkát, erõt, egészséget kívánok, és hosszú, kellemes õszi napokat.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezõgazdász

Vásárnaptár
Szeptember 13.
Szeptember 20.
Szeptember 27.
Szeptember 27.
Október 04.
Október 11.
Október 11.

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

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitvatartása
Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csütörtök: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12
Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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Örök szüret

Bárány Emília és Sass Gyula

Németh Emília és Denke József, 1946

Évrõl évre sok kedves felvétel kerül a Dömsödi Hírnök szerkesztõségébe. Témájukat tekintve többnyire családi vagy alkalomszerû fotók. A viszsza-visszatérõ témák közt igen közkedveltek a szürettel kapcsolatosak. A
mûtermi vagy egyéb beállítások nagyon hasonlítanak, még a ruházat is
egységes, ám viselõik s a fotózás dátuma eltérõ.
Dömsödnek szinte nincs más tradicionális hagyományokon alapuló
szokása, csak a szüreti felvonulás és a szüreti bál, melyrõl akár négy generáció (gyerek, szülõ, nagyszülõ, dédszülõ) is ugyanazzal az izgalommal
tud beszélni, mesélni.
Számtalan felvétel archiválja ezeket az alkalmakat, s ilyenkor, szezonban mindig nagy örömmel közlöm a felvételeket. Az idei válogatás képeit Bencze Gáborné Cser Emília adta közre.
Az elsõ felvételen Bárány Emília és Sass Gyula látható. A második felvételen Németh Emília és Denke József látható, s a kép 1946-ban készült.
Ugyancsak 1946-os felvételen a fogaton elöl ülõ csõszlegények Duzmath
József és Fábián Antal, a hátul ülõ csõszlányok Németh Eszter és Varsányi Margit.

Németh Eszter és Mikus Lajos, 1947

gatja. Az utolsó felvételen a nagy vesszõkosarakban roskadozik a frissen
leszedett szõlõ, amibõl a gyerekek jóízûen lakmároznak. A képen Cser Illés, Nemoda Márta és Cser Emília látható. (Talán 1959-ben készülhetett a
fotó.)
Köszönjük a felvételek közreadását! Bízunk abban, hogy még sok
ilyen összeállítást közölhetünk a jövõben mindenki örömére.
Vass Ilona

Préselés Németh Antal portáján

1946 felvonulás
Egy évvel késõbb, 1947-ben Németh Eszter csõszpárja Mikus Lajos
volt. A következõ két felvétel keletkezésének dátuma ismeretlen, valószínûleg az 1950-es években készülhettek. Mindkettõ Németh Antal portáján, az Attila utcában. Az egyiken Németh Antal, a gazda középen látható,
a mellette lévõ két nõi alak kiléte ismeretlen. A szüreti munkálatokat jól
érzékelhetjük a présrõl, ahol a gazda a segítségekkel a friss mustot kóstol-

Cser Illés, Nemoda Márta és Cser Emília
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Dömsödi Borászati Kft. tabellás bora:
2014-es Cserszegi fûszeres
a 2014-es évjáratú Cserszegi fûszeres több
elismerést is kapott:
– 2015. februárban az évente megrendezésre kerülõ Syngenta Országos Borversenyen Arany minõsítést kapott.

ALMAVÁSÁR A
GYÜMÖLCSÖSBEN

– Áprilisban került megrendezésre Tasson a III. Darányi Ignác Emlékére Borverseny. A Dömsöd Borászati Kft. 2014-es
évjáratú Cserszegi fûszerese itt is Arany
minõsítést kapott. Megkapta a „Borverseny Legjobb Fehérbora” címet.

Szigetbecse és Makád
közötti út mellett

szept. 15-tõl okt. 11-ig
minden nap 9-16 óráig
széles fajtaválaszték õszi és téli
almákból

tel.: 06-30-94-43-526
Autóbusz-vezetõket keresünk
Dömsöd környéki járatainkra.
GKI szükséges, ill. megoldható.

Érd.: 24/260-440

A nyertes Cserszegi fûszeres
és a vele járó vándorkupa
A Cserszegi fûszeres gombás fertõzéseknek ellenálló, fagytûrõ, illatos, korán
érõ szõlõfajta. Talán ezen tulajdonságainak köszönhetõen az Alföldön igen kedvelt és elterjedt a termesztése.
Bora szintén CSERSZEGI FÛSZERES
néven ismert, igen könnyû és illatos, kedvelt ital.
A Dömsödi Borászati Kft. rendszeresen
minõsítteti termékeit. Az idei esztendõben
Oklevél szövege:

Kútfúrás 110-es csatornacsõvel –
garanciával. 06-30-964-0485
Eladó Dömsödön, 40 m-re a Dunától
65 m2-es, tetõtér-beépítéses, terasszal,
garázzsal, téliesített nyaraló
787 m2-es telken. 06-30-970-5250

Duna Borrégió
OKLEVÉL
A Duna Borrégió Tanácsa által
megrendezett 2015. évi Duna Borrégió
borversenyén a Bíráló Bizottság
Dömsödi Borászati, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. 2014. évjáratú
Cserszegi fûszeres borát
ARANY
éremmel tüntette ki, melynek igazolására
ezen oklevelet adományozta
Frittmann János, a Duna Borrégió soros
Elnöke, Kunsági Borvidék elnöke
Ungerbauer György, a Duna Borrégió
társelnöke, Csongrádi Borvidék elnöke
Koch Csaba, a Duna Borrégió társelnöke,
Hajós-bajai Borvidék elnöke.
Kiskunhalas, 2015. június 12.

– Ez év júniusban Kiskunhalason, a Duna Borrégió Borverseny Legjobb Fehérbora címet kapta a Dömsöd Borászati Kft.
2014-es évjáratú Cserszegi fûszerese.
Champion-díjas, ami a fehérborok közt a
legmagasabb elismerést jelenti. Ezt a borversenyt tavaly rendezték meg elõször,
ahol az elismeréssel járó vándorkupát a
Gál Szõlõbirtok kapta. (2014-ben a Gál
Szõlõbirtok borásza, Gálné Dignisz Éva az
„Év Borásza” volt.) A versenyt három borvidék rendezi, úgy mint a Kunsági Borvidék, Csongrádi Borvidék és a Hajós-Bajai
Borvidék.
Az elért eredményekhez gratulálunk, a
továbbiakban sok sikert kívánva!
Vass Ilona
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Villámkérdések
Elkapni a pillanatot…
A fotózás napjainkban szinte már természetes dolog, különösképp azért, mert a világhálón
a digitális masinák által készült képeket azonnal
meg lehet osztani.
Szomszéd Nándor dömsödi fiatalember
nemcsak hobbi szinten kapja el a pillanatot, hanem gyakran állít össze egyedi kompozíciókat,
s az elmúlt esztendõben már a Dömsödi Hírnökben is jelentek meg felvételei.
– Mikor tetszett meg neked a fotózás, mi
fogott meg benne elõször?
– Tulajdonképpen ez úgy kezdõdött, hogy két
éven keresztül modellkedtem, voltam reklámarc plakáton, újságban, hajmodell is voltam,
valamint egy egyszeri felkérés alkalmával megfordultam a kifutón is. Ez úgy összességében
nagyon izgalmas és érdekes volt, de mégis leginkább az fogott meg, hogy az engem fényképezõ fotós hányféleképpen tudott lefényképezni.
Igazából ekkor döbbentem rá, hogy milyen jó
lehet divatfotózást készíteni úgy, hogy az egy
kicsit többet mutasson, hogy mûvészi legyen!
– Mit értesz az alatt, hogy mûvészi?
– Azt, hogy saját magam ki tudom fejezni
egy képben, ami az egyediségemet, a gondolataimat tükrözi. Azt a pillanatot jelenítem meg,
amit elképzeltem.
– Vannak kedvenc témáid?
– Természetesen igen! Jelenleg a portré fényképezés az, ami nagyon érdekes és kihívó számomra. Mindegy, hogy fiatal, idõs, nõ vagy férfi a modell, egy a lényeg, hogy kifejezõ legyen.
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2015. szeptember 16-án, szerdán
16.30 órára
a TAMÁSI GALÉRIÁBA
Tamási, Szabadság u. 29/2.
(Kultúrák Háza, a volt Bíróság udvarán)

„Szállok, mint kit csillag hív…”
BAZSONYI ARANY
festõmûvész
emlékére rendezett kiállítás megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:
Vass Ilona, a dömsödi
Petõfi Sándor Emlékmúzeum igazgatója.
Közremûködik a Lajtha László Alapfokú
Mûvészeti Iskola.
A kiállítás a dömsödi Petõfi Sándor
Emlékmúzeum és a szekszárdi Wosinsky Mór
Megyei Múzeum támogatásával jött létre.

Nagyon érdekes továbbá, hogy a tárgyak kapcsán hogyan lehet egy szemléletmódot érzékeltetni. Értem ez alatt a környezetvédelmet,
mennyire fontos, hogy ne szennyezzük a természetet, hagyjunk teret a növények s állatok élõhelyeinek!
– Szerintem ez valóban nagyon fontos, de
hogyan lehet egyetlen fotóval mindezt kifejezni?
– Nagyon érdekes, árnyjátékhoz hasonló
technikát találtam ki erre. A kép maga azt mutatja, hogy egy palackos üveget ha felemelnek,
virág lesz belõle. (Ha a szemetet felvesszük,
vagy nem dobjuk el, akkor a természet szebbnél
szebb produktumokkal örvendeztet meg bennünket.) A lényeg a palack, a virág, a kéz és
mindezek megfelelõ megvilágítása.
– Van ennek trükkje, hogy hogyan kell lefotózni?
– Nem, sem elõírás, sem pedig trükk nincs,
teljesen önállóan kísérleteztem ki a megoldást.
– Hogyan hasznosítod ezeket a különleges
felvételeket?
– Elsõsorban saját referencia anyagomhoz
készítem ezeket a képeket, ugyanakkor pl. pályázatokhoz és minden máshoz is fel tudom
használni.
– Milyen fényképezõgéppel dolgozol?
– Most egy tükörreflexes gépem van, ezt bõvítgetem a lehetõségeimhez mérten.
– Fotós suliba jársz, tehát minden bizonynyal komolyabb elkötelezõdésed van a fotó-

A kiállítás megtekinthetõ:
2015. szeptember 16-tól október 11-ig.
A Tamási Galéria nyitva tartása:
kedd-péntek: 14.00-18.00,
szombat-vasárnap: 14.00-17.00,
hétfõ: szünnap.

Bazsonyi Arany festõmûvész
1928. január 13-án született Gyulajon. Szülei parasztgazdálkodók voltak. Az elemi iskoláját szülõfalujában, a középiskolát Hõgyészen
és Kalocsán végezte.
1947-48-ban vendéghallgató volt a Képzõmûvészeti Fõiskolán Varga Nándor Lajosnál,
majd a sikeres felvételi után, 1948-51-ig Pap
Gyula, Kmetty János és Berény Róbert voltak
a mesterei. Mivel szüleit kulákká nyilvánították, el kellett hagynia a fõiskolát.
1952-ben Dombóváron tanítói képesítést kapott. Öt évig tanított Pusztahencsén és Dunabogdányban.
1954-ben házasságot kötött Vecsési Sándor
festõmûvésszel.

záshoz. Milyen elképzeléseid vannak a jövõre nézve?
– Elsõként, a legjobb fotóimból szeretnék
majd kiállítást rendezni!
Távlati terveim közt pedig egy stúdió megteremtése szerepel, hogy a természeti fotózás
mellett tudjak másféle, mûvészi fotókat is készíteni.
– Kedves Nándi, a jövõ tekintetében sok sikert kívánok terveid megvalósításához!
Vass Ilona
A tanári évek után sikerült lakáshoz jutniuk
Pesten, a Máglya közben, ahol életük jelentõs
részét töltötték. Az 1960-as évektõl egyre
gyakrabban tartózkodtak Dömsödön. A Soroksári-Duna békessége s a víz közelsége számos
munkájának volt ihletõje.
Az esztendõk remekmûvek sorát, kiállításokat, könyvek megjelenését hozzák még el, a
sokasodó betegségeken kívül. Az életmû jelentõs részét Simontornyára, Szekszárdra, Tolna
megye közintézményeibe, templomaiba, Dömsödre és Esztergomba helyezték el.
Családja nem lévén, a valaha megalázott és
kisemmizett szülõk kárpótlásaként visszaadott
örökségébõl legbõkezûbb mecénása lett a
Gyulajért-alapítványnak. (Tolna megye még a
mûvész életében róla nevezi el díját: Bazsonyi
Arany Mecénás díjnak.) Iskolák, templomok
lettek gazdagabbak festészetének ajándékaival.
2011. október 13-án, évek hosszú lelki és
testi szenvedése után, bûnbánatért soha meg
nem szûnõn könyörögve, az általa oly sokszor
megfestett-megrajzolt égi világba hazatért
Bazsonyi Arany.
(Hubert Ildikó összeállításából)
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Te j t e s t v é r e k
– festõk, grafikusok, szobrászok –

Szurcsik János Munkácsy-díjas,
Érdemes Mûvész
A „tejtestvérek” sorából szeptemberben
Szurcsik János festõmûvésszel ismerkedünk
annak apropóján, hogy szeptember 19-én,
szombaton 11 óra 30 perckor Szülõföldem szép
határa címmel nyílik kiállítás alkotásaiból a
Bazsonyi–Vecsési Képtárban (Dömsöd BajcsyZs. E. u. 6. sz.).
Dömsöddel való megismerkedése Bazsonyi
Arany és Vecsési Sándor által történt. Kapcsolatukat úgy jellemezném, hogy pályatársak,
szomszédok a Máglya közi mûvészházban, de
a legszorosabb kötelék köztük az õszinte–tiszta
barátság volt. Mindezen kedves emlékek kötik
Szurcsik Jánost ma is Dömsödhöz.
Életrajzának legfontosabb állomásai:
1931-ben született Hercegszántón. Gyermek-
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kori élményei, emlékei egész életén át meghatározóak munkásságára.
A „fényes szelek” nemzedékével indult el
mûvészi pályáján. 1948-49-ben a bajai szabadiskolában tanult Rudnay Gyulánál, majd Derkovits kollégista lett. 1950-ben a Képzõmûvészeti Fõiskola festõ szakára járt. 1975-tõl 1990ig a szombathelyi Tanárképzõ Fõiskolán tanított. Ma is aktívan alkot.
Különös érzékenységgel jeleníti meg témáit,
melynek ihletõje a természet és a mindennapi
paraszti élet annak nehézségeivel, szépségével.
Napjainkban is úgy él s dolgozik, hogy ezek az
életérzések folyamatosan megérintik õt. Rendszeresen részt vesz nyaranta mûvésztelepeken,
hosszú idõszakokat tölt Hercegszántón, ahol
nemcsak kertjét, hanem készülõben lévõ alkotásait is rendezgeti. Fontos számára az a közeg,
ahonnan indult, a szülõföld szeretete. A szülõföld magában foglalja a tájat, az ott élõ embereket, mindennapi dolgaikkal, életmódjukkal,
használati eszközeikkel.
Orvosra várva c. munkáján is egy ilyen életkép tárul a szemlélõ elé. Háttérben az állomás
épülete, elõtérben pedig a
szánkó befogva lovakkal, kiscsikóval. A gazda s az orvos
kucsmája megemelésével üdvözli egymást, de már látjuk
szinte, ahogyan felülnek a
szánra és indulnak. A kép
rendkívül mozgalmas, emberek, épületek, állatok s egész
utcarészlet jelenik meg rajta.
„Magaménak érzem és
mindig is inspiráltak Petõfi
Sándor és Arany János versei.
Szülõföldem megfelel annak a
leírásnak, amit Petõfi Sándor
verseiben oly szépen megírt.”
(Szurcsik J.)
-Vass Ilona-

2015. szeptember 18–19-én Dömsödön lesz a PETÕFIEMLÉKHELYEK 29. NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA.
Az Országos Petõfi Sándor Társaság és Dömsöd Nagyközség Önkormányzata tisztelettel hívja és szeretettel várja a találkozó programjára.
Szeptember 18.
17 órától érkezés a szálláshelyre
18.30 vacsora
19 órától kötetlen beszélgetés
Szeptember 19.
9 órától
• Bencze Istvánnak, Dömsöd Nagyközség Polgármesterének
köszöntõje
• Kispálné dr. Lucza Ilona megnyitja a konferenciát
• Közremûködnek: Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola
növendékei
• „Egy nemzet fogja megtapsolni lantom”
Petõfi-kultusz a Fölsõ-Kiskunságban és a Dunamelléken
Balogh Mihály helytörténész, tanár, könyvtáros elõadása
• Emlékhelyek, ereklyék, Dömsödön

A Petõfi Emlékmúzeum és a
Bazsonyi–Vecsési Képtár
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

SZURCSIK JÁNOS
Munkácsy-díjas, Érdemes Mûvész
kiállításának megnyitójára,
mely az Országos Petõfi Emlékhelyek
Találkozójának és a Magyar Festészet napja
rendezvénysorának része.
A kiállítást megnyitja:
Dr. Feledy Balázs mûvészeti író.
Megtekinthetõ
szeptember 19-tõl november 17-ig
az Emlékmúzeum nyitvatartási idejében.
Cím: Dömsöd,
Bajcsy-Zs. E. u. 6.,
Petõfi Emlékmúzeum.
Nyitva: kedd, péntek,
szombat: 10-16-ig.
Tel.: 06-20-253-2589

Vass Ilona, dömsödi Petõfi Emlékmúzeum, Bazsonyi–Vecsési Képtár ig. elõadása
• Bödõ Mihály saját verse a dömsödi Petõfi-fáról
• Legenda vagy valóság? A ráckevei Horváth Nepomuki János
és Petõfi János vitézének kapcsolata
Jáki Réka, a ráckevei Árpád Múzeum igazgatója, néprajzkutató elõadása
• Ratzky Rita: „Halhatlan a lélek” címû tanulmánykötetrõl
Balogh Mihály beszélget a szerzõvel
A konferencia helyszíne: Dömsöd Általános Ipartestület székháza,
Petõfi Sándor u. 11-13.
11. 30
• Szurcsik János : „Szülõföldemen” címû kiállítása
Köszöntõt mond Vass Ilona, a dömsödi Petõfi Emlékmúzeum, a
Bazsonyi–Vecsési Képtár igazgatója
Megnyitja: Dr. Feledy Balázs mûvészeti író
A kiállítás helyszíne: Dömsöd, Petõfi Emlékmúzeum –
Bazsonyi–Vecsési Képtár, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6.

16

XXV. évfolyam 9. szám

Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le…
Ami rajtam kívül nem fáj senki másnak
Életem során kaptam már néhány pofont,
részben, mert talán megérdemeltem, részben,
meg aki adta, idõsebb volt, esetleg feldúlt valami miatt, persze, hogy a gyengébb ellenállás
irányába mozdult, ám ez a mostani balhorog
kis híján kilódította belõlem a sztereotípiát is,
miszerint „ami nem öl meg, az megerõsít”.
Azt gondoltam késõbb, amikor már egyáltalán összeállt az agyamban pár épkézláb mondat,
hogy én ezt az ütést nem élem túl – lehetetlen.
Túléltem. Sõt, itt a reggel is, és nagyon
valószínû, hogy ugyanúgy telnek a napjaim,
mint eddig, csak egy jó ideig még sajog a
szálka a körmöm alatt, és feszül a kés a szívemben. De úgy kell nekem, megérdemeltem. Nem tudtam nyugton maradni, pedig
aki szelet vet, vihart arat.
Napok óta – napok? hetek! – egy ismerõsöm gyermekének sztoriját elemezgetem a
magaméval együtt, párhuzamosan. Ez a
párhuzamosság vetette fel bennem a kérdést; ki meri állítani, hogy egy harmincöt
éves fiatal kevesebb problémával küzd,
mint egy hatvanöt éves? Esetleg fordítva.
Nem több, vagy kevesebb egyiké sem, csak
értelemszerûen más jellegû.
A korombéli emberekrõl, akiket amúgy is
fosszíliaként* kezel az ifjúság, az a vélemény,
hogy de jó nekik, rögtön vége a földi szenvedéseknek, már túl vannak mindenen, lelki, szellemi, testi válságokon – csönd van körülöttük, béke és nyugalom. Ugyan mi is boríthatná ki õket,
amikor az életük igazán nem hemzseg a történésektõl, legizgalmasabb momentuma a létezésüknek, hogy mikor jön a nyugdíj, esetleg megemelték-e valamivel? Azután, ha kiderül, hogy
hatvan-hetvenévesen is éreznek barátságot,
vonzalmakat, leheletfinom diszkrét szerelmet… ráadásul némelyik vénség nem is átallja
kinyilvánítani…! Az ifjúság azonnal reagál, kiki vérmérséklete szerint. Némelyik térdét csapkodja derültségében, miközben a röhögéstõl
fuldoklik, a szemellenzõsebb fajta az ájulás szélén hápog a felháborodottságtól, és személyes
sértésnek veszi az anyja, apja „illetlen”, korához
méltatlan viselkedését. Hogy képzelik ezek a
múmiák? – mit engednek meg maguknak?
Nem elég nekik a sok ilyen-olyan betegség,
a gyógyszerek szétporciózása, néha egy kis
kórház… vénségükre úgy elvesztik a kontrollt
önmaguk felett, hogy állandó arcpirulásba,
szégyenkezésbe taszítják édes gyermekeiket
az emberi élethez való lázálmos vágyaikkal…
Hogy õk magányosak? Hogy szanaszét a
család, temetõben a férj vagy feleség… na! És
akkor mi van? Ez az élet rendje, ez van, ezt kell
szeretni… Még az unokák fogják fel a legrugalmasabban, és a tõlük meglepõ emberséggel a

nagyik lelki életének bizarr megnyilvánulásait,
mert az õ tinédzser koruktól oly messze van a
majdani elmúlás, elõtte az öregség, kézen fogva
a totális magánnyal, hogy a virágba borult hormonjaik elnézõvé teszik õket. Ha bennük permanens** szerelem tombol, ugyan miért ne
hagynának egy kis életteret a nagyszülõknek is.
Õk még nem tudják, milyen lesz a pálya, amelyet számukra kimért a jövendõ, még nem hajlította meg a gerincüket a teher, amely alatt köztudottan nõ a pálma – azt sem tudják mit jelent,
honnan ered a szólásmondás – tudni már a szüleik sem tudják – (a „múmiák” felnõtt gyermekei), de az õ izmaik, inaik, kihegyezett idegeik
már jelzik, hogy bizony múlóban az ifjúság.
Nem elég teher a hõbörödött gyermekeiket
terelgetni, már amennyire azok engedik magukat, most még ráadásul apám vagy anyám
áraszt el az utolsó fellobbanásával az életének,
azzal a képtelen ötlettel állva elõ, hogy azt a
néhány évet még szeretné emberi körülmények közt tölteni, méghozzá a hozzáillõ társsal. Ez már-már aberráció, hogy a feltámadt
testi-lelki igényrõl aztán szó se essék.
Örüljön, hogy él – slussz! Az obszcén vágyait, mint mondjuk kézen fogva sétálás valamely vízparton, lesznek szívesek õelõttük nem
szóba hozni, ez igazán ízetlenség, miért nem
fogják már fel végre, hogy a ráncos bõr, és a
naplementében való andalgás undorító.
A legtöbbjük belátja, felfogni ugyan nem
tudja, de elfogadja végül, mert néhány keserves leckébõl megtanulja: jobb a békesség. Akkor inkább ne legyen beszélgetõtárs, ne legyen
senki, akivel a külön-külön leélt fél évszázadot
mégiscsak remekül meg lehetett beszélni, ne
legyen semmi. Maradjon a tömény magány továbbra is, vánszorogjanak a napok, az éjszakák, azzal a jól ismert csönddel, amelyet szinte
hallani, tapintani lehet.
Igaz is; elég csak vegetálni. A fiataloknak
járó biológiai igényrõl való nyekergést meg lehet szüntetni. Unalmas és ízléstelen, elég volt.
Valóban elég volt – nekem is.
Épp csak azt felejtik el, hogy a könyörtelen
idõ felettük is elrepül, s mire felocsúdnak,
megrendülve kell konstatálják, hogy elrepült
az élet is.
Szeretetteljes üdvözletem az ifjúságnak és a
tiszteletreméltó középkorúaknak, egy „õskövület”:
Szoóné Bodrogi Emõke
Dömsöd, 2015. január 16.
*õskövület
**folytonos
Helyesbítés: augusztusi számunkban gépelési hiba folytán tévesen jelent meg a következõ dátum: 1952. Helyesen 1852.

Gondolatok
a Hírnökben megjelent
Arany János életrajzhoz
Nagy érdeklõdéssel kerestem az újságban ismert íróinkról, költõinkrõl írt cikkeket. Néhol
megmosolyogtatott, de most komolyan összevontam a szemöldököm.
Bölcsész, magyar szakos tanár vagyok. Nem
merném mégsem bevállalni egy-egy írónk költõnk minden szempontból tökéletes életrajzát
újságban megjelentetni, hisz ehhez komoly kutatómunkára lenne szükség a hitelesség miatt.
A Hírnökben megjelent legutolsó „tanulmányhoz” szeretnék egy két gondolatot hozzáfûzni.
Az egy egészséges „hiperaktív kölyök”, akit
Petõfiként említ – az új kutatások szerint – térdkalácscsont rendellenességgel született, több tüdõgyulladást hordott ki lábon. A 16 éves Petõfit
a katonai szolgálat alatt Grazban két hónapig
idegláz gyötörte. Az 1840-es õszi nagygyakorlat
alatt vért köp, hónapokig ápolják kórházban, tífuszt kap. Az egyik napfogyatkozás megfigyelése után, egyik szemére majdnem megvakult.
Arany János valóban többször átlépte saját
árnyékát, és legyõzte önmagát. Miért is? Nem a
fizikai betegség gyötörte leginkább, és nem
ezért gyötrõdik a lelke. Ha valaki a lelki fájdalmat tudja legyõzni, az az igazi gyõzelem. Nem
fogom leírni az életrajzát, csak azokat a fordulópontokat említem meg, amelyek igazi lelki
törést okoztak. Ezek tükrében kell, lehet szemlélni Arany János fantasztikus életmûvét.
1817. márc. 2. Nagyszalontán született, idõs
szülõk 10. gyermekeként, de csak legidõsebb
nõvére, Sára van életben. A szülõk nyolc gyermeket veszítenek el, ezért óvják, védik mindentõl, állandó rettegésben élnek. Nem engedik fizikai munkát végezni, a tanulásnak szentelheti
gyermekkorát. (…) Ugorjunk az 1836-os esztendõhöz. Vándorszínészkedik, amikor egy éjszaka szüleirõl álmodik. Ezen álom hatására
Máramarosszigetrõl egy heti gyaloglással hazatér. Pár hét múlva meghal édesanyja, az édesapja megvakul. Egész életében önvád gyötri, két
önfeláldozó öreg szülõje miatt. Elszántan feltette magában, hogy a közösségének hasznos tagja
lesz. Nem a saját boldogságát keresi „közönséges ember” lesz, nem olvas többet saját szórakozására. (…) 1842-ben Szilágyi István – volt
iskolatársa – rektor lesz Nagyszalontán, aki „rátukmálja” a könyveket. Görög tragédiák fordítására ösztönzi. Egy Angol nyelvtant visz neki
ajándékba, amivel Shakespeare fordításra irányítja figyelmét. A kezdetben idõtöltésnek
szánt fordításokból eljut Az elveszett alkotmány megírásáig, mellyel megnyeri, a Kisfaludy Társaság 25 aranyra kiírt pályázatát. A
Toldi hozza meg számára az igazi elismerést, és
a legnagyobb jutalmat, Petõfi barátságát. Petõfi
és Arany keresztkomák lettek. Arany Lacinak
Petõfi, Petõfi Zoltánnak Arany a keresztapja. A
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szabadságharc elvesztésével a felejthetetlen barátot is elveszíti. Életének még egy hatalmas
tragédiájáról kell említést tenni, ami után 10
évig elhallgat a költõ, nem képes írni. Imádott
Juliska lánya 1865 decemberében meghal. Juliska lánya, Szél Piroska 1886 tavaszán hal meg.
Nehéz élete volt, a fizikai betegség mellett a
lelke harcolt, és emelkedett mindig fölül.
Ezért kell ismerni a költõk életét alaposan,
hogy tudjuk a mûveket hogyan befolyásolta a
szerzõ életkörülménye. Pl. a kedves barát elvesztése miatt vakmerõ és szókimondó A walesi bárdok ifjú dalnoka. A Toldi szerelmében fájón csendül a Piroska név.
A cikkel kapcsolatban szeretném még megemlíteni – remélem csak sajtóhiba – de Arany
János 1952-ben nem írhatott semmit, mert
1882-ben elhunyt.
Nem tudom, hogy a cikk írója mire alapozza
a hibás magyar tanítási módszereket, de sem
„elhibázottan”, sem „hiányosan” nem tanítunk
magyart. Ha a mûvészek életrajzát akár tanórán, akár újságban tárgyaljuk, pontosan és hitelesen kell átadni.
Varsányiné Varga Irén

Mindenbõl egy
Dömsödön

Már augusztus közepén megkezdõdött
a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság.
Az elsõ mérkõzésen a dunavarsányi Fémalk csapatát fogadta együttesünk. Küzdelmes mérkõzésen 1-1-es döntetlen született. A
Dömsöd gólját Cziráky szerezte.
A következõ mérkõzésen kevesebb babér
termett, mert Ráckevén 2-1-re kikapott csapatunk. Gólunkat a friss igazolású Erdõs Bálint szerezte. Ezen a mérkõzésen nem játszott
jól a Dömsöd.
A csorbát Hernád ellen sikerült kiköszörülni. Csapatunk jó játékkal 5-0-ra nyert.
Gólszerzõink: Erdõs B. 3, míg Palotai Gy. és
Berta Cs. 1-1 gólt szerzett.
Egy gyõzelem, egy döntetlen, egy vereség.
A további mérkõzések Dömsödön: szept.
12-én 16 óra Dabas II ellen, majd szept. 27.
16 órakor Százhalombatta lesz a vendég. Két
nehéz mérkõzésen elkel a biztatás. Hajrá
Dömsöd! Szurkoljunk minél többen a Duna
partján.
Varsányi
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20 évesek lettünk!
„A ’Még 1000 év Dömsödért’ Egyesület,
Közhasznú Szervezet önálló jogi személyként – 45 fõvel –, saját Alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással rendelkezõ társadalmi, civil közhasznú szervezet, 1995-ben alakult meg a Pest megyei
Dömsödön. Azóta folyamatosan mûködünk
és azon dolgozunk, hogy községünkben minél több olyan program, folyamat – gazdasági, társadalmi – induljon el, ami még
vonzóbbá és lakhatóbbá teszi Dömsödöt, növeli gazdasági szerepét
és a népességmegtartó erejét."
Tisztelt Dömsödi Hírnök Olvasó, ezúton tudatjuk Önnel,
hogy Egyesületünk tagjai
20 éve vallják magukénak a
fenti „hitvallást”. Egy igen
sikeres repülõmodellezõ VB
után jött létre ez a lelkes csapat. Hittük és
hisszük, hogy a turizmus lehet az egyik fõ
megtartó erõ Dömsödön. Természetesen nagyon sok olyan programot is elindítottunk,
ami a helyi gyerekek, felnõttek és az idelátogatók számára is vonzó volt. Elsõként indítottuk el a Mikulásvárás Dömsödön programját 1995-ben, azóta is nagy sikerû ez a
látványos és családias eseménysor, hiszen
többnapos programról van szó. 1996-ban
rendeztük meg az elsõ Falusi Gyereknapot a
Hajós-kastély kertjében, majd az utolsó nagyszabású 3 napos Családi és Gyereknapot a
Duna-parton. Szintén 1996 óta rendezzük
meg a Petõfi múzeum udvarán a Zenés Nyári
Estéket, amit nagyon kedvel a közönség, sok
itt nyaraló, pihenõ látogató is van a szabadtéri programokon. Szintén ott voltunk akkor,
amikor megálmodtuk a Dömsödi Napok rendezvénysorozatát, 2006-ig mi voltunk a háttér segítõi ezen programnak. Egyesületünk
támogatott, s támogat több helyi intézményt
és programot, s nem csak pénzbeli, hanem
tárgyi lehetõségeivel is. Szerveztünk jótékonysági gyûjtést és bemutatót. De ott voltunk a Hal-Víz Napok és a Dabi Napok beindításánál is. Sikeresen hoztuk létre egy nagyszerû gondolat mentén a Biztos Kezdet esélyegyenlõségi program keretén belül a Kisherceg Gyerekházat, ami 2011-es megalakulása
óta szolgálja községünk lakosságát. Legnagyobb örömünkre sikerült megépítenünk egy
olyan közösségi teret a Dunavecsei u. mellett, ami a falu apraját-nagyját szolgálja, sõt a
környezõ településekrõl is sokan látogatják,
sõt távolabbról fõ úti cél a helyi Petõfi-emlékhelyek után. S ez a közösségi tér a Dabi
Játszótér és Pihenõpark, ahol évek óta szervezünk Családi és Közösségi Napokat. A
sok-sok program mûködtetése a pályázati
forrásokból, a helyi emberek jó szándékából,
adakozásból, a vállalkozók nagylelkû fel-

ajánlásaikból, az SZJA
1%-os felajánlásokból
történik. Sikeres az együttmûködésünk több helyi civil
szervezettel, építõ jellegû a kapcsolatunk a
helyi önkormányzattal. Több térségi programban is részt vettünk s veszünk, s együttmûködünk más település civil szervezetével, önkormányzatával is.
Mi nyitottak vagyunk – jelenleg 24 fõ az Egyesületünk tagsága – minden olyan feladatra,
megoldásra, ami itt helyben
sok pozitív eredménnyel
bír, s elõremozdíthatja községünk lakóinak életét, színesítheti életterét. Köszönjük
a többéves támogatást, a segítséget minden
kedves támogatónknak, a helyi embereknek
pedig azt, hogy folyamatosan részt vettek,
vesznek programjainkon. Továbbra is számítunk a támogatásokra, a segítségre, az
együttmûködésre. Sõt, várjuk azok jelentkezését, akik egyesületi tagként vennének részt
munkánkban. Mert feladatunk lesz bõven,
úgy még 1000 évig.
Tisztelettel:
Korona Sándor
Egyesület elnöke

Felnõtt néptáncos
oktatás indul!
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.
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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

Emlékezés
A Dömsödi Általános Ipartestület fájó szívvel búcsúzik hûséges tagjától,

SIKET IMRÉTÕL.
Emlékét tisztelettel megõrizzük.
Dömsödi Általános Ipartestület
tagsága

BÚCSÚZÁS
Az alábbi idézettel szeretnénk elköszönni

ID. MÉSZÁROS ANTALNÉ
szül. Turcsán Erzsébet-tõl,
szeretett családtagunktól.
„MEGSZÓLALNAK A HARANGOK,
MAGÁHOZ HÍVTAK AZ ANGYALOK.
A FÖLDI SZENVEDÉST ITT HAGYOM
AMI VÁR REÁM, AZ A NYUGALOM.
S HA AZ ÉG BOLTJÁN EGY CSILLAG
SEM RAGYOG
TUDNI FOGOD AKKOR IS,
HOGY OTT VAGYOK.”
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család

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:
Plébános:

Vasárnap 9 óra
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

Templomtetõ
Dömsöd református temploma úgy is mint szakrális
hely és úgy is mint mûemlék épület, jelentõs meghatározója a település arculatának. Páratlan látványban lehet része az ide látogatónak, ha Budapest irányából közelíti
meg falunkat. Balról a gondosan megmûvelt szántók, a temetõ s az új víztorony, jobbról a Dömsödi Árapasztó Övcsatorna, a Tókert mint a Duna egykori ártere s a református templom tornya tûnik fel.
A mintegy 240 éves templom állagának megóvása
nagy felelõsséget ró a református gyülekezetre s annak
lelkészeire. Idõrõl idõre szükséges a kisebb-nagyobb tatarozások, felújítások kivitelezése. Idén augusztusban a
templomtetõ felújítására került sor.
Ez a nagyszabású beruházás már három esztendeje
tervben volt. A felújítást az tette leginkább indokolttá, hogy a Duna felõli végén a gerendák annyira
elkorhadtak, hogy szinte már a levegõben lógtak. Az eredeti zsindely fedést 1932-ben kicserélték
pala borításra. A hosszú évek alatt mára bizony már az is átengedte a nedvességet. Az ilyen és ehhez
hasonló felújítási munkálatokat a mûemlék-felügyelet engedélyezi és ellenõrzi. Ebben az esetben
elsõként az eredeti fedéssel megegyezõen zsindelyt írtak elõ, ám a rendkívül költséges karbantartás
miatt engedélyezték a cserépfedést. Szabó Péter lelkipásztor elmondta, hogy a templomtorony felsõ
szakaszának (templomtesttõl a sisakig) külsõ vakolására is sor kerül. Ezzel együtt új zsalugáteres
ablakok lesznek, valamint a toronyóra számlapjait (4 db) is felújítják majd.
A munkálatok befejezése a szerzõdésben megszabott idõ szerint november 15.
A felújítást három fõ forrásból tudja az egyházközség finanszírozni – mondta a lelkész. Elsõként
említette a gyülekezet tagjainak és más adományozóknak önzetlen felajánlását. Jelentõs támogatást
nyújtott az Emberi Erõforrások Minisztériuma a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül, valamint a
Gustav Adolf Werk német protestáns segélyszervezet is.
Reméljük, hogy a továbbiakban is folytatódik majd településünk jelentõsebb épületeinek, tereinek szépülése, szépítése!
Vass Ilona
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi
rendelés

Születtek:
Zsákai Gyula – Császár Csilla
GYULA
Farkas Zoltán – Kovács Erika
NATASA
Korona László – Bús Anikó
NORINA és ZSOMBOR
Csabai Zsigmond – Szakadáti Andrea
BENDEGÚZ
Vásárhelyi Zoltán – Márta Edit
HANNA ALEXANDRA
Szabó Miklós Gergely – Nagy Erzsébet
BALÁZS LÁSZLÓ
Örsi Ferenc – Csepregi Mónika Eszter
ZSÓFIA
Vadász Szabolcs – Nagy Katalin
SZABOLCS

Házasságot kötöttek:
Sáfrányos Attila – Kiss Karina Kitti

Elhunytak:
Pinczel Gábor
Tóth Lászlóné Csabai Krisztina
Mészáros Antalné Turcsán Erzsébet
Balogh Antal József
Siket Imre

58 éves
89 éves
71 éves
62 éves
66 éves

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

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

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

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: szeptember 25.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: október eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Budai
Szilvia, Burján Katalin, Dulcz Dénes,
Földvári Attila, Habaczellerné Juhász Judit,
Korona Sándor, Köntös Ágnes, Kudar Zsolt,
Nemoda-Stiasny Márta, Orbánné Kiss Judit,
Richter Gyuláné, Siket Péter, Szomszéd
Nándor, Szoóné Bodrogi Emõke,
Tóth István, Varga László, Varsányi Antal,
Varsányiné Varga Irén.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

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

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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XXV. évfolyam 9. szám

Augusztus 20. képekben

Fotó: Szomszéd Nándor

2015.
„Szép Dömsödért”

Osváth Andrásné
Kodály Zoltán út 26.

Fotó: Varga László fõtanácsos

Várkonyi György
Dabi szigeti út 4.

Földvári László
Hold utca 34.
A benzinkút (Tassi út) emléklapot kapott.
Tóth András – Lovarda,
Almáskert utca

Nagy Orsolya
Haladás utca 12.

Farkas Mónika
Középsõ út 119.
Klenánczné Tóth Judit
Középsõ út 22.

Kósa Zoltánné (Fridlik Margit)
Thököly út 20
Csécs István, Rákóczi út 36.

Földi Iván,
Jókai utca 31.

Imre Péter,
Dózsa György utca 12.

