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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

AKTUÁLIS
A múlt havi írásomat azzal zártam, hogy várok
minden érdeklõdõt a Falugyûlésre. Nos, a 2015ös, viszonylag nagy érdeklõdés után most csak
szûk baráti körben tartottuk meg a tájékoztatónkat! Foghatnám az érdeklõdés hiányát a rossz idõjárásra vagy a már közhelyszerû – minden jól
megy, ezért nem jönnek az emberek – szlogenre.
Az igazság az, hogy egyre inkább befelé fordulnak az emberek, a saját megélhetésükre, problémáikra koncentrálnak, és a köz ügyei harmadsorba kerülnek! A mi – polgármester és képviselõk –
felelõsségünk is, hogy megpróbáljuk a dömsödi
embereket a közös dolgaink irányába fordítani.
Ne csak tudomásul vegyenek döntéseket, hanem
akarják ezeknek a döntéseknek a hátterét megismerni, illetve az elõkészítésben esetleg segíteni.
Nagyon sokszor már az is segítség, ha valaki elmondja egy-egy dologról a véleményét, mert lehet egészen máshogy lát kívülrõl valamit, mint mi
belülrõl, a megszokotthoz ragaszkodva!
Az est vendégei közül Locskai István, a
Kunépszolg Kft. ügyvezetõje a hulladékszállítással kapcsolatban felmerült problémákra válaszolt. Tájékoztatott a 2016. januárban életbe lépett változásokról. Ezek közül megemlítem,
hogy az év során zöldhulladékot csak lebomló
zsákban lehet kitenni. A hat szállítás során mindenki fog egy-egy darab zsákot kapni ingyenesen. Amennyiben ennél nagyobb a szükséglet,
úgy ezt a lebomló zsákot meg kell vásárolni az
ügyfélszolgálati irodában (a hivatal udvarában).
Csak ebben a zsákban viszik el a zöldhulladékot! A 2015-ös adatok alapján ebben az évben a
szelektív hulladékhoz átlátszó zsákot fog adni a
szolgáltató. Amennyiben kevés az egyszeri
zsák, úgy bármilyen átlátszóban ki lehet tenni a
szelektíven gyûjtött hulladékot. A hulladékgyûjtéssel kapcsolatos hozzászólások következtek. A legtöbben a lerakó szombati nyitva tartásának hiányát kifogásolták. A héten a Vertikál
Zrt. vezérigazgatójával történõ tárgyaláson sem
tudtuk elérni a szombati nyitva tartást. Az elzárkózás indoka az volt, hogy mivel a Ráckevei járásban a szállítási árak nagyon alacsonyak – három év óta nem emelhetik – ezért a térségben

A tél örömei...
keletkezett ráfizetést nem szeretnék növelni!
Így marad a hétköznapi nyitva tartás.
Kálai Ferenc fõtörzszászlós, a kiskunlacházi
rendõrõrs parancsnoka munka nélkül maradt,
mert a jelenlévõk nem tettek fel a közbiztonsággal kapcsolatos kérdést! Az én idevonatkozó
megjegyzésem az volt, hogy Dömsöd belterületén viszonylag nyugalom van, az üdülõterületen
viszont még ma is problémák vannak, sajnos a
betörések száma nemigen csökken!
A vendégek után a Jegyzõ úr által összeállított prezentáció következett, amely a 2015-ös év
eredményeit foglalta össze. Az összeállítás kitért az ivóvízjavító projektünk befejezésére, az
RSD parti sáv csatornázására, útfelújításokra,
parkok rendezésére, a közmunkások értékteremtõ munkájára (térkõgyártás, zöldségtermesztés...) és még sok minden másra. Többen
megállapították, hogy soha rosszabb évet! A
következõkben az idei esztendõ terveirõl beszéltem. Közösen megállapítottuk, hogy látványos elõrelépésben csak akkor bízhatunk, ha az
év folyamán lesznek olyan pályázatok, amelyek
segítségével intézmények épületeit újíthatjuk
fel (iskola, OMK, sportcsarnok, mozi, Hajóskastély…), de például a Duna-part rendezéséhez is szükségünk van pályázati pénzre! Nagy
szükség lenne megújítani a gépkocsiparkunkat,

Fotó: Vass
és a munkaeszközeinket, az útjavító gépeinket
ki kellene egészítenünk korszerû eszközökkel!
Újabb utcákat kellene burkolnunk, és a járdaépítést is folytatnunk kell.
A jelenlévõ érdeklõdõk kérdései, észrevételei
következtek. Volt, aki a térkõgyártás kiterjesztését szorgalmazta, volt, aki a Rákóczi úti dekantált víz elvezetésének módját kifogásolta. Szóba
került a település belvízrendszerének kiépítése,
az 51-es út melletti szemetelés, a Duna menti
kerékpárút rossz minõsége, közlekedési jelzõtábla hiánya, valamint az adófizetési morál is.
Abban megállapodtunk, hogy az ez évi tervekhez milliárdos nagyságrendû pénzeszköz szükséges. Ha csak töredéke megvalósul elképzeléseinknek, már akkor elégedettek lehetünk!
Muszáj külön írnom az útjaink állapotáról! A
földfagy kimenetelével párhuzamosan jött egy
esõs idõszak. A kettõ együtt szinte járhatatlanná
tette nem egy „poros” utunkat. Itt elsõsorban a
belterületi utcákra gondolok. Ezeket evidenciában kell tartanunk, és a következõ években
megfelelõ burkolattal kell ellátnunk! Az üdülõterületen 28 utcát érintett a csatornázás. Valamennyi utcában jobb minõségû burkolat került
vissza a földmunkák után. Persze, még így is
maradt nagyon sok olyan utca, amelyet nem
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
érintett a beruházás, és most bizony ezek is sárosak. Külön kell megemlítenem az Öregszõlõhegyi utakat, hiszen innen kapjuk a legtöbb panaszt, reklamációt. Ezeket az utakat eleink valamikor azért jelölték ki, hogy megközelítsék a
földjeiket, hogy meg tudják mûvelni. Ezek dûlõutak még akkor is, ha ezen utak mellett egyre
több az olyan család, aki életvitelszerûen ott lakik. Ezekre a külterületi utakra pályázat nincs,
ezért aztán toldozgatjuk, foltozgatjuk õket, mivel a költségvetésünkben nincs ilyen célra pénz-

eszköz. Azért ha megszikkad a föld, akkor egy
gréderezés után ismét be fogunk tölteni néhány
nagyobb kátyút. Az ottani földtulajdonosokat
meg fogom keresni, hátha hajlandóság mutatkozik részükrõl, hogy hozzájáruljanak a karbantartáshoz, hiszen az erõgépeik nagyban hozzájárulnak az utak rossz állapotához!
Az adóbevallások idejét éljük, így kérek mindenkit, hogy az 1 százalék rendelésénél gondoljanak a Dömsödért Alapítványra. Adószámuk:
18668456-1-13. Köszönöm szépen!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2016. február 10. szerdán
15-16 óráig

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2 016 . J A N U Á R
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2016. január 27-én ülést
tartott, amelyen az alábbi döntések születtek.
A lejárt határidejû határozatokról szóló beszámoló és a két ülés közötti eseményekrõl
szóló tájékoztató elfogadását követõen a képviselõ-testület módosította a helyi szociális
rendeletet. Elsõként is a beiskolázási segélyben való részesülés bõvítése érdekében a jövedelemhatárokat mintegy az öregségi nyugdíj 50%-ával megemelték. Továbbá növelték
az adható támogatás felsõ határát gyermekenként és alkalmanként 20.000 Ft-ra.
Ezen felül ezt a támogatást kiterjesztették
azokra a 25. életévüket be nem töltött fiatal
felnõttekre is, akik felsõoktatási intézményben folytatnak tanulmányokat.
Új támogatásként kerül bevezetésre a gyermekek iskolai tanórán kívüli foglalkozásainak
támogatása. Ez egy olyan rendszeres támogatás
lenne, amit az olyan gyermeket nevelõ, gondozó családok vehetnének igénybe, akik gyermeke az iskolai tanórákon kívüli sport vagy szabadidõs foglalkozáson vesz részt, ezek költségeinek támogatására. A jogosultság feltétele,
hogy a családban az egy fõre jutó havi jövedelem ne haladja meg az 57.000 Ft/fõ összeget,
vagy a gyermeket egyedül nevelõ szülõ esetében a 85.500 Ft-ot. A támogatás rendszeres,
amit legfeljebb egy évre lehet megállapítani, és
természetbeni ellátásként is nyújtható a költségek közvetlen megfizetésére.
A kérelemhez mellékelni kell igazolást arról, hogy a gyermek valóban részt vesz a foglalkozáson, továbbá amennyiben tagdíj, térítési díj megfizetéséhez igénylik a támogatást, úgy arról, hogy ennek mi a mértéke.
Ezt követõen került megtárgyalásra Korona Sándor képviselõi indítványa, amely szerint a képviselõ-testület tagjai csapatépítõ
tréningen vegyenek részt. A képviselõ-testület a javaslatot elutasította.
A képviselõ-testület támogatta Szûcs Julianna képviselõi indítványát, amelyben a ter-

vezett betelepítési kvótarendszer bevezetése
ellen tiltakoznak.
Bencze István polgármester ezt követõen
tájékoztatta a képviselõ-testületet arról, hogy
a helyi értéktár bizottság tagjai tisztségükrõl
lemondtak.
A Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmet nyújtott be, miszerint szeretné használatba megkapni a Petõfi téri volt
iskolaépület üresen álló részét. A képviselõtestület a kérést nem támogatta, mivel a nemzetiségi önkormányzat részére az irodahasználat már biztosított.
A Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
szintén kéréssel fordult az önkormányzathoz, amely szerint a finanszírozási nehézségeik megoldása céljából kérték, hogy az általuk használt Csónakház tavalyi bérleti díjától
tekintsen el a képviselõ-testület. A döntést a
következõ ülésre napolták el azzal, hogy az
ülésre a felmerült kérdések tisztázása céljából kérik Nagy Zsolt, a DUSE elnökének
részvételét is.
Végezetül a képviselõ-testület a Dömsödi
Napok idõpontját 2016. július 15-16. hétvégére módosította.
A képviselõ-testület következõ munkaterv szerinti ülésének idõpontja 2016. február 10. 16 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a www.domsod.hu önkormányzati
honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján és az önkormányzati honlapon
tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon
is közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

SZÛCS JULIANNA

képviselõ asszony tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

A képviselõ-testület javaslata
alapján, azt elfogadva
a márciusi ülés tervezett
idõpontja: március 30. 15 óra.
Ennek megfelelõen
képviselõi fogadóórát tart

VARSÁNYI ANTAL
alpolgármester úr
2016. március 30. szerdán
15-16 óráig.
Helye:
Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

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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Önállóak lettünk!
Magyarország kezdeményezte Pest megye önálló régióvá válását az
Európai Bizottságnál – ezt a megyei közgyûlés pénteki ülése elõtt jelentették be ünnepélyes keretek között Budapesten.
A megyei önkormányzati hivatal dísztermében tartott eseményen a
„Pest régió” térképét kézjegyével látta el Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelõs államtitkára, Turóczy László,
a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságtervezésért és versenyképességért felelõs helyettes államtitkára és Szabó István (Fidesz), a
Pest megyei közgyûlés elnöke.

Megtelt a Megyeháza díszterme az ünnepségen

Turóczy László, Vitályos Eszter, Szabó István
Szabó István közgyûlési elnök köszönetét fejezte ki valamennyi közremûködõnek, aki részt vett a folyamatban, és külön kiemelte, hogy a fõváros önkormányzata, illetve a megye 187 települése egyöntetûen támogatta
a változtatást.
Turóczy László közölte: a minisztérium és a KSH elõkészítette azt a
beadványt, amelyben Magyarország kezdeményezi az Európai Bizottságnál és az Európai Unió statisztikai hivatalánál (Eurostat) a közép-magyarországi régió kettéválasztását. A dokumentumot csütörtökön formálisan
is eljuttatták hozzájuk.
Vitályos Eszter emlékeztetett arra: a Magyar Közlönyben a múlt év végén jelent meg a kormányhatározat arról, hogy a kormány egyetért a közép-magyarországi régió kettéválasztásának szükségességével Budapest
és Pest megye közös közigazgatási határa mentén.
„Magyarország kezdeményezi az Európai Bizottságnál a jelenlegi közép-magyarországi régió kettéválasztását, hogy ezáltal Budapest és Pest
megye 2018-tól két önálló tervezési-statisztikai régiót alkosson. A kettéválasztás célja, hogy a Budapesthez képest kevésbé fejlett Pest megyére
kedvezõbb európai uniós támogatási feltételek legyenek érvényesek 2020
után” – idézte az államtitkár.
Vitályos Eszter kiemelte: hosszú küzdelem eredményeként történhet
meg a változtatás, amelynek elõnyeit több mint 1,2 millió ember élvezheti majd.
A módosítás indokaként arra hívta fel a figyelmet, hogy míg 2007 és
2013 között Pest megyére mindössze körülbelül 350 ezer forint európai
uniós támogatás jutott fejenként, addig Budapestre 860 ezer, a többi régióban pedig 930 ezer forint, és „a szûkös források elfogadhatatlan hátrányt
jelentettek a megye településeinek, cégeinek”.

Pest megye 2020 után átkerül a kevésbé fejlett régiókategóriába és
többletforráshoz jut a 2021-ben kezdõdõ fejlesztési ciklusban – mondta az
államtitkár, aki az elõnyök között említette, hogy az uniós forrásokhoz
szükséges hazai társfinanszírozás mértéke 50 százalékról 15-re csökken, a
támogatható tevékenységek a kevésbé fejlett régiókéval egyezõek, a jelenlegihez képest bõvebbek lesznek, változik a támogatásintenzitás, egyszerûbben lesznek érvényesíthetõk a megye fejlesztési érdekei.
A megnövekedett fejlesztési források és a kedvezõbb támogatási feltételek nagyobb esélyt adnak Pest megye leghátrányosabb helyzetû térségeinek
felzárkózására – fogalmazott. Vitályos Eszter hangsúlyozta azt is, hogy „a
fõváros a szétválással nem jár rosszul, hiszen sem most, sem a késõbbiekben nem fog kevesebb uniós forráshoz jutni az önálló Pest megye miatt”.
Turóczy László egyebek
között arra mutatott rá, hogy
a kormány szakmailag megalapozott stratégiai döntést
kívánt hozni. A szakmai elõkészítés eredményeként mintaértékû tanulmány született,
amelynek alapján a kormány
le tudta folytatni a szükséges
politikai egyeztetéseket, s a
javaslat az összes érintett
szakmai szereplõ egyöntetû
támogatását élvezte.
A kormány szakmai érvekkel alátámasztva és politikai konszenzust élvezve
hozta meg a decemberi döntést – mondta. A helyettes államtitkár kiemelte: olyan
szakmai és politikai konszenÖnálló Pest régió
zussal alátámasztott döntésrõl van szó, amelynek nincsenek vesztesei. Hozzátette, a kettéválás nem
jelenti a Budapest és Pest megye között fennálló nagyon szoros együttmûködés, egymásra utaltság gyengülését, hiszen „itt lényegében egy mesterségesen létrehozott statisztikai régió kettéosztásáról van szó”.
Forrás: MTI

Okmányiroda elérhetõsége
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.
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Mit végeztünk 2015-ben?
A községgazdálkodási karbantartó csoport beszámolója
az elmúlt esztendõben végzett munkákról
Felújítottunk, tataroztunk öt bérlakást. Ezen lakások megüresedtek, és az új
lakó beköltözése elõtt jelentõs felújításokat végeztünk ezen önkormányzati ingatlanokban. Ezen lakások mindegyikében találtunk olyan problémát, amely
ha tovább úgy marad, jelentõs károk keletkezhettek volna az épületben.

Folytattuk a Dabi óvoda modernizálását. Csoportszobába laminált padlót, a folyosóra új járólapot raktunk. A Dózsa György úti óvodában kerékpártárolót és járdát készítettünk.
A Petõfi téren parkolót építettünk saját gyártású térkõvel. A Kossuth
úton járdát készítettünk a Tél utcáig. Ezen járdát mindkét irányban még
folytatni fogjuk.

Petõfi téri parkoló építése
A Szabadság úti bérlakás felújításának befejezõ mozzanatai

A már felújított Széchenyi úti lakás egy részlete
Segítséget adtunk a sportöltözõ felújításához. A Sportcsarnokban újrafestettük az összes falat, amelyhez az anyagot a sportcsarnok üzemeltetõje, Béczi János biztosította.
A katolikus temetõben a ravatalozó megújításában segédkeztünk.
Külsõ kárpitos segítségével új kárpitot kaptak az OMK régi székei (390 db).
Az önkormányzat kertjében burgonyát, hagymát, babot, tököt termeltünk, mely termést átadtuk a központi konyhának. Ha már itt tartunk, csúszásmentes járólapot raktunk le az egész konyhában, a dolgozók biztonsága érdekében.

Falugyûlés
2016. január 25-én hétfõn falugyûlést hívott
össze településünk vezetõsége. Az évente megrendezésre kerülõ alkalom lehetõséget ad arra,
hogy az érdeklõdõk elsõ kézbõl értesüljenek az
elõzõ esztendõben elvégzett munkákról s a falut érintõ jövõ évi tervekrõl.
Bencze István polgármester úr alapos felké-

Részt vettünk a gazdasági iroda tetõfelújításában is.
Egy magánszemély adakozása folytán megújítottuk az öböl végén lévõ
„Kék hidat”, melynek munkálatai még tavasszal is folytatódnak.
Az OMK elõtt látványos park kialakításában segédkeztünk, melyet
Varga Valéria kertész tervezett meg és irányította a megvalósítást.
Decemberben fanyesést végeztünk elsõsorban az Elektromos Mûvek
kérésére, mert több helyen az elektromos vezetékhez értek a fák ágai. Ezt a
munkát még továbbra is végezzük, és arra kérem az ingatlan-tulajdonosokat, ahol magánterületen álló fa veszélyezteti az elektromos hálózatot, végezzék el a fa nyesését, úgy hogy 400 V-os hálózat esetén 1 m, nagyfeszültségû hálózatnál legalább 3 m legyen a távolság az ág és a vezeték között.
Vannak állandó feladataink, melynek szintén igyekeztünk megfelelni.
Ezek: az intézményeknél a víz, villany, csatorna, egyéb meghibásodások
kijavítása, feljavítása. A közterületrõl szemét eltávolítása, közparkjaink
karbantartása fejlesztése, fûnyírás, fák nyesése, kidõlt, veszélyes fák eltávolítása. Hóeltakarítás.
Mindezeket az állandó dolgozókkal és a közmunka programban önkormányzatunknál dolgozó közfoglalkoztatottakkal együtt sikerült elvégezni.
Az idei évre is sok munkát terveztünk. Ezek elvégzése sok tényezõtõl
függ. Remélem, sokat meg tudunk valósítani belõle.
Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítették munkánkat: a
Sáfrán családnak a mindenki karácsonyfájáért és a fa felállításában a segítségért. Gyivi Jánosnak, akivel együttmûködésünk kiváló. Munkájuk nélkül nehezen tudtunk volna néhány feladatot megoldani. Klszák Tamásnak,
aki a magas munkáknál volt nélkülözhetetlen. Szomor Dezsõnek, Csaplár
Jánosnak, a Németh és Dani családnak, akik eszközökkel segítették a község rendbentartását. És mindenkinek, aki elõsegítette munkánkat.
Varsányi Antal

szültséggel ismertette a 2015-ös esztendõben
megvalósított feladatokat, majd rátért a 2016-os
aktualitásokra. Meghívott vendég volt Locskai
István a Vertikál Zrt. képviseletében, aki beszámolója után válaszolt a szemétszállítással, szemételhelyezéssel kapcsolatos kérdésekre.
Lakótársaink részérõl további észrevételek
hangoztak el az út menti szemeteléssel, az 51es fõút javításával, a Duna-parti nádas kezelésével, az orvosi ügyelettel, a helytelen gyalogos

közlekedéssel, a határban lévõ dûlõutak járhatatlanságával kapcsolatosan.
Magam részérõl úgy gondolom, igen hasznos dolog a falugyûlés, mint fórum! Lehetõség
nyílik az együtt gondolkodásra, a beszélgetésekre, melyre rohanó hétköznapjainkban nincs
alkalom. Bízom abban, hogy jövõ januárban
sokkal több dömsödi lakos üdvözli majd egymást az OMK nagytermében, mint az idén!
Vass Ilona
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Józan Józsi bácsit 90. születésnapja
alkalmából sok szeretettel köszöntjük!
Szívet-lelket melengetõ érzés látni, mikor az
utcán Józsi bácsi elektromos kerékpárjával végigrobog. Így is lehet? Igen!
1926. január 30-án született Dömsödön.
Mindig is itt élt, a történelem változásai formálták életét, már amennyire hagyta... Energikus,
derûs ember ma is, s ez a fiatalos lendület, erõ
hatással van családjára, környezetére.
Ottjártamkor ünneplõben, tisztelettel fogadott, s kérdéseimre lelkesen válaszolt. Gyermekkor, fiatal legénysors, munka, megélhetés,
melyek köré élete történéseit fûzte sorjában.
A hat elemit a református iskolában végezte,
s mint fiatal legény, Õ is levente volt. A háborút
szomorú emlékként említette.
A háború utáni idõszak nehéz volt, hiszen
rendszeres beszolgáltatás sújtott mindenkit,
majd következett a tsz-esítés. Õ soha nem lépett
be, mindig próbált a saját lábán megállni. Már fiatalon gazdálkodott, állatokat tartott, s késõbb is

ezt az irányvonalat folytatta. Fuvarozott, kupeckedett, vásárokba járt, s végül 15 esztendõn át a
tanács alkalmazásában volt mezõõr. Az 1990-es
évek rendszerváltó idõszakában földeket vásárolt, mert fontos megélhetési forrás a föld mûvelése. Mindezt ma a család, az unokák végzik.
Mikor azt kérdeztem Tõle: – Mivel tölti napjait mostanában? – õszintén válaszolt.:
– Unatkozom! Mindenki megy dolgozni, én
meg egyedül vagyok. A komáim meghaltak,
amúgy meg más a világ! Az utcabeliek valamikor összejöttek beszélgetni, ez ma már nincs.
Mögöszi éggyik a másikát! Ha lehet, sokat megyek az elektromos biciklivel. Szeretem az embereket, szeretek köztük lenni, ugyanakkor sokat megyek a határba is, hogy megnézzem, milyen a vetés!
Józsi bácsit szeretõ család veszi körbe, s
öröm tölti el, ahogyan látja a fiatalok tõle
örökölt szorgalmát, igyekezetét.

Kedves Józsi bácsi, Isten áldja meg további
életét!
Vass Ilona

Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le…
Mikszáth monográfiája Jókairól
„A nagy írók a fájdalomnak és kínszenvedésnek oskolájában válnak óriásokká! Hogy írhat nyomorról az, aki sohasem nyomorgott.
Jókainak mindent megadott a természet, csak a boldogtalanságot
nem. (S ha megadta volna, attól Mikszáthnak könnyebb? – a Szerzõ.)
Nem voltak gyermekei, nem volt kis koporsó a házában…”
Szerintem az idézetbõl egyedül az utolsó mondata, ami tény. Az
elõzõek – ha akarnám, még egy valóban sokat hányódott ember keserû vagdalkozásának is tekinthetõek. Mikszáth nem vagdalkozott. Akkor talán tévedett? S ha igen, miért ne; és egyáltalán: nem lehet, hogy
egyszerûen más szemszögbõl, és a köztük lévõ ötven év miatt alakult
ki benne ez a vélemény?
Szerette Jókait, tisztelte, nagyra becsülte, olyannyira, hogy amit jogosnak tartott benne elmarasztalni – elmarasztalta. Nem az öncélúság
vezette, amirõl neki magának is igazán bõséges élményanyaga gyûlt
össze, hanem az „érted haragszom, nem ellened” belsõ kényszere.
Ennek ellenére nem tágít. Feszíti a mondanivaló, hát kimondja. „Búra alatt tartották, s ez az üvegházi védettség nem adott neki módot az
élet – az igazi élet – megismerésére. Azonkívül, nem is szenvedett
eleget!” (Miért? – mennyit kellett volna?)
Honnan tudja ezt Mikszáth, egyáltalán honnan a bátorság benne
egy ilyen tétel kimondásához? Arról végképp nem beszélve, hogy a
szenvedés, mint mértékegység máig nincs feltalálva, az nem egzakt,
mint a méter vagy a kilogramm; ennél fogva nem relatív. A szenvedés nagyon is az.
Ide kívánkozik Szabó Magda elemzõ elmarasztalása Mikszáthnak
Jókairól írt mûvérõl. Magát „a kritikus (M.) kritikusaként” aposztro-

fálva így reagál: – „Hogy Jókai sosem állt egy kis gyermekkoporsó
mellett?! – Nem – állapítja meg tárgyilagosan Szabó Magda –, de állt
egy akkora sírgödör szélén, amelybe egész Magyarország belefért
volna, és nagyon kétséges, hogy abból kikászálódni lehet-e? Ekkora
koporsó mellett viszont az írótárs nem állt, legfeljebb fekhetett kis
ágyában, mert 1847-ben született. Meglepõ, mennyire civil volt e tekintetben a véleménye, mondhatni dilettáns.”
„Erráre humánum est” – villogok most én is egy kicsit, mert bizony
így van ez. Tévedni emberi dolog, aki pedig megsebzõdik tõle, saját
gyengeségére vessen. E tekintetben mindegy, ki melyik korban él. A
seb az fáj, minden idõben, még szerencse, ha idõvel behámosodik,
ám a lüktetõ sajgás elkíséri a sírig.
A kritikus nem vádol: elemez, szálaira bontja az elébe bocsátott
mûvet, de csak természetes, hogy a maga szûrõjén átengedve teszi
mindezt. Ennek nincs iskolája, a kritikai képesség ugyanúgy benne
van az emberben, mint az íróban az alkotás ajándéka – vagy nincs. Az
író pedig eldöntheti, kibírja-e majd a kritikát, amelyrõl nem lehet elõre tudni, méz lesz vagy epe? Emberi nagyság kérdése adni, kapni is.
Nem olyan régen hallottam egy nagyon finomat, közéleti ember szájából. A kérdésre, hogy miként bírja az embertelen hajszát, az idegeket, fizikumot kikezdõ megterhelést, tetejébe a folyamatos kritikát –
egy félmosoly kíséretében így válaszolt: „– Tudja, az én tételem az;
aki lónak adta a fejét, húzzon.”
Eléggé egyértelmû, nem?
Dömsöd, 2015. február 1.
Szoóné Bodrogi Emõke
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Dömsöd, 2016. január 25. hétfõ
A Magyar Kultúra Napján…
Ezen a napon általános iskolánk alsós
tagozata rendezi meg hagyományosan a
Kazinczy Prózamondó Versenyt. A térség településeirõl érkezõ gyerekek igazán színvonalas megmérettetés részesei
lehetnek.
Idén, a mûvelõdési ház aulája adott otthont Sándor Mária akvarellfestõ munkáinak. A kiállítást Csikós Lászlóné, a mûvelõdési ház igazgatónõje nyitotta meg. Köszöntõjében tolmácsolta a mûvésznõ alkotói vallomását: „A mûvészet szeretete
egész szívembõl és lelkesedésembõl jön,
hogy az embereknek örömet okozzak.” Ez
a vallomás érzõdik, ahogy a szemlélõ Sándor Mária alkotásait nézi és elemzi.
A két rendezvény párhuzamosan futott,
pozitív impulzust közvetítve résztvevõiknek. Ebben a néhány órában nemcsak az
irodalmi, a képzõmûvészeti, hanem az
emberi értékek is megmutatkoztak.
Ünnepi mûsort a 2. a osztály tanulói adtak, s az õ kiállásuk, megjelenésük, produkciójuk méltó indítója volt a rendezvénynek.
A verseny mottója természetesen Kazinczy tollából: „SZÓLJ, S KI VAGY, ELMONDOM”.
S valóban, ahogyan a gyerekek egyenként elkezdtek olvasni, úgy a kiejtésük, orgánumuk, hangsúlyozásuk, szövegértésük, pontosságuk megmutatta belsõ lelki valójukat, személyiségüket.
A versenyzõ gyermekek egy általuk választott és egy ismeretlen szöveget olvastak fel. Wass Albert: Erdõk könyvének részlete, mely kötelezõen
mindenki által felolvasásra került, dallamos és nyugalmat sugárzó leírásnak mondható. Végül ezt a szöveget szeretném Önökkel megosztani:
Wass Albert: Erdõk könyve (részlet)
„A kis zöld ruhás tündérke abban a szempillantásban beleszökött a forrás vizébe, tapsolt, kacagott és szökdelt lefelé a kövek között, csodálkozó
réteken és álmodozó tisztásokon át. Kacagott és mesélt, mesélt, mesélt. A
köveknek a fákról, a fáknak a kövekrõl, a madaraknak a virágokról és a
virágoknak a madarakról. Surrant, csilingelt, fecsegett, dalolt, szökdelt és
tréfált, és közben csodálatosan szép és titokzatos meséket mesélt az erdõrõl. A fák mosolyogni kezdtek, a kövek kacagtak, a virágok vidáman bólogattak és a kelyhek szirmaira kiültek a virágtündérek, hallgatni a mesét.
Azóta is egyre mesél. Amikor az erdõn jársz, és rábukkansz valahol egy
forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízbõl. Ha pedig jó füled van és érted az erdõ nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond
ilyenkor a fáknak.
Így történt tehát azon a régi napon, amikor Isten angyala lejött, hogy
megszépítse az erdõt. Kacagtak a fák, a virágok és a rétek. Kacagtak a
manók és a tündérkék, és fent a szikla tetején a Visszhang. Csak öreg
Csönd bácsi nem kacagott, hanem megrázta bosszúsan hosszú zuzmószakállát, úgy, hogy a kicsi csigák alig tudtak megkapaszkodni benne, összehúzta köpenyét, és messzire elhúzódott onnan, be az erdõk legsötétebb mélyébe, mohos fák és még mohosabb sziklák közé.”
Vass Ilona
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Villámkérdések…

– festõk, grafikusok,
szobrászok –

Téli örömök

Osváth Mária szobrász, éremmûvész
A tejtestvérek sorában Osváth Mária az
egyetlen szobrász.
1921. augusztus 31-én született Misztótfalun. 77 évesen, 1998. október 18-án hunyt el
Budapesten. 1947-49 ben Õ is Rudnay Gyula
szabadiskolájában tanult Baján. 1949 és 1954
között a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola
hallgatója volt. Mesterei: Mikus Sándor, Kisfaludy Stróbl Zsigmond és Pátzay Pál. Klasszicista felfogású alkotó, szobrai köztereken, közgyûjteményekben tekinthetõk meg. Elsõsorban
éremmûvészként ismert. Az általa megformált
személyek karakteres jellemrajza gondosan kialakított felületformázásban jelenik meg.

Petõfi Sándor mellszobra Zalaegerszegen,
a róla elnevezett iskola elõtt látható

Osváth Mária szignója a szobron
Osváth Mária így alkotott magyarul.
Összeáll.: Vass Ilona

Decembert követõen, január közepén megérkezett a tél. Végre élvezhettünk egy kis hóesést,
csúszkálhattunk, szánkózhattunk, és a korcsolyák is elõkerültek a szekrények aljából. A gátoldalon, valamint a befagyott Kis- és Nagy-Duna
jegén önfeledten szánkáztak és csúszkáltak gyerekek, felnõttek egyaránt, hogy aztán elfáradva,
jólesõ érzéssel térjenek haza meleg otthonaikba.
A hideg idõjárás a növényvédelem szempontjából igen hasznos, hiszen számos kártevõ semmisül így meg. Azonban a vadon élõ állatok élelemhez való hozzájutása igen nehézkes ilyenkor.
A Soroksári Duna-ág dömsödi szakaszán tanyázó hattyúkolónia is nehéz helyzetbe került. Befagyott vízen semminemû élelemhez nem juthattak.
Az ember közelsége sok esetben jó dolog, hiszen a vadon élõ állatok számára a válságos idõszakban segítséget jelenthet. Így történt ez most is.
Egyik vasárnap délután én is lementem a Dunapartra, hogy megnézzem a befagyott Dunát, a
korisokat, meg a facebook-on oly sokat mutogatott hattyúkat. Ott találtam Õket a régi hajóállomásnál, etetésre gyülekeztek. Katona Erikával beszélgettem, aki párjával együtt már nem
elõször vitt élelmet a hatalmas vízimadaraknak.
– Mióta etetitek a hattyúkat?
– Körülbelül négy hete kezdtük az etetésüket,
a strandnál. Teljesen véletlenül fedeztük fel
õket. Csapatba verõdve kutattak élelem után, hiszen a víz befagyásával jelentõs mértékben korlátozódott életterük.
– Mi volt az elsõ teendõ?
– Elõször is a part közelében, csákánnyal, kapával, amivel lehetett, jeget törtünk, hogy legyen vizes rész, ahová a kukoricát beszórhassuk, ahonnan fel tudják szedegetni.
– Ezek a madarak szinte kivétel nélkül gyûrûzött példányok. Hányan lehetnek?
– Itt vannak a legtöbben, olyan 30-40 példány. A zsilipnél úgy 20-25-en vannak, illetve a
csatornán is többen tanyáznak.
– Hogyan etetitek õket?

Fotó: Vass

– Ez felelõsségteljes dolog, olyan, mint télen a
cinkék etetése. Ha egyszer elkezdi az ember és
odaszoktatja az állatokat, akkor utána nem lehet
abbahagyni, mert ha a megszokott etetõnél nem
találnak élelmet, akkor elpusztulnak. Naponta kétszer hozunk ennivalót. Kenyeret és kukoricát kapnak. Gyakran egymással is veszekednek, ugyanakkor nagyon sok kacsa is oda szokott jönni.
– Honnan szerzitek be az etetõanyagot?
– Van, hogy mi magunk vesszük meg a kenyeret vagy a kukoricát, de nagyon sok jóérzésû
ember nyújt segítséget, amint megtudja, hogy
mi okból akarunk nagyobb mennyiséget beszerezni. Így kaptunk segítséget Dömsödön a Faragó Andriséktól és Kiskunlacházán a Lipóti pékségbõl. Néhány évvel ezelõtt õzeket is etettünk,
mert mifelénk gyakran megjelentek. Volt, mikor tizenhatan is odajártak enni télen, aztán még
késõbb is vissza-visszajártak. Akkor is voltak,
akik jó szívvel segítettek, mint a Bárány Józsi
bácsi, a Borbásné meg a Szabó Laciék. Jó, hogy
mindig vannak akik segítenek!
– Miért fontos számotokra ez a fajta tevékenység?
– Jó érzés, ha segítséget nyújthatunk! Sokan
nem is gondolják, mennyi kedvességet, szeretetet
nyújtanak ezek az állatok. Érdekes módon kommunikálnak. Elõször igen félénkek voltak, s
ahogy telt az idõ, egyre közelebb merészkedtek
hozzánk. Ma már szinte kézbõl lehet etetni a hatytyúkat. Megismerik az autó hangját is! Igen érdekes, ahogy egyre oldódnak, ma már beszélgetnek,
hangokat hallatnak a jelenlétünkben. Érdekes,
hogy még a kacsák is közelebb jönnek hozzánk!
Az egyik legszebb dolog az így kialakult kapcsolat ember s állat közt!
Vass Ilona
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ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!
Ami ennek a tesztnek a tolmácsolásához
vezetett, az egy felmérés megrázó eredménye
volt: tizenötezer gyermeket kérdeztek meg arról, hogy kire van nagyobb szükségük: televízióra vagy apára. Mit gondolnak, mi volt a
válaszuk? Több mint a felük a televíziót tartotta fontosabbnak!
Másik felmérés megrázó eredménye: a gyerekeket megkérték, hogy
rajzolják le, miket látnak a tévében. Ezek a rajzok is megdöbbentõek!
(Mint szülõ, megdöbbentem gyermekem rajzán, amikor kíváncsiságból
én is ugyanezt kértem tõle.)
Hogyan is lett a televízió a mindennapjaink része? 1895-ben a Lumiére
fivérek szabadalmaztatták a kinematográfot, majd 1927-ben létrejött a
hangosfilm. Magyarországon 1953-ban döntés született a magyarországi
televíziózás elindításáról, az elsõ adást 1957-ben sugározták. Azóta bõvültek a mûsorcsatornák. Manapság már el sem tudnák képzelni az életüket nélküle. Egy háztartásban már 3-4 készülék is van, hogy bárhol a készülékek elé ülhessenek. Felmérések szerint Magyarországon egy háztartásban több mint 5 órát megy a tévé naponta.
De vajon milyen hatással van a televíziózás az emberekre, fõként a
gyerekekre? Nem zárja-e ki életükbõl a mindennapi kommunikációt? Érdeklõdési körüket abszolút lefedi, csupán háttérzajként is nélkülözhetetlen? Vajon ilyenkor kikapcsolódnak vagy szorongnak? Zavarja-e gyermekeik teljesítését? Vajon egészséges-e, hogy egyre többen a sztárokra
akarnak hasonlítani?

Kiértékelés
Minden Igen válasz +1, minden Nem válasz -1, míg
a bizonytalan válaszok 0 pontot érnek.
0 pont alatt: Ön túlságosan józan ítélõképességgel válogatja meg a
kedvenc tévémûsorait. Elég nehezen talál olyan jellegû mûsort, ami igazán lekötné a figyelmét. Önt mélyreható értékek vonzzák, ezért elítéli az
erõszakot, a vulgáris viselkedést, a felületességet, a népámítást, amit az
egyes mûsorok sugároznak. Olyan filmek és mûsorok keltik fel az érdeklõdését, amelyek mélyreható emberi értékeket sugároznak.
0-8 pont: Ön a tévét kikapcsolódásként használja. Általában végig szokott nézni egy-egy filmet, még akkor is, ha nem túlságosan tetszik. Ön szelektál a tévémûsorok között. Az érdeklõdési körét ez még nem fedi le. Azért
néha olvasni is szokott, és amennyiben az ideje engedi, a szabad levegõn
is elegendõ idõt tölt.
9-16 pont: Ön sokat tévézik. Elég kevés kulturális mûsort szokott nézni,
nincs erre affinitása. Nagyon szereti az akciófilmeket. Szívesebben tévézik,
mint olvas, vagy éppen testmozgást végez. Ilyenkor van csak lehetõsége
álmodozni, átélni fájdalmakat, örömöket. Önt ez a fajta passzív kommunikáció teszi boldoggá.
17-24 pont: Ön Tévéfüggõ! Mindenféle mûsort, sorozatot követ. Az Ön
számára a televízió jelenti a legnagyobb szórakozást. Hiszékeny ember,
aki nem mindig képes megkülönböztetni a valós információt a valótlantól.
Ön a tévémûsorok által tud csak teljes életet élni. Ilyenkor átéli a szenvedést, az örömöt, álmodozik, ítélkezik. Mindent szinte úgy csinál, ahogy a
tévében látta! Meggyõzõdése, hogy amit a tévében lát, hall, az mind igaz.

Milyen szerepe van a televíziónak az életében?
Biricz Márta Enikõ
Mester okl. pszichoterapeuta

Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ:
A kérésekre Igen, Nem, Nem vagyok biztos válaszok adhatóak.
1. A televíziózás a fõ szórakozása?
2. Gyakran elõfordul, hogy megszakítás nélkül órákon keresztül tévézik?
3. Elõfordul, hogy késõ estig tévézik?
4. A legjobban az akciófilmeket szereti?
5. Normális, hogy sok az erõszakos cselekmény a filmekben?
6. A dokumentumfilmek szokták-e untatni?
7. Pánikba esik, ha elszalasztja kedvenc mûsorát?
8. Inkább tévézik, mint könyvet olvas?
9. Mozgás (séta, sport) helyett inkább tévézik?
10. Elmulasztana-e egy kulturális programot, mert egybeesik a kedvenc
tévéprogramjával?
11. Elõfordult-e már, hogy fájt a szeme a tévézéstõl?
12. Mindent elhisz, ami a hírcsatornákon elhangzik?
13. Szinte az összes tévésorozatot megnézi?
14. Nagyon csalódott lesz, ha pl. áramszünet miatt nem nézhet végig egy
filmet?
15. Úgy gondolja, hogy a legtöbb tévémûsor oktató jellegû a gyerekek, illetve a fiatalok számára?
16. Vannak-e színészek, énekesek, mûsorvezetõk, akikért rajong?
17. Szereti a kulturális mûsorokat?
18. Elõfordult-e már, hogy azért tévézett, mert nem volt jobb elfoglaltsága?
19. Elnézi-e, ha egy tévésztár vulgáris?
20. Tapasztalta-e már, hogy egyes tévémûsor bûntudatot ébresztett
Önben?
21. Úgy véli, hogy minden egyes mûsor érdekes?
22. Szokott-e gondolkodtató kvízjátékokat nézni?
23. Ébredés után, reggel azonnal bekapcsolja a tévét?
24. Szokott-e tévézés közben reggelizni, ebédelni, vacsorázni?
(Forrás: V. Bodo)

A Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskola hírei
Januárban lezajlottak a vizsgák, bemutatók Dömsödön és Makádon.
Szép eredmények születtek, látszik, hogy szorgalmas tanulással telt az
elmúlt idõszak. Remélem, hogy a következõ félév is ugyanilyen sikeres
lesz. Ráadásul a második félévben jónéhány versenyen is részt vesznek
növendékeink.
Minden növendékünknek jó tanulást, a versenyzõknek és tanároknak
sikeres felkészítést kívánok!
Kissé megkésve ugyan, de innen szeretnék köszönetet mondani a novemberben megrendezett mûvészeti napokon nyújtott segítségért az általános iskola igazgatójának, Mészáros Pálnénak; a Dömsöd–Apaj
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat vezetõjének, Christoph Gábornénak; a Kisherceg Gyerekház vezetõjének, Nemoda-Stiasny Mártának,
a Még 1000 Év Dömsödért Egyesület elnökének, Korona Sándornak!
Köntös Ágnes
igazgató

A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok éve támogatja a Dezsõ Lajos
Alapfokú Mûvészeti Iskolát. 2015-ben egy digitális zongorát sikerült az
iskola részére beszerezni az 1 százalékos felajánlásokból.
Ezúton kérjük az adófizetõket, hogy adójuk 1 százalékával támogassák az iskolát az alapítványon keresztül.
Az alapítvány neve: Pro Musica Alapítvány Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13.
Tisztelettel és köszönettel:

a kuratórium
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J Nálunk mindig történik valami… J
Decemberi – januári hírek az alsó tagozat életébõl
2015 decemberében nálunk is volt az 1. a osztályban KARÁCSONYI
ANGYAL.
Egy késõ délután hallgattam a „MUSIC FM” rádiót, és arra lettem figyelmes, hogy Dömsödön járnak. Amikor pedig elhangzott a riportalany
neve, rögtön tudtam, hogy az osztályomba járó kisfiú családjáról van szó.
Hiszen mindannyiunk környezetében van olyan gyermek, akinek kevesebb jut a karácsonyi örömökbõl – gondoltam. Így elhatároztuk a szülõkkel, hogy gyûjtésbe fogunk Simon részére. Becsomagoltunk nekik ruhákat, cipõket, játékokat… nagy karácsonyi csomagokba, és az utolsó tanítási napon át is adtuk ünnepélyes keretek között az édesanyának és
Siminek. Meglepõdötten és szótlanul álltak az osztály elõtt. Majd ezt követõen minden 1. a osztályos kisgyerek kapott egy karácsonyi kifestõt,
szaloncukrot a Jézuskától.
„Nem az ajándék értéke számít,
hanem a szeretet az ember szívében.”
Ezúton szeretném az 1. a osztály szüleinek az önzetlen segítségnyújtást
megköszönni! J

Az újság hasábjain pedig MINDEN KEDVES OLVASÓNAK:
Borongós napok tûnjetek tova,
Okkal szomorú ne legyél soha,
Lépteid kísérje töretlen szerencse,
Derûs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai,
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai.
Új évet hozzon a nesztelen iramló idõ,
Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövõ!
Évek, ha múltok, ha elszálltok napok,
Vidámságot, örömet számolatlan adjatok!
Elfusson most az újévnek malaca,
Többé ne legyen senkinek panasza!
Kerüljön betegség, bánat messzire,
Írmagjuk is vesszen mind a semmibe!
Vágyaid sorra valóra váljanak,
Álnok szavak többé ne bántsanak!
Növekedjen az igaz barátok tábora,
Okosan élj, ne legyél ostoba.
Kívánom neked, legyen 365 szép ünneped!
Az 1. a osztály gyermekei, szülei és magam nevében.

További programjaink pedig a következõk: Január 22-én lezártuk az elsõ félévet. Január 25-én
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából
megrendezésre került a körzeti Kazinczy Prózamondó Verseny, melynek eredményeirõl a következõ számban olvashatnak. Január 27-én Dóbiás
Péter rendhagyó zeneóráját tekinthettük meg.
A februári hónapot farsangi mulatsággal,
tánccal kezdjük. Az alsó tagozaton február 11én (csütörtök), a felsõ tagozaton február 12-én Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
(péntek) lesz megtartva.
Förgeteges ez a bál,

Budainé Doroszlay Judit (1. a osztályfõnöke) még a ház is muzsikál.
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Nagy Tamással beszélgetünk, aki egy korábban
szokatlan, országos szinten
is egyedülálló kezdeményezést indított el, és hozott el
elsõ alkalommal idén télen
Ráckevére.

– Mi is ennek a kezdeményezésnek a lényege?
– Mi egy hallással foglalkozó nagykereskedõ cég
vagyunk. Azt tapasztaltuk
az elmúlt években, hogy
rengeteg ember, fõleg a 60+
korosztály képviselõi vettek
különbözõ cégeknél hallásproblémáik miatt hallókészüléket, de sajnos nem
használják, mert érzésük
szerint NEM SEGÍT A
HALLÓKÉSZÜLÉK, vagy
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egyáltalán nem is mûködik,
EZÉRT A FIÓK ALJÁN
PIHEN A DRÁGA PÉNZEN VETT ESZKÖZ! Ez
mindenképpen luxus, hiszen sem nem hallanak ezek
az emberek, plusz még
nagy pénzért „semmit” sem
kaptak. Mi ezen szerettünk
volna változtatni, és országos kampányt hirdettünk a
jelenség ellen. Ennek keretében egy ingyenes lehetõséget ajánlunk fel minden
ráckevei és környékbeli
polgárnak, aki valamilyen
okból nem elégedett hallásával, vagy nem hordja készülékét. Egy nagy tapasztalattal bíró szakember segítségével 2 napig (február
15-16.) minden kis szerviz
és beállítási problémát meg-

próbál elhárítani az ott dolgozó munkatársakkal együtt.
Ha hibát találunk, akkor is
csak az alkatrészt kell kifizetni, semmilyen rejtett költség nem merül fel.
– S hogyan sikerült eddig ez az országos kezdeményezés?
– Nagyon jól! Országos szinten több

ezer embernek tudtunk segíteni partnereinkkel együtt,
volt ahol többször kellett
megismételni a rendezvényt
a nagy érdeklõdés miatt.
Nagyon sok rosszul beállított vagy elhanyagolt készülékkel találkoztunk. Elõször sokan nem hitték el,
hogy ingyenes, pedig tényleg az!

– Miért most rendezik
itt Ráckevén a rendezvényt?
– Sokan nyáron a nagy
meleg vagy nyaralás miatt
nem tudtak foglalkozni ezzel
a problémával. De van egy
másik ok is: az audiológiai
szakrendelõ teljesen megújul, mostantól kibõvült
szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Ebbõl az alkalomból hirdetjük meg „SZERVIZ NAPUNKAT”, hogy a
hosszú téli estéken végre
hallhassanak az emberek.
– Végül mit kell még
tudni errõl a rendezvényrõl?
– Javaslom, mindenki telefonon jelentkezzen be a
06-30/499-67-90 számon,
hogy ne kelljen sokat várnia.

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

2016. évi programtervezet
január: pénzbeosztás, életviteli, egészségmegõrzõ program, kultúra napja
február: farsang, téli hagyományok, családtervezés, nyílt nap, házasság napja
március: Petõfi emlékek megnézése, tavasz világa, dunai flóra-fauna, nõnap
április: húsvéti ünnepek, állatbarát- és sportnapok, költészet napja
május: roma közösségünk hagyományai, tánc-zene, nyílt nap, anyák napja
június: Hal-Víz Nap a Dunán, családi játszótéri gyereknap, szülõk napja
július: óvodába menõknek ballagás a gyerekházból, óvodakukucskáló
augusztus: új kenyér ünnepe, István király napja, zene-dal, nemzeti ünnepünk
szeptember: népmese, anyanyelvünk kincse, szüreti hagyomány, nagyszülõk napja
október: takarékosság, elsõsegély, gyógyszer- és babanapok, nyílt nap
november: õsök-hõsök-hitélet, Márton-napi liba, Katalin-Erzsébet örömnap
Kisherceg Rózsája-díjat kapott 2015 decemberében
Bõdi Endre és Varsányi Antal úr az önkéntes, áldozatos
munkáért, mellyel gyerekházunkat segítették. Ezúton
A programok pontos idõpontjairól kihelyezett plakáton, ill. személyesen a Gyerekházban, Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál tájéko- köszönjük az Önkormányzat, egyesületek és a számtalan
zódhatnak.
egyéni vállalkozó egész éves személyes pártfogását.
december: advent, Mikulás, karácsony, téli ünnepvárás, Kisherceg Rózsája-díj átadás

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

Farsangi idõszak…
Január 6-án kezdõdik a farsangi idõszak, és egészen hamvazószerdáig,
a nagyböjt kezdetéig tart. Ebben az idõintervallumban a különféle szokások széles skálája jelenik meg, az egyes tájegységekben bõvülhet sajátos
helyi szokásokkal. A népi szokások alapvetõen kapcsolódnak az egyházi
liturgiához. Vízkereszt (január 6.) utáni második vasárnap a liturgia, a kánai menyegzõrõl szól. (Krisztus születésével az égi világ lejövetele az emberek közé. Ezt a jelenetet a Bibliában János apostol örökítette meg –
János 2,1-11 –, melyben az emberi életöröm jelenik meg.) Ebben a vendégségben a kis Jézus születését ünneplik. Az ünnep étellel, itallal, tánccal, játékkal telik el, vidám hangulata egybevág a farsanggal.
Február 2. – Gyertyaszentelõ Boldogasszony. Katolikus vidékeken
Szûz Mária tisztulásának és Jézus templomi bemutatásának ünnepe, a
gyertya megszentelésének napja. A szentelt gyertya jelentõsége az ember
születésétõl egészen a haláláig fontos volt. Gyertyaszentelõ Boldogaszszony napján az újszülött mellett szentelt gyertyát kellett égetni, hogy a
gonoszok ne tudják kicserélni. A halott kezébe is égõ szentelt gyertyát helyeztek, hogy az ördög ne tudjon rajta gyõzedelmeskedni.
Február 3. – Balázs napja. Szent Balázst a nép az állatok patrónusának
tartotta, s úgy vélte, hogy parancsolni tud az ég madarainak. Ezért a gazdák Balázs napján metszett négy szál szõlõvesszõvel járták körül szõlejüket, mert úgy tartották, hogy ez távol tartja a madarakat a terméstõl.
A Balázs- és Gergely-járás a XVIII. században már megfigyelt jelenség
volt. Az iskolás gyerekek ilyenkor ugrándozva köszöntek be házakhoz, és
adománykérõ versikéket, rigmusokat mondtak. Pénzt, ételt gyûjtöttek a
tanító számára, ami az alkalmi jövedelemhez tartozott.

Február 5. Ágota. A középkorban Ágota oltalmát kérték a tûz ellen,
amit késõbb Szent Flórián vett át. Ezen a napon kenyeret is szenteltek,
mert ez oltalmazott a tûzvésztõl. Nagykõrösön úgy tartották, ha az Ágota
napi kenyeret vízre teszik, az megmutatja a vízbefúlt helyét.
Böjtelõ (változó idõpontú ünnep) a farsang három utolsó vasárnapjának összefoglaló neve.
Elsõ vasárnap: kilenchagyó vasárnap – az evangélium a szõlõmunkásokról szól, ezért ezen a napon a szõlõsgazdák misét mondattak.
Böjtelõ második vasárnapja: a hatvanadvasárnap, vagy húshagyó vasárnap. Az evangélium ekkor a magvetõrõl szól, ezért a gazdák vasárnapjaként is emlegetik.
Húshagyó vasárnapot követõ hét a kövérhét. Csütörtökét kövércsütörtöknek, zabáló csütörtöknek vagy torkos csütörtöknek hívták.
Ötvened vasárnap a farsang utolsó vasárnapja, húshagyó vasárnap. Ezt
követõ keddi nap a húshagyókedd, farsang utolsó napja. Ezen a napon hatalmas vigasságokat tartottak
Húshagyókeddet követõen kezdõdött a szigorú böjti idõ.
A farsang idõszak utolsó idõszaka a legzajosabb, legdinamikusabb,
mind étrendben, mind zajkeltésben és mulatozásban egyaránt. Jellegzetes
játék a tuskóhúzás: bekormozott képû legények tuskót húznak a falu utcáin. Végül olyan leány kapujába kötik, megszégyenítésül, aki pártában maradt. A házasulandók nem maradhattak ki a farsangi mulatozásokból,
mert az bûnnek számított. A farsang és a hozzá kapcsolódó játékok a párválasztás szempontjából a találkozások egyik fontos színtere volt. Ekkor
tartották a legtöbb lakodalmat. A farsangi mulatozás hazánkban mindmáig megmaradt hagyományát a mohácsi sokacok õrzik. Ez a Mohácsi Busójárás.
Összeállította: Vass Ilona
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Állatorvosi tanácsok
Amiért érdemes kutyát tartani!
Tudományos kutatások szerint kis kedvenceink amellett, hogy boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá tesznek minket, egészségünkre is jó hatással lehetnek!
Az állatok orvosi alkalmazása régi múltra tekint vissza. Az emberek
már a korai vadászó, gyûjtögetõ társadalmakban is hittek szellemük természetfeletti erejében. A témával elõször dr. Boris Levinson foglalkozott
komolyabban, amikor észrevette, hogy a nehezen kezelhetõ gyerekek állapota és viselkedése komoly javulást mutat kutyák közelében. Azóta
számtalan tanulmány támasztotta alá a professzor elméletét. Íme néhány
ok, amiért egy kutya tökéletes választás a család számára!
Boldogabbá tesznek!
A kutyákat régóta hû társnak tartják, amely felvidít, ha rossz kedvünk
van, és megérzi a bánatunkat. Ezt a feltételezést már a tudomány is alátámasztotta! Kutatások szerint elég mindössze 15-20 percet eltöltenünk kis
kedvencünkkel, hogy nyugodtabbak és derûsebbek legyünk. Játék közben ugyanis megemelkedik az agy boldogságért és nyugalomért felelõs
dopamin-, illetve szerotoninszintje. Egy tanulmány megállapította, hogy a
kutyák csökkentik a stressz hatását. A vizsgálatban a kísérleti alanyokat
különbözõ stresszhelyzetek elé állították. Azon személyeknél, akikkel a
kísérlet közben jelen volt kutyájuk is, alacsonyabb stressz-szintet mértek,
mint azoknál, akiknek maguknak kellett megoldaniuk a feladatokat. A St.
Louisi Egyetem professzorai arra a megállapításra jutottak, hogy a kutyák
legalább annyi örömöt nyújthatnak az életünk során, mint az emberek.
Kiszagolják a betegséget
Az állatok a kémiai változásokat is megérzik szervezetünkben, ezért
egyre több házi kedvencet képeznek ki gazdájuk egészségének megfigyelésére. Vizsgálatok szerint a cukorbetegekkel élõ állatok egyharmadának
viselkedése komolyan megváltozik, ha gazdájuknak jelentõsen csökken
vagy nõ a vércukorszintje. Az IntegrativeCancerTherapies címû folyóiratban megjelent kutatás szerint pedig megfelelõ képzés után a kutya bizonyos rákos megbetegedéseket is képes felismerni.
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Csökkentik a fájdalmat
Az állatterápia fájdalomcsökkentõ képességét is hamar felfedezték.
Egy kutatásban kiderült, hogy azoknak, akiket mûtét után állatterápiával
gyógyítottak, fele annyi fájdalomcsillapítóra volt szükségük, mint akiket
nem. Éppen ezért az állatterápiát gyakran alkalmazzák csoportos foglalkozásokon kórházakban vagy más intézményekben.
Edzésben tartanak
A kutyatartás másik nagyszerû elõnye, hogy mozgásra ösztönöz! Egy
vizsgálat bebizonyította, hogy a kutyatulajdonosok 34 százalékkal nagyobb valószínûséggel teljesítették az ajánlott heti 150 percnyi testmozgást. A kutyasétáltatás és a labdadobálás mellett azonban számtalan hatékony, kutyákkal is végezhetõ mozgásforma közül válogathatunk. Ilyen
például a canicross – amikor a kutya és az ember együtt fut a kijelölt versenypályán egy pórázzal összekötve – és a bikejöring is – amikor a kutya
egy kerékpárossal összekötve teljesíti a kijelölt távot.
Jó hatással vannak a közösségi életedre
Az állatoknak számtalan pozitív hatásuk van életünkre, legnagyobb érdemük mégis, hogy feltétlen szeretetet nyújtanak. Tudományosan bizonyított tény, hogy a hûséges kis kedvencek elõsegítik a valahova tartozás
érzését. Emellett azok, akik kutyát tartanak, gyakran magasabb önbecsüléssel rendelkeznek, lelkiismeretesebbek, és a társadalmi elutasítást is jobban tûrik azoknál, akiknek nincs háziállatuk. A kutyákon keresztül a kapcsolatkötés is könnyebb. Ezek a hûséges barátok segítenek túljutni a félénkségen, és lehetõséget biztosítanak arra, hogy ismerkedjünk. A kisállatboltok, a különbözõ kutyás parkok, illetve kutyaiskolák nagyszerû lehetõséget kínálnak ahhoz, hogy új emberekkel beszélgessünk.
Gyógyítanak
A kutyák nem csupán a hangulatunkra lehetnek jó hatással, de az
egészségünket is jó irányba terelhetik. Kutatások szerint a kutyatulajdonosok alacsonyabb koleszterin-, illetve vérnyomásszinttel rendelkeznek,
és kisebb eséllyel szenvednek el szívrohamot. Háziállataink az immunrendszerünket is erõsítik. Egy tanulmány szerint azok a diákok, akik sok
idõt töltöttek a kutyájukkal, jobb általános egészségi állapotról számoltak
be, mint azok, akik nem rendelkeztek kis kedvenccel.
dr. Siket Péter
állatorvos

Vásárnaptár
Február 13. (szombat)
Február 14. (vasárnap)
Február 14. (vasárnap)
Február 20. (szombat)
Február 21. (vasárnap)
Február 28. (vasárnap)
Február 28. (vasárnap)
Március 06. (vasárnap)
Március 13. (vasárnap)

Dunapataj, országos állat- és kirakodóvásár
Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11.
Míves emberek vására
Kunszentmiklós, országos állat- és kirakodóvásár
Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Nagykõrös, Frigyes-napi vásár (országos állat- és kirakodóvásár)
Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

Kútfúrás 110-es
csatornacsõvel –
garanciával.

06-30-964-0485
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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 – január hónap
Visszatekintés a tavalyi évre:
2015-03-17-én a szigetszentmiklósi HTP-n a 3/2013. sz. BM OKF fõigazgatói utasításnak megfelelõ II. kategóriás EMÜ megkötésre került az
egyesületünkkel. A 2015. évben az EMÜ-ben vállaltak teljesültek.
Ebben az évben is Dömsöd és Apaj településre vonultuk, és ha szükséges lett volna, akkor akár a környezõ településekre is segítségnyújtás céljából.
2015. évben 51 káresethez vonultuk, tûzeset 25, mûszaki mentés 21, téves jelzés 4, szándékosan megtévesztõ jelzés 1 volt. Ebben az évben 8596
órát voltunk riaszthatóak, és 164 órát pedig nem a 8760 órából.
A Dömsöd Tûzoltó Egyesület birtokában 2 szer található. MHD-196
fgrsz. STEYR 590 mûszaki érvényessége: 2016. 09. 23. (Vonul).
FDC-905 fgrsz. MAGIRUS DEUTZ M170D mûszaki érvényessége:
2016. 10. 19. (Vonul)
CJU-361fgrsz. IFA W50 fecskendõnk átadásra került Pánd ÖTE részére, ezzel is segítve a fejlõdésüket. Amiért mi az Ifát átadtuk, valamint
hogy mi is fejlõdjünk, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pályázati úton nekünk adományozta a Gödöllõi Tûzoltóság Magirus fecskendõjét, illetve kaptunk egy feszítõ vágó készüléket. A részünkre átadott
eszközök értéke körülbelül négy és félmillió forint.
A Magirus felmálházása megtörtént, és bevetésre készen áll a szertárban. A feszítõ vágó szervizelése (motorolajcsere, levegõszûrõ-csere,
gyertyacsere stb.) után a Steyr fecskendõnk málhaterében elhelyezésre
került és használatra készen áll.
Lukas feszítõ vágó:

2015. évben 792.855 forint értékû technikai eszközt és 100.000 forint
üzemeltetési költség visszatérítést kaptunk a BM OKF pályázatán. Ebben
egyéni védõfelszerelések voltak tûzoltáshoz és mûszaki mentéshez.
Továbbá a Kisduna Járási Mentõcsoport tagjaként egyesületünk közösen pályázott a Dömsödi Polgárõrséggel és a szigetújfalusi önkéntes tûzoltókkal Streamlight lámpákra és mûszaki mentõ sisakokra. Sikeresen
nyertünk 10 darab ilyen tûzálló és robbanásbiztos ledes lámpát, illetve
kettõ sisakot, melyek együttes értéke 450.000 forint, és ezek az egyesületek között szétosztásra is kerültek.
Ezen dolgok tükrében elmondható, hogy nem csak a vonulásaink száma kiemelkedõ az elmúlt évekhez képest, hanem a tavalyi évben a technikai eszközeink fejlõdése is.
Viszont sajnos a tavalyi évben a támogatóink száma drasztikusan visszaesett, így a befolyt pénzösszegeket a 2015. évi mûködésünk felemésztette.
A tavalyi támogatásokat a maradék segítõinknek nagyon szépen köszönjük!
Néhány kiemelkedõ esemény:
Tûzesetek:
– Öregszõlõhegyi tûzesetek, melyek gyújtogatás miatt voltak,
– a református templom tetõterében keletkezett tûz,
– a Hársfa és a Felsõ-szigeti úti faháztûz,
– villámcsapás miatt kigyulladt a dömsödi szeméttelep.
Mûszaki mentések:
– a dabi buszmegállóban álló buszba ütközött kamion,
– Dömsöd – Tass közötti részen Suzuki személygépkocsi felborult,
– Dömsöd – Tass közötti részen kamion az úton keresztbefordult,
– traktor borult fel a Nagytanyai úton.
Január hónap eseményei:
2016-01-03-án hajnalban Ráckevére a Holtág utcába kaptunk riasztást
segítségnyújtásra, ahol egy faház teljes terjedelmében égett. A tüzet a ráckeveiekkel közösen egy H-sugár és kéziszerszámok segítségével eloltottuk. Személyi sérülés nem történt.
2016-01-03-án délután a Széchenyi utcába kaptunk jelzést tûzesethez.
A helyszínen egy kazánházban néhány dolog lángra kapott, ezt a tulajdonos észlelte, és porral oltó segítségével megkezdte az oltást. Kiérkezésünkkor megkezdtük a még izzó dolgok oltását egy H-sugárral, valamint
kézi szerszámokkal légzésvédelem mellett. A tüzet H-sugárral és kézi
szerszámokkal lefeketítettük a ráckevei kollégákkal közösen. Személyi
sérülés nem történt.
2016-01-20-án egy a Bercsényi utca és az Áchim utca közötti földes
úton elakadt mentõ kivontatásához riasztottak minket. A mentõ egy eléggé mély barázdában fennakadt, és enyhén a jobb oldala felé dõlt. A mentõben egy fõ beteg utazott, akiért a mentés közben érkezett egy másik
esetkocsi, és az elszállította. A mentõt drótkötél és kézi erõ segítségével
sikerült kiszabadítani.
2016-01-21-én és 22-én a Rendõrség segítséget kért tõlünk mûszaki
jellegû mentéshez az Agyagosnál lévõ hétvégi házaknál. Az esetrõl csak
annyit írnék, hogy egy magzatot kerestünk mind a kettõ napon.
A januári hónap eseményeit nyomon követve országosan nagyon sok
volt a szén-monoxid-mérgezés különbözõ súlyosságú esete, ezért ismét
szeretném felhívni erre a veszélyre mindenki figyelmét!
CO hatásai:
A szén-monoxid az emberre rendkívül veszélyes, már igen kis koncentráció esetén is erõsen toxikus gáz. Színtelen, szagtalan, íztelen gáz!
Az alábbiak áttekintést nyújtanak a levegõben mért különbözõ koncentrációjú CO gáz emberi szervezetre gyakorolt hatásáról.
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
Az emberek magasságuk, koruk, nemük és egészségi állapotuk függvényében igen különbözõen reagálnak a CO koncentrációra.
– 200 ppm enyhe fejfájás 2-3 órán belül,
– 400 ppm fejfájás homloktájékon 1-2 órán belül, azt követõen ennek
kiterjedése az egész fejre,
– 800 ppm szédülés, rosszullét, végtagok rángása 45 percen belül, eszméletvesztés 2 órán belül,
– 1600 ppm fejfájás, szédülés, rosszullét 45 percen belül, halál 2 órán
belül,
– 3200 ppm fejfájás, szédülés, rosszullét 5-10 percen belül, halál 30
percen belül,
– 6400 ppm fejfájás, szédülés, rosszullét 1-2 percen belül, halál 10-15
percen belül,
– 12800 ppm halál 1-3 percen belül!
Az adatok a környezeti levegõben mért koncentrációra és a belégzési
idõre, valamint annak következményeire vonatkoznak.

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 (06-20-3835407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon.
A késlekedés nagy kárt okozhat, vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105. Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetõségét megkeresve (Ispán
Ignác elnök, id. Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György gazdasági
felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is köszönjük!
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár – Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

FELHÍVÁS
KIÁLLÍTÁSRA!

Valentin-nap közeledtével minden verset kedvelõ olvasónak ajánlom Bélavári Vilmos Metamorfózis címû versét:

Ismét emlékezésre készül Dömsöd Település Értéktára.
II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmünk születésének 340. és újratemetésének 110. évfordulójára. Fontos dátumok ezek Dömsöd
lakói számára is, hiszen II. Rákóczi Ferenc és községünk kapcsolata történelmi jelentõségû: 1703. XII. 7-én levelet írt a község vezetõihez, 1704. ápr. 8-át Dabon töltötte és 60 db, csípõig érõ gyönyörû zsinóros zubbonyt-dolmányt rendelt a dömsödi szabóktól.
Általános iskolánk névadója is volt, az úttörõcsapat örökölte nevét.
Méltó megemlékezésünkhöz szeretnénk, ha a fejedelemrõl meglevõ anyagunk bõvítéséhez segítséget adnának azok, akik II. Rákóczi Ferenchez, a szabadságharchoz kapcsolódó irodalmi, tárgyi
vagy egyéb emlékekkel rendelkeznek (tabló, kép, õsi napló stb.).
A kiállítás végeztével a kapott anyagokat visszaszolgáltatjuk.
A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtárba várjuk a felajánlásaikat.
Elérhetõségünk: 2344 Dömsöd, Béke tér 1. Tel.: 06 24 519 711
Jancsó Attila,
Dömsöd Település Értéktár tagja

Metamorfózis!
Add az életed, s adom az enyémet,
Éljünk együtt egy életnyi fényévet!
Létünk romjain újra feltámadunk,
Múltunk sebein együtt túljutunk!
Hallgasd a csend kihívó kiáltását,
A múló élet örök kiváltságát!
Kifáradt testünk, lelkünk materiális kontrasztja
Szerelmünk reciprok értékének boldog együtthatója!
Múltunkkal, jövõnkkel együtt élünk, együtt halunk,
Reinkarnációs jövõnkben is együtt maradunk!
S ha egyszer elõttem a nagy folyón átkelsz,
Úszva megyek utánad, mert ott is kellesz!
Bélavári Vilmos

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár
nyitvatartása
Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16,
Csüt.: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12

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

„Õsi mestereink”
címû állandó kiállítás megtekinthetõ az Iparos körben minden hétköznap délelõtt, ill. csoportoknak elõre megbeszélt idõpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklõdni a következõ számokon: Szabó Andrea: 06 30 59 47 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

***

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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Kincseket keresünk
A Dömsödi Hírnök decemberi számában a
Kincseket keresünk címû cikkben megfogalmazódott, hogy emlékezõ tiszteletadás mellett legyen kötelezettségünk értékeink összegyûjtése.
Az értékek, kincsek nem szorítkozhatnak a
múltra, a jelenben is meg kell csillantani ezeket,
mert így fogalmazott a cikk, hogy nem csak az
értékek örökösei, hanem örökhagyó tagjai is vagyunk.
Ilyen örökhagyó lett községünkben 2015-ben
MATULA GABRIELLA.
Október 6-7-8-án Londonban volt NAILOLIMPIÁN (körömolimpia).
E rendezvényen 32 ország mûkörmözõje vett
részt 1700 nevezéssel. Gabus, mert mindenki
így ismeri, 9 kategóriában indult: épített porcelán, épített zselé, tip porcelán, tip zselé, szalon
háziasszony köröm, gél lakk, stiletto építõ, díszítõ, szalon díszítõ, extrém díszítõ.
A versenyt megelõzõen 2 hónapig heti 4 napot Budapesten tréningezett, egy célért:
„NYERNI”. Ez sikerült, hiszen 9 kategóriából 6
kategóriában 1. helyezett lett, így a saját divíziójában elnyerte a BAJNOKOK BAJNOKA címet is, melyet köszön párjának, családjának és
közvetlen kollégáinak. Ki és mi inspirálhatta
pályaválasztásában – tettük fel a kérdést számára. Nagyon egyszerûen, szerényen csak annyit
mondott:

„Fontos, hogy akik hozzám járnak, mindig a
legújabb trendnek megfelelõ munkát kapják, s
fontos számomra az, ha valaki ránéz a vendégem kezére, tudja, hogy hova jár…” – fejtette ki
véleményét mosolygósan.
Nail Art 3D és 4D specialista õ, mûköröm
szakoktatóként beteljesült a vágya – a tanítás.
OKJ és tanfolyami oktatásoknál kiemelt feladatának tartja, hogy akik szakmát szereznek
nála, dolgozzanak a szakmájukban, szalonjukban. Nem az a fontos számára, hogy mit tud õ,
hanem hogy miben tudja segíteni tanítványait.
Azt az érzést plántálni, amit õ érez: „A szakmám a hobbim.”
Szívesen beszél a körömépítés új trendjeirõl,
melyek havonta változnak.
Õ a Pearl Nails szakoktatója, elsõként találkozik az újításokkal, véleményét kikérik, tehát
részese a trendek irányításának.

Kíváncsi voltam arra, õ hogyan látja, miként
lehet valaki sikeres a munkájában?
Õszinte válasza elmondható minden foglalkozásra, szakmára.
Szavait a most pályaválasztás elõtt állóknak
is ajánlani tudom:
„Szakmailag felkészültnek kell lenni. Tisztelettel és alázattal kell lenni a munka iránt.
Mindezt csak akkor lehet sikerre váltani, ha minden percet amit tevékenységgel töltök, szeretettel
teszem, mert ez motivál a további fejlõdésre.”

„Középiskola után tanítóképzõbe iratkoztam
be, mindig imádtam festeni, aprólékos munkát
végezni, és szerettem volna a LEGJOBB LENNI
abban, amit csinálok. Körmöket festegettem –
így kerültem a mûköröm világába.”
Elismert szakemberként, 6 aranyérem birtokosaként is igényli az önképzést itthon is, külföldön is, mert folyamatosan változnak az anyagok, technikák.
Ha szeretne a LEGJOBB és ELISMERT
SZAKEMBER lenni, fejleszteni és bõvíteni
szükséges ismereteit. Oklevelét Svájcban kapta,
bizonyítványát szeretné itthon is elismertté tenni, mester diploma megszerzését tûzte ki célul.

hogy vendégeink a legjobb szolgáltatásban részesüljenek, és elégedetten távozzanak tõlünk."

Matula Gabriellának gratulálunk, hogy falunk ARANYÉRMESE lett egy SZAKMAI
OLIMPIÁN.
Befejezésül Steven Gerrad szavai jutnak
eszembe, amely így hangzik:
„A tehetség Isteni áldás, de hihetetlen akarat
és alázat nélkül mit sem ér.”
Gabus szavait szó szerint idézem feltett kérdésemre:
„– Megtiszteltél azzal, hogy elsõként láthattam még nyitás elõtt az új szalonodat. Milyen
szolgáltatásokkal várjátok vendégeiteket?
– Igen, október 30-án megnyitottuk a Marilyn
Salon kapuit.
Régi vágyam volt már, hogy saját szalonomban fogadhassam vendégeimet, ez most végre
ebben az évben sikerült.
Több szolgáltatással várjuk régi és új vendégeinket:
Fodrászként húgom, Matula Bettina dolgozik mellettem, illetve kozmetikusunk, Földi
Krisztina várja a szépülni vágyókat…
A „lányok” is folyamatosan képzéseken vesznek részt, hogy az aktuális trendeknek megfelelõen tudják bõvíteni szolgáltatásaikat és tudják
kiszolgálni a vendégeket. Fontosnak tartjuk,

Még egyszer köszönöm, hogy megismerhettelek és köszönöm, hogy szülõfalunk, DÖMSÖD jó hírét kelted az egész világon, és MI,
DÖMSÖDIEK, NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK RÁD!
Összeállította:
Dömsöd Települési Értéktár Bizottság
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: a megfejtés elsõ része, idézet egy farsangi versbõl. Zárt betûk (g, r, l)
14.: rossz szándék jelzõje
15.: néma Robi!
16.: kanyargós
17.: tétel
18.: Antonov gépjele
19.: a közepébe lõ
22.: ragaszkodik az egyik szülõhöz
24.: beteg az ilyen gyermek
26.: téli sport
27.: legelõ
29.: a két végén ráz!
30.: európai kupa
32.: végtelen mák!
34.: nõi név
36.: ........ Angeles
37.: balatoni jég teszi
39.: gabonát betakarít
41.: ókori
43.: bíróságra „visz”
44.: autóvezetõ
45.: ázsiai párosujjú patás
46.: nõstény párja
47.: a pincébe
48.: vízparti növény
49.: idegen mûvészet!
50.: elõfordulhat
51.: okozat kiváltója
52.: díszes ásvány
54.: római 2
55.: latin kötõszó
56.: gyümölcs nedve
57.: a megfejtés második része
zárt betûk (r, i, r, v)

FÜGGÕLEGES
1.: óriási
2.: fundamenta
3.: oktató
4.: a hidrogén és a nitrogén vegyjele
5.: görög betû
6.: harckocsi
7.: szintén
8.: nyugat-svájci falu
9.: nyílászárók
10.: nem szabad elmondani
11.: régi a szalonna
12.: kórházi osztály
13.: föld forgatása
19.: némán benézõ!
20.: márvány mintázatú
21.: trópusi növény része
23.: megharagudás
December havi keresztrejtvény nyertese: Nagy Jánosné
25.: aranyásó örül neki
28.: a magyar abc 33. betûje kiejtve
BEKÜLDENDÕ: VÍZSZINTES 1. ÉS 57.
31.: tud
33.: fiú becenév
Beküldési határidõ: 2016. MÁRCIUS 15.
35.: kicsinyítõ képzõ
36.: népies furat
NYEREMÉNY: 3000 FT-OS VÁSÁRLÁS
37.: egyedül élõ ember
HARSÁNYINÉ DOBOS ILDIKÓ
38.: osztrák, spanyol, luxemburgi autójel
ÉLELMISZERÜZLETÉBEN
40.: fordított adó!
(DÖMSÖD, VÁCZI U. 15.)
42.: hajófar
43.: munka után leül
A REJTVÉNYT KÉSZÍTETTE:
46.: a hélium vegyjele
HARSÁNYI ZOLTÁN
49.: végtelen akna!
50.: becézett nõi név
A MEGFEJTÉSEKET LEADHATJÁK:
51.: osztályfõnök!
PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLET (Horváth-kert)
53.. u.a., mint a függõleges 35.
HARSÁNYINÉ DOBOS ILDIKÓ
54.: igeképzõ
ÉLELMISZERÜZLET
56.: éneklõ szócska
VÁCZI UTCA 15.
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Kedves Olvasóink!
Az önök 2015. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil
szervezetek, egyesületek s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel
és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy

Tisztelt Olvasók!

ADÓJA 1%-át

Kérjük, hogy támogassák a

ajánlja a

D Ö M S Ö D É RT
ALAPÍTVÁNY
részére.
Az ide érkezõ felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk
majd, amelyeket az önkormányzat költségvetésébõl
nem tud támogatni.

Adószám:
18668456-1-13
Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.

Felhívás!

Dömsödi Tûzoltó Egyesületet
adójuk 1%-ával.
Az egyesület adószáma:

18688320-1-13

Suli Persely 1%
Tisztelt Adózó!
Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT
ajánlja a Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskola
Suli Persely Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

Kedves Olvasók!
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok
éve támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményt.
Ezúton kérjük az adófizetõket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák
az iskolát az alapítványon keresztül.

Az alapítvány neve:
Pro Musica Alapítvány Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel és köszönettel: a kuratórium

SZJA 1%
Kedves Testvérek!
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó
fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:
– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286
Felajánlásaikat köszönjük!

T ISZTELT
S PORTTÁRS !
Kérnénk, amennyiben lehetõsége van, a
2015. évi személyi jövedelemadó 1%-ával
támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek
ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új
irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOTTAK NEVÉBEN ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület

Adószámunk:
19833293-1-13

Tisztelt adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Dömsödi Polgárõrséget,
mert a közbiztonság közös
érdekünk!
Adószámunk: 19177847-1-13

Rendelkezés az 1%-ról
Dömsödért Alapítvány

H.E. Önkormányzata

Megjegyzés rovatban:

Céltámogatás DUSE részére
Adószám: 18668456-1-13
11742070-20009991

Adjon Nekünk legalább 1% esélyt 2016-ban is!
Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a 2015. évi adó bevallásakor. Egyesületünk mindenféle szempontból megfelel az 1%-os felajánlások fogadására és felhasználásra. Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre is köszönjük. Az egyesület adószáma: 18670062-1-13
Tisztelettel: Korona Sándor, egyesület elnöke
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Jézus mondja:
„Engedjétek hozzám jönni
a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tõlem
õket, mert ilyeneké az Isten országa.”
Márk ev. 10:14.

Szeretettel meghívjuk
minden kedves Nõtestvérünket

a Nõk Ökumenikus

Világimanapja
alkalmából

2016. március 5-én szombaton
du. 3 órakor,
a Dömsödi Református
Gyülekezeti Házban
tartandó istentiszteletünkre.
Alkalmunk szeretetvendégséggel zárul.
Hívogassunk másokat is!
Szabóné Lévai Csilla lelkipásztor
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Németh József
emlékére

Emlékezés
Szeretett édesanyánk,

SAS ISTVÁNNÉ
(Iduka)
halálának negyedik évfordulójára
emlékezünk.
Nagyon hiányzol. A hangod, a
mosolyod és a végtelen szereteted
nélkül nagyon nehéz. Az éltet
minket, hogy egyszer majd találkozunk, és megint együtt leszünk,
de akkor már örökre.
Emlékeznek rád lányaid:
Eszter, Ilona, Judit, Erzsébet, Edit.
Emlékeznek rád vejeid, unokáid,
dédunokáid.

Ha elolvassuk a januári Hírnök anyakönyvi részét,
azt tapasztaljuk, hogy az elhunytak száma jelentõsen
több mint szokott. Vannak közöttük szép kort megértek,
és van köztük több középkorú ember is. Mindannyiuk
hozzátartozójának szeretném együttérzésemet kifejezni
elhunyt szerettük kapcsán.
Közülük különösen megrendített Németh József
halála. Németh József nem csak a hozzátartozóinak,
hanem a gazdatársadalomnak, a Dömsödi Református
Egyháznak, a Vadásztársaságnak, tulajdonképpen az
egész falunak fog hiányozni. Németh József közösségi
ember volt. Úgy volt közösségi ember, hogy nem nagyon vállalt vezetõ funkciót sehol sem. Mégis mindenhol jelen volt, és tette a dolgát a legjobb tudása szerint.
Véleményt mondott, de sosem sértett senkit. A szakmájában (növényvédelmi szakmérnök volt) lehetõség
szerint mindenkinek segített. Életében váltakoztak a
borús és a napsütéses szakaszok, ahogy prédikálta
Szabó Péter lelkész úr a temetésen. Ez így van más
ember életében is. Józsinál azonban élesebben elkülönültek ezek az idõk. Úgy érzem, az Õ életében is több
volt a napsütés, mint az árnyék. Az utolsó néhány
évben szemmel láthatóan a napsütésé volt a fõszerep.
És jött a hirtelen halál, amellyel szemben az ember már
semmit nem tehet. Németh József szeretteinek vigasztalást kívánunk. Németh József nyugodjon békében.
Emlékét örökké megõrizzük szívünkben!
VA

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:
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
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Anyakönyvi hírek
Születtek:
Orsós Géza – Horváth Ildikó
GÉZA JÁNOS
Kun József – Patai Gyöngyi
NOEL DENISZ

Háziorvosi
rendelés
Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: február 25.

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:
Ispán János
63 éves
Szabó Imréné Viski Mária Erzsébet 64 éves
Hesz József
62 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

PETÕFI
E M L ÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor

A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: március eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Bélavári Vilmos, Biricz Márta Enikõ, Budainé Doroszlay
Judit, Budai Szilvia, Dömsöd Települési Értéktár Bizottság, Földvári Attila, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Jancsó Attila, Köntös Ágnes, Nemoda-Stiasny
Márta, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József,
Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabóné Lévai
Csilla, Szoóné Bodrogi Emõke, Varsányi Antal.

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

Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

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

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

06-20-383-5407

állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Polgárõrök elérhetõsége

Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.

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

Hétfõtõl péntekig:
7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720
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Mozaikok Dömsödrõl...

Fotók: Vass

