2016. június

XXVI. évfolyam 6. szám
www.domsod.hu

Ára: 250.- Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Tartalom
ú Meghívó Hal-Víz Napokra
4. o.
ú Meghívó Rákóczi-szobor avatására és kiállításra
6. o.
ú Zenés Nyári Esték programja
6. o.
ú Meghívó Ízek, Mesterségek Udvarára
7. o.
ú Nyári táborokra jelentkezés
8. o.
ú Nálunk mindig történik valami
13. o.
ú Futballtoborzó
17. o.
ú Díjugrató és gyermekügyességi lovasverseny
18. o.
ú Mátrix fõzõverseny
19. o.
ú 50-60-70 éve konfirmáltak
22. o.
Kata, Natasa, Vanília érkezése – cikk a 3. oldalon

A K T U Á L I S
Már az elmúlt hónapban jeleztem, hogy teljes erõvel a pályázatok elõkészítésére összpontosítunk. Az új bölcsõde építését célzó már teljesen elkészült, és be is adtuk. Az iskola energetikai felújítását megvalósító pályázat
kiegészült a gyermekorvosi rendelõ, a dabi óvoda és a sportcsarnok energetikai felújításával. Mindösszesen mintegy 250 millió forintot szeretnénk
kapni céljaink megvalósításához. Idõközben elkészült a „Belterületi utas”
pályázatunk is. Ennek keretében az Ady Endre utcát újítanánk fel. Azért volt
a Képviselõ-testületnek az egyértelmû döntése a kiválasztásnál, mert a pályázat plusz pontokat tartalmaz arra az esetre, ha olyan utcát újítunk fel,
amelyen tömegközlekedési jármûvek is járnak. A saját kezelésû útjaink közül pedig csak egyetlen ilyen van, az Ady Endre utca.
A csatornarendszerünk mára olyan állapotba került, hogy a nagyközségünk egyes utcáiban már szinte használhatatlanná vált. A XXI. században ez
a tény elfogadhatatlan, ezért aztán megállapodtunk a DAKÖV Kft. vezetõivel, hogy június végéig teljesen ki kell szûrni azokat a hibákat, amelyektõl
most nagyon sok dömsödi család szenved. A Képviselõ-testület döntése értelmében, amennyiben a jelzett határidõig nem lesz látványos javulás a szolgáltatás minõségében, úgy megvizsgáljuk a szerzõdésünk esetleges felbontásának lehetõségét. Errõl a döntésrõl levélben értesítettem a DAKÖV Kft.
ügyvezetõ igazgatóját!
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség kezdeményezésére a Földmûvelésügyi Minisztérium pénzalapot különített el arra a célra, hogy a Dömsödi
Holt-Duna halélõhely-fejlesztési projekt keretében megépüljön egy új híd a
Petõfi utcában, a jelenlegi hídpótló mûtárgyféle helyett. Önkormányzatunk
vállalta a beruházás lebonyolítását, szervezését. Amennyiben június 15-ig
produkáljuk a Minisztérium számára a mûszaki tartalom költségbecslését, úgy
megkapjuk a projekthez szükséges pénzeszközt, és így talán 2017. június végéig épülhet egy olyan új híd, amely alatt még egy csónakkal is el lehet evezni!
A 2016. évi Pedagógusnap a megszokott forgatókönyv szerint zajlott.
Volt és jelenlegi diákok adtak mûsort a jelenlévõ pedagógusoknak, nagy si-

kerrel! Továbbra is az a véleményem, hogy mindhárom intézményben nagyon komoly szakmai munka folyik! Olyan munka, amelyre gyermekeink
nyugodtan építkezhetnek tanulmányaik folytatása során!
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetõivel, illetve másik öt polgármester társammal együtt Szentendrén írtuk alá azt a konzorciumi szerzõdést,
amelynek keretében közös pályázatot nyújtunk be, többek között a csónakházunk teljes felújítására! Sikeres pályázat és megvalósítás után tovább erõsödhet az a pozitív vélemény, amely a kajaktársadalomban már kialakult rólunk!
Az Ipartestület közgyûlésén személyesen gratulálhattam az új elnöknek,
Muzs Jánosnak és vezetõtársainak! Nagyon jó és eredményes munkát kívántam Nekik! A mérce magasan van, hiszen a Tóth Sándor vezette elõzõ
vezetés kiemelkedõen eredményes munkát végzett!
Immár a XIII. Europop énekversenyre került sor május harmadik hétvégéjén. A tíz ország énekesei részvételével megrendezett fesztivál magas
színvonalával tovább erõsítette helyét országunk könnyûzenei palettáján!
A Dabi Napok egyre inkább Dömsöd egyik meghatározó kulturális eseményévé növi ki magát! Idén ez már nyolcadik alkalommal került megrendezésre. Nagyon hálás vagyok a Bõdi családnak, közülük is elsõsorban
Bõdiné Ilonkának, hogy saját erõbõl ilyen nívós szórakozást biztosítottak a
nagyszámú érdeklõdõnek!
Szekszárd adott otthont a Bazsonyi Arany munkásságát bemutató könyvbemutatónak. Sajnos nem tudtam jelen lenni a szentendrei rendezvény miatt, de a hírek szerint nagyon jól sikerült a szerzõ, Hubert Ildikó által összeállított könyv bemutatója. Nagyon kíváncsian várom a dömsödi bemutatót!
Az elmúlt idõszak aktualitásai közül a Trianoni megemlékezés maradt a
végére. Dr. Ódor László egyetemi tanár, volt svájci nagykövet ünnepi beszédében szinte egy rendhagyó történelemórát tartott a nagyszámú hallgatóságnak. Nagyon érdekes volt a visszapillantása a kevésbé ismert történelmi
mozzanatokra. Bizonyos kérdésekben fellelhetõ mérsékelt véleményével
azért lehet vitatkozni! A jelenlévõk közül sokan meg is tették!
Június 25-én a tizedik Hal-Víz Napra kerül sor a Duna-parton. Balogh István
fõszervezõ barátommal együtt várunk mindenkit, hogy kikapcsolódásként eltöltsünk egy jó hangulatú napot, idõt szentelve a kulináris élvezeteknek is!
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2 016 . M Á J U S
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. május 25-én ülést tartott,
amelyen az alábbi napirendi pontok kerültek
megtárgyalásra.

A Bíró utcai vízmûteleprõl kivezetésre kerülõ technológiai, úgynevezett dekantált víz új kivezetésével kapcsolatos döntést a Képviselõtestület elnapolta.

A lejárt határidejû határozatokról szóló beszámoló és a két ülés közötti eseményekrõl szóló tájékoztató elfogadását követõen elsõként a
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2015. évi átfogó értékelését tárgyalták meg. A
gyermekvédelmi ügyekrõl szóló és demográfiai
adatokat is tartalmazó beszámolót a Képviselõtestület elfogadta.

Végezetül a DUSE kérelmét, amely szerint a
Csónakház 2016. évi bérleti díja alóli mentesítését kérte az egyesület, a Képviselõ-testület többsége támogatta.

Másodikként a Petõfi utcában létesítendõ híd
tervezési feladataival kapcsolatos pályázatra
beérkezett mérnöki ajánlatokról tárgyalt a Képviselõ-testület. A három ajánlat közül a PontTERV Mérnöki Tervezõ és Tanácsadó ZRt.
ajánlatát fogadta el a képviselõ-testület azzal,
hogy a támogatási szerzõdés megkötéséig csak
a tanulmányterv megrendelésére kerül sor.
Ezt követõen a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ, a Nagyközségi Könyvtár, a
Petõfi Emlékmúzeum és a Dömsödi Hírnök
2015. évi tevékenységérõl szóló beszámolót
tárgyalta meg a Képviselõ-testület, és valamennyit elfogadta.

PETÕFI
EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

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

A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2016. június 29.
15 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

Megmarad az önálló
Ráckevei Bíróság!
Döntött az Országgyûlés!
2016. június 7-én 125 igen szavazattal, 41
nem szavazat ellenében, 24 tartózkodás mellett az Országgyûlés elfogadta a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló törvényt, melynek
keretén belül módosította a Bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének meghatározásáról szóló jogszabályt.
Így a létrejövõ Szigetszentmiklósi Járásbíróság mellett továbbra is mûködik önálló járásbíróság Ráckevén, Ráckeve Járásra kiterjedõ
illetékességgel.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2016. június 29. szerdán
14-15 óráig

KORONA SÁNDOR

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

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke minden héten
hétfõtõl péntekig délután 15.00tõl 16.00 óráig tart fogadóórát.
Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfõ

Idõ
8.00–12.00,
13.00–17.30
Nincs
8.00–12.00,
13.00–16.00
Nincs
8.00–11:30

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a termõföldek utáni települési adó esetében 2016. évben a
bevallás teljesítésének határideje 2016. április 15-re módosult, míg az adó megfizetése egy részletben 2016. szeptember 15-ig lesz esedékes. Felhívjuk figyelmüket, hogy az adóval kapcsolatos bevalláscsomagot és tájékoztatót kollégáink az érintett részére megküldik.
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Kata, Natasa, Vanília érkezése
Családjaink mindennapjaiban a gyermekáldás az örömteli események közé sorolható, s
ugyanígy az õket körülvevõ közösségekben is
pozitív életörömöt szabadít fel. Bennem is és tudom, hogy sok dömsödiben ez a szeretetteljes
öröm és aggódás tört elõ, mikor meghallottuk,
hogy a faluban hármasikrek születtek.
Dömsödön 2015. november 4-én három ikerleányka érkezett a Dobos családba: Kata, Natasa, Vanília. Édesanyjuk Obornyik Katalin, édesapjuk Dobos György.
A családdal való találkozás különleges élményt jelentett számomra, és most örömmel
osztom meg a kedves Olvasókkal!
Elõre egyeztetett idõpontban, pontosan érkeztem, kedves, mindig mosolygós, kiegyensúlyozott fiatal anyuka fogadott, és egy folyton
viccelõdõ, mókázós apuka. Ezalatt a pici lányok: Kata, Natasa, Vanília szunyókáltak, forgolódtak a járókában, mint
afféle igazi jó gyerekek.
Bátran kérdezhettem a szülõket,
mert mint említettem, a lányok tényleg jól viselkedtek.
– Mi játszódott le Bennetek, mikor megtudtátok, hogy három baba
fog érkezni kilenc hónap elteltével?
Kata: – Az ultrahang vizsgálaton
az orvos annyit mondott, hogy a magzat nincs egyedül. Gondoltam, jó, hát
akkor biztosan ketten vannak, hisz
Gyuri családjában is van erre példa.
Igen ám, de a doki tovább huhogott,
én meg már azt hittem, hogy valami
baj lehet, mire megnyugtatott, hogy
nem, csak hárman vannak odabent…
Nagyon meglepõdtem, úgyhogy a
vizsgálat után sétálnom kellett egyet,
hogy haza tudjak indulni, Gyurit pedig azonnal hívtam telefonon a hírrel.
Gyuri: – Nekem is az volt az elsõ
gondolatom, hogy ha nincs egyedül a
baba, akkor biztosan ikrek lesznek. De hogy
hárman vannak? Hirtelen fel sem tudtam fogni!
– Tervezett terhesség volt?
Kata: – Igazából letettünk már róla, és más jellegû közös terveket kezdtünk szövögetni. Aztán
tavaly pünkösd tájékán egyszerre olyan fura lett a
közérzetem. Ekkor tudtam meg, hogy miért…
– A környezetetek hogyan reagált a hírre,
hogy hármasikreket vártok?
Kata: – Meglepõdtek, meg azt gondolták,
hogy hülyéskedünk. Nem hitték el, hogy három
babánk lesz.
– A megszokott napirendetek mikortól
változott meg?
Kata: – Az elsõ idõszakban, mint említettem, a rossz közérzet meg a kevesebb teherbírás
volt a fura, sokszor tíz órákat is aludtam. Mivel
veszélyeztetett terhes voltam, egyre jobban kellett vigyáznom magamra itthon is, aztán az utol-

só idõszakot pedig a kórházban kellett töltenem.
Az már nagyon kemény volt, mert szigorúan
fekvésre ítéltek, s tényleg csak a legszükségesebb esetben kelhettem fel. Ma pedig a lányokkal vagyok folyamatos ügyeletben, tehát ma
már Õk határozzák meg a napirendemet.
Gyuri: – A terhesség alatt nagy változások
nem történtek, és mikor Kata kórházba került,
akkor naponta mentem hozzá látogatni. Most is
minden megy a maga rendje s módja szerint,
csak mikor hazajövök, hááát, négy csajszi vár
rám! Szoktam segíteni fürdetni meg tisztába
tenni, meg mindent, amit kell!
– A babák érkezését, a szülést, ezt a nem
mindennapi élményt hogyan élted meg, Kata?
– Egyáltalán nem volt egyszerû! Azt biztosan
tudtuk, hogy császárral fognak megszületni, s a
cél az volt, hogy a 32. hétig ki tudjam húzni. Vé-

gül a 28. hétre érkeztek meg. Az azt megelõzõ
idõszak a kórházban nehéz volt. Gyuri mindennap jött látogatni, de egész nap nem lehetett
velem… Szerencsére a barátnõm, Ágoston Terike szülésznõként sokat velem volt, hiszen õ ott
dolgozik a kórházban. Mikor beindult a szülés,
szóltam Gyurinak, aki azonnal indult is, de mivel három percet késett, nem lehetett bent a szülõszobán. Rettentõ gyorsan pörögtek akkor az
események. Érdekességként el kell mondjam,
hogy egy egész stáb segédkezett a mûtétnél,
ahol végig ébren voltam. (3 nõgyógyász, 3 szülésznõ, 3 gyermekorvos, 2 altatóorvos, a barátnõm Terike, az intenzív koraszülött osztály
igazgatója, meg még néhányan.) Gyurit, míg a
folyosón várakozott, az orvos folyamatosan tájékoztatta a szülés eseményeirõl.
Ezt követõen még többet aggodalmaskodtam
a lányokért, mert azért a koraszülött babákra na-

gyon-nagyon figyelni kell! Egy hét múlva hazajöttem. Még így is itthon sokkal jobban tudtam
pihenni, mintha a kórházban maradtam volna.
Aztán meg naponta ingáztam vissza a babákhoz. Két hónap múlva, január 4-én hozhattuk
Õket haza.
– Honnan a névválasztás?
– Gyuri ragaszkodott a Kata névhez, én Natasát szerettem volna, a Vaníliát pedig megint
Gyuri választotta.
– Hogyan becézitek Õket?
– Vani, Kata, Natasa, csak így! Nem cifrázzuk!
– Meg lehet különböztetni a lányokat?
– Születéskor mindhárman külön-külön dupla
burokban voltak. Nem egyformák, így meg lehet
Õket különböztetni. Természetre is mások. Kata
nagyon keveset eszik, bár éjjel jó étvágya van.
Natasa más típus, kevesebbet mocorog, nyugodtabb, és többet is eszik. Vani meg egy
igazi nõ! Egyébként érdekes, mert kezdenek féltékenykedni egymásra. Odafigyelünk, hogy mindegyik egyformán
legyen kézben, de így is, ha egyiküket
felvesszük, a többiek elkezdenek méltatlankodni. Mégis úgy jellemezném
Õket, hogy jó babák.
– Etetés, fürdetés, öltöztetés…:
van megszokott sorrend, hogy ki
az elsõ?
– Nincs sorrend! Aki fent van, vagy
a legéberebb, azzal kezdjük a sort.
– A babák ellátásában van-e
segítségetek?
Kata: – Anyukám sokat segít, és
természetesen Gyuri.
– Kata, tudsz-e picit regenerálódni?
– Igazából elég pörgõs természetem van, mégis van mikor úgy érzem,
egy kicsit szükségem van arra, hogy
idõnként mást is csináljak. Ilyenkor
virágot ültetek, vagy ha sikerül megszervezni, akkor a Gyurival el tudunk menni valahová néhány órácskára. Szeretek emberek
közt lenni, és ez most hiányzik. Fõzni is szoktam, vagy úgy, hogy van itt valaki, vagy pedig
akkor, mikor a babák alusznak.
Általában nappal nem ilyen csendesek a lányok mint most, mert sikongatnak, beszélgetnek,
bokszolnak, és így éjjel meg jobban alusznak.
Hétrõl hétre, hónapról hónapra folyamatosan
változnak a gyerekek. Közösségi oldalamon
több fotót is közre szoktam adni Róluk.
Kedves Kata! Kedves Gyuri!
Õszintén kívánom, hogy mindig így nézzetek egymásra mint most, és sok-sok örömöt
leljetek gyermekeitekben !
A Dömsödi Hírnök Olvasói nevében gratulálok a szép családhoz, jó egészséget kívánok mindannyiótoknak!
Vass Ilona
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Kedves Jaksa Istvánné, Erzsike!
Szeretnénk most néhány mondattal köszönteni Téged nyugdíjba vonulásod alkalmából.
Sok évet, sok napot, sok órát töltöttél a hivatalban. Hiányozni fog a jelenléted, a húzóerõd. Hiányozni fogsz reggelenként a kávé melletti munkamegbeszélésekrõl, hiányozni fogsz az asztalod
mögül, és még sok reggel keressük majd a parkolóban álló autódat, vagy a bicajodat a tárolóban.
Nehezen engedünk el, mert a Veled töltött
évek alatt a mindennapjaink része lettél. Az
ember legalább annyi idõt tölt a kollégáival,

mint a családjával, olykor többet is… Hiányozni fog a kérdésed hétfõn reggelenként: „Mi a
helyzet? Tudtál pihenni kicsit a hétvégén?”
Számon tartottál minket, tudtad a nyavalyáinkat, és ahol tudtál, segítettél.
Mindig volt feladatod, mindig felelõsséget kellett vállalnod a munkádért, és most új feladatok
várnak Rád. Más feladatok, de nem könnyebbek!
A kihívások nem szûnnek meg, csak átalakulnak
az életedben, de végre több idõd jut majd a családodra, az unokáidra! Ehhez mi szeretettel kívánunk Neked sok erõt, sok türelmet, jó egészséget,
és nagyon sok örömöt, sikerélményeket!
Nem búcsúzunk Tõled! Csak elengedünk, és
elvárjuk, hogy gyakran nézzél be ránk!
Szeretettel: munkatársaid, a hivatal dolgozói

X.

MEGHÍVÓ
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját

2016. június 25-én (szombaton)
Dömsödön a KÉK-DUNA VENDÉGLÕ UDVARÁN
és a DUNA-PARTON megrendezésre kerülõ

X. HAL-VÍZ NAPRA
Tervezett programok: 07.00 Meghívásos horgászverseny a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ágon
09.00 Fõzõverseny kezdés
Egész nap: vegyes szórakoztató mûsor. Gyermekeknek ugrálóvár, arcfestés, egyéb szórakoztatás.
A fõzõversenyre három kategóriában lehet jelentkezni: – Halételek (halból készült sült, fõtt, párolt vagy egyéb technikával készülõ halételek)
– Magyaros ételek (pörköltek, gulyások, lecsók, paprikások és egyéb magyaros étkek)
– Vad és különleges ételek (vadak, nemzetközi konyha ételei és egyéb speciális étkek)
Eredményhirdetés 14 és 15 óra között.
A fõzõversenyre az jelentkezhet, aki a jelentkezési lapját 2016. 06. 24-ig leadja. A jelentkezõk a dömsödi Burján-Hús üzletben 10% kedvezménnyel
vásárolhatnak június 22-23-24-én.
A résztvevõk 8 órától foglalhatják el a részükre kijelölt fõzõhelyeket. Kérjük a résztvevõket, hogy a fõzés zavartalan lebonyolításának érdekében a
gépkocsiforgalmat a területen 9.00 után mellõzzék. Az elkészített ételeket 11.00 órától az országosan elismert személyekbõl álló zsûri minõsíti, bírálja, és ennek alapján hirdeti ki az eredményt. Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, felszereléseket (asztal, szék, tányér, evõeszköz…
stb.) a jelentkezõk hozzák magukkal. A hulladék elszállításáról a szervezõk gondoskodnak. A díjakat az I-II-III. helyezetteknek intézmények, vállalkozások, magánszemélyek, valamint szponzorok ajánlják fel.
Reméljük, a finom ételek és italok elfogyasztása után mindenki a verseny gyõztesének fogja érezni magát. Kívánunk mindenkinek nagyon jó
szórakozást!
Bencze István
Polgármester

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

Pünkösdi Roma Majális
Kisherceg Gyerekházunk meghívta a monori Nyitnikék Gyerekházat,
ünnepeljünk együtt 2016. május 13-án pénteken közös szervezésben
Dömsödön, rendezzünk Pünkösdi Roma Majálist. Kezdeményezésünkhöz örömmel csatlakozott a dunaegyházi, kiskunlacházi, ráckevei és a
dömsödi roma kisebbség elnöksége mellett népes kisgyerekes vendégseregünk is. Betervezett programunkat a Petõfi Múzeum látogatásával indítottuk, a szívélyes, értékes tárlatvezetés hasznosan új ismereteket nyújtott,
ritkaságával emlékezetbe vésõdött. Gyerekházunk udvarán a köszöntõk
elmondásával és a roma himnusz eléneklésével, a kölcsönös bemutatkozást és a közös tízórait követõen majálisunk kezdetét vette.
A pünkösd szó jelentését, ünnepi értékét kiemelve, hittel s lélekkel feltöltõdve indultunk közös erõvel. A közel 70 vendégbõl 5 önkéntes csapat
verbuválódott, így 35-en indultak a szellemi vetélkedõn a gyõztes pontszerzésért. A többi résztvevõ tapsolt, szurkolt, drukkolt, megerõsödve,
felemelkedve a közössége értékeihez. A roma kvíz kérdései érintették a
cigányság eredetét, származásukat, jelképeiket, a nemzetközi és hazai ünnepeiket, a csatkai cigánymisszió és -mise gazdagító hagyományait. Külön pontokat szerezhettek a csapatok, ha felsoroltak minél több cigány
származású írót, költõt, sportolót, zenészt, énekest, muzsikust, aki ma példakép lehet. Az ügyességi versenyen értékeltük a csapatok által itt elkészített roma zászlókat, ezt követõen számos vidám, erõt, frissességet és
kézügyességet megmozgató versenyszám következett.

keket együttesen idézték fel a megjelentek. A rég feledésbe merült egykori hasznos cigány-foglalkozásokat fényképeken idéztük föl, de a falunkbéli gyékénylábtörlõ készítésének menetét a múzeum vezetõje be is mutatta. Sajnos a dömsödi jellegzetesen jó vályogtéglát készítõk már nem
adták tovább örökségül a tudásukat, se a többi ismert cigányszakmát,
munkafolyamatot nem õrizték meg a mai fiataloknak. Itt fogalmazódott
meg közösen: segíteni kéne ismét felszínre hozni, megtanítani újra mindazt! Az ebédünk ízlett mindenkinek, nem jellegzetesen cigány étel volt
ezúttal – bár a monoriak a hagyományos, híres közös bográcsos fõzésüket
tervezték, de elvitte a napot a versennyel tarkított közösségi program. A
tombolával minden résztvevõ kapott s hazavihetett kicsi emléktárgyat.

Korona került az idei megválasztott ügyes, szép pünkösdi király és királylányunk fejére, de jövõre együtt gyöngykalárist készítünk, és „kitáncoljuk a májusfát” közösen a helyébõl. A Duna-part, a Petõfi-fa megtekintése után búcsúzóul összegeztük: új ismeretekkel, barátságkötéssel, élményekkel, tanulságos ötletekkel gazdagodva tértek haza a vendégek. E
közös nap élménygazdag, szívbéli megrendezésével egy apróbb gyereklépést tettünk meg a családiasabb, megértõbb, erõvel, hittel és tenniakarással megerõsödött, toleránsabban alkotó együttes légkör megteremtéséhez – remélve, nemcsak a gyerekházunk falain belül!
(nsm)
Köszönet a dömsödi Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálat munkatársainak, a Petõfi Múzeum vezetõjének, akik
besegítettek a versenyszámok levezetésébe, a csapatok, a helyezettek értékelésébe. A romalányok táncukat hagyományos ruhában mutatták be, a cigány érté-

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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Meghívó
„Kinek a földön nincsen hazája, annak az égben sincsen szállása.”
(II. Rákóczi Ferenc)

Zenés Nyári Esték
Idén három Zenés Nyári Estet tervezünk a
Petõfi Múzeum kertbe. Az elsõt 2016. június
18-án 19.00 órai kezdettel.
„ÍGY SZERETTEK ÕK”
Szerelmes versek a Kiskunlacházi Versbarátok Köre elõadásában. A mûsort szerkesztette: Kovácsné Nagy Mária. Tombola belépõ: 500 Ft, nyugdíjasoknak és 14 év alatti
gyerekeknek 300 Ft. Esõs, szeles idõ esetén
az elõadás 19.30-tól a Kisherceg Gyerekházban kerül megrendezésre.
A második 2016. július 23-án 19.00 órai
kezdettel: Utazás a táncok szárnyán.
A harmadik 2016. augusztus 20-án 18.30
órai kezdettel: Záró est, vidám jelenetek,
zenés program.
2016 szeptemberétõl Zenés utazások a
nosztalgia jegyében havonta egyszer a Kisherceg Gyerekházban, errõl külön értesítjük a
nagyérdemû közönséget.
Sok szeretettel hív és vár minden kedves
érdeklõdõt a
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
és a Petõfi Múzeum
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Roma Kulturális
Majális

2016. május 10-én a Dabas Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezett Roma Kulturális Majálison a hagyományõrzõ cigánytánc versenyen csoportos
táncban második helyezést ért el a dömsödi
Horváth Senon, Bak Vivien és Rupa Nikolett.
Lakatos Mátyás, DRNÖ elnöke

A dömsödi Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár szeretettel meghívja önt és kedves családját:
Dicsõ vezérlõ fejedelmünk II. Rákóczi Ferenc emlékére kialakított
tér átadására! A szoboravatással egybekötött ünnepség

2016. július 17-én vasárnap 10 órakor lesz Dabon
a Tavasz utca és a Dunavecsei út keresztezõdésénél.
A megemlékezés menete:
– Délelõtt 9 órakor a dabi református templomban istentisztelet lesz.
– Ezt követõen felavatásra kerül Rákóczi Ferenc faragott szobra a Tavasz utca és a Dunavecsei út
keresztezõdésében lévõ téren.
Ünnepi beszédet mond: Kövendy Angéla, a Gundel Károly Szakképzõ Iskola történelemtanára.
Egyidejûleg a dabi református gyülekezeti házban kiállítást láthatnak

„Rákóczi és kora Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében” címmel.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kedves Dömsödiek!
Két évvel ezelõtt szeptember táján
egy nagyérdemû esemény után, ami a
Szõnyi Károly Lakóotthon ünnepélyes
átadása és egy gyülekezeti kiállítás
volt, elhatároztuk, hogy ilyet szerveznünk kell még, amint lehetõségünk
nyílik rá. Hosszas gondolkodás után
elhatároztuk, hogy a 2016-os évet Dicsõ erdélyi fejedelmünk, II. Rákóczi
Ferenc emlékének szenteljük. Ez évre
esik a vezéralak születésének 340. és
újratemetésének 110. évfordulója.
Õ is azon emberek közé tartozott, ki
tettre készen, élete és vagyona kockáztatásával meg akarta erõsíteni az országot és jobb világot
akart teremteni, elszakadván az osztrák iga alól. Úgy gondolom, hogy nem is választhattunk volna
jobb témát és személyt, hisz benne úgy, mint Petõfiben vagy akár Kossuthban az összes magyar
erény és hazafiság megvan. Ráadásul Dabhoz helytörténetileg is szorosan törõdik Rákóczi, de ezt
most nem árulnám el, majd a kiállításon megtudhatják, hogyan! Ahogy telt az idõ, tovább gondoltuk a kiállítást. A végkifejlet az lett, hogy készíttethetnénk egy szobrot a fejedelem arcképével. A
terv megvalósult, a szobor közadakozásból készült el. Lassan elkezdõdnek a parkkal kapcsolatos
munkák, amire szeretettel várjuk minden dabi, dömsödi ember kétkezi segítségét. A park a Tavasz
utca és a Dunavecsei út keresztezõdése által közrezárt füves területen kerül kialakításra. A kiállítás
és a tér átadója július 17-én lesz a Dömsödi Napok zárásaként, ünnepi istentisztelettel összekötve.
Elõre is szeretettel hívunk és várunk minden kedves lakost. /Szabó Andrea – Ifj. Jancsó Attila/

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár és az OMK
2016. június 20-tól augusztus 31-ig a következõ
nyári nyitvatartási rend szerint várja kedves olvasóit:
H: ZÁRVA, K: 8–14, Sz: 8–14, Cs: 8–14, P: 8–14, Sz: 8–12
A nyári szabadság idõszakára szüneteltetjük a könyvtár nyitva tartását 2016. aug. 1-14-ig.
Minden kedves olvasónknak jó pihenést kívánunk!
A könyvtár dolgozói
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László
tanító úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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A Dömsödi Általános Ipartestület hirdetései
A Dömsödi Általános Ipartestület bérbeadja 2344 Dömsöd,
Petõfi S. u. 11-13. sz. alatt található üzlethelyiségét és nagytermét.
A felújított nagyterem alkalmas rendezvények, baráti, családi
összejövetelek megtartására (max. 60 fõ)!
Érdeklõdni lehet: 2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Tel.: 06 24 435 416, 06 70 318 6325 – ipartestulet.d@pr.hu

MEGHÍVÓ
„ÍZEK ÉS MESTERSÉGEK UDVARA”
címû rendezvényre
A Dömsödi Általános Ipartestület kóstolóval egybekötött bemutatót szervez

2016. 07. 03-án vasárnap
10.30 órától
az Ipartestület udvarán.
(Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.)
11 óra: Megnyitó, népzenei és néptáncbemutató
12 óra: Bográcsozás
A rendezvényen szerepelnek:
Hajdú László elõadómûvész,
valamint a Lórévi Szerb Gyermek
Néptáncegyüttes.
Az alábbi termékekkel, ízekkel
ismerkedhetnek:
• házi sütemények, kürtõskalács-készítés,
• mézeskalács, pörkölttorta,
• házi túró, tejföl és sajtok,
• házias ízesítésû hústermékek,
• aszalt gyümölcs, lekvárok,
• házi készítésû tészta,
• malomipari termékek,
• paprika õrlemény,
• méz,
• Dömsödi Borászati Kft. termékei.
Ezenkívül az alábbi kézmûves
mesterségek kerülnek bemutatásra:
• bõrdíszmûves,
• csipkekészítõ,
• cipõkészítõ,
• gyöngyfûzõ,
• fafaragó,
• szappankészítõ,
• gravírozó.
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
A belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

18681189-1-13

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

VII.
Szöveges beszámoló a 2015. évi
tevékenységrõl
Az alapítvány 1998. június 22-én került
bejegyzésre az 1586. sz. bírósági nyilvántartási szám alatt a Pest Megyei Bíróságon.
Az alapítvány tevékenységei között szerepel a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben folyó oktatómunka támogatása, a korszerû zeneoktatás feltételeinek
megteremtése, jó minõségû hangszerek beszerzése a mûvészeti iskola növendékei részére, szakmai bel- és külföldi szakmai utazások szervezése és támogatása, zenei találkozók és versenyek szervezése és azok támogatása, ezek anyagi feltételeinek biztosítása,
a versenyeken jó eredményt elérõ tanulók jutalmazása.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet
nem végzett.
Adományokat 2015. évben magánszemélyektõl nem kapott. A bankkamatból származó bevétele 11 Ft volt.
2015. évben az alapítványnak az Apeh
1%-ból 21.657 Ft bevétele volt, a 2011. évben befolyt 48.834 Ft-ot, valamint a 2012.

évben befolyt 55.868 Ft-ot az alapítvány felhasználta, 104.710 Ft értékû digitális zongorát vásárolt. A 2014. évben befolyt 6040 Ft
1%-ot az alapítvány tartalékolja, 2016. évben furulyákat fog vásárolni.
A közhasznú tevékenység kiadása a mûködési költséggel kapcsolatos bankköltség:
15.800 Ft.
Az alapítvány december 31.-i pénzkészlete 1.816 Ft, a bankszámlán 17.755 Ft van.
Az Országos Bírósági Hivatal honlapján a
mérleg és eredmény-levezetés elérhetõ a
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/
tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyoknevjegyzeke és a www.domsod.hu címen.
Dömsöd, 2016. 05. 19.
Köntös Ágnes
kuratórium elnöke
Záradék: A közhasznúsági jelentést a legfõbb testület határozatával 2016. 05. 19-én
elfogadta.
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Kútfúrás 110-es
csatornacsõvel –
garanciával.

06-30-964-0485
Eladó!

„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

NYÁRI
TÁBOR
A Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskola
minden tanulójának
A tábor helyszíne:
Hegyhátszentjakab.
Idõpont: 2016. augusztus 8-tól
augusztus 12-ig.
Utazás autóbusszal.
Idén kilencedik alkalommal táborozhatsz
velünk, ha van hozzá kedved!
Úticélunk: A festõi szépségû Hegyhátszentjakab az Õrségben
Amik várnak Rád:
• túrák • múzeumlátogatás • vetélkedõk •
kincskeresés • fürdõzés • számháború • sok
játék, kaland és nevetés

A tábor költsége: 29000 Ft.
Az ár, mint mindig, most is tartalmazza a
teljes ellátást, a szállást, az útiköltséget és az
összes programot.

Kedves gyerekek,
várjuk jelentkezéseteket!
A tábor szervezõi:
Keyha-Czeller Piroska
tel.: 06/20-801-4202
Ácsné Jaksa Szilvia
tel.: 06/30-678-9404

Dömsöd belterületi
3057/3 helyrajzi számú
1190 m2 terület nyaralóval.
Irányár: 2.500.000 Ft.
Érdeklõdni: 06-30-586-7346
telefonon.

Diszpécseri munkakörbe
nõi munkatársakat keresünk!
Középszintû számítógépes ismeret, illetve felsõfokú végzettség elõfeltétel. Irodai és telefonkezelési gyakorlat elõnyt jelent.
Folyamatos-váltásos munkarendben (nappal-éjjel), 130.000–140.000 nettó fizetés kiskunlacházi munkavégzéssel.
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal, allasajanlat5555@gmail.com e-mail címre.
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18679212-1-13

Suli Persely Alapítvány 2344 Dömsöd, Széchenyi út 9.

Szöveges beszámoló a Suli Persely Alapítvány 2015. évi tevékenységérõl
Az alapítvány 1997. dec. 30-án került bejegyzésre a Pest Megyei Bíróság AM. 1502 sz. alatt,
majd 1999. nov. 26-tól kiemelten közhasznú alapítványként lett bejegyezve.
A Budapest Környéki Törvényszék 2014. március 11-i végzésében megállapította, hogy az alapítvány elvesztette közhasznúsági fokozatát, és ez
2014. okt. 4. napján jogerõre emelkedett.
Az alapítók 2014. nov. 25-én több kuratóriumi
tag lemondása miatt új kuratóriumot választottak
és alapszabályt módosítottak. A Törvényszék által
módosított alapszabály és új kuratórium módosítás
2015. 06. 02-án jogerõre emelkedett.
Az alapítvány tevékenységi körei között szerepel
a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában folyó oktatómunka támogatása, a magyar nyelv és irodalom tanítása, az ifjúság állóképességének javítása,

a tanulók tudásának fejlesztése, az idegen nyelvi oktatás továbbfejlesztése érdekében támogatások nyújtása rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz.
Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem végzett! Támogatást 2015. évben gazdálkodó szervezettõl 385.000 Ft-ot, NAV 1%-ból 302.329 Ft-ot, a Fókusz Takarékszövetkezettõl 40.000 Ft-ot és Generali
pályázatból 150.000 Ft-ot utaltak át, ez utóbbit a Bíró
utcai Általános Iskolába eszközök vásárlásához nyertek el. A bankszámlán lévõ pénzeszközök után 2015.
évben 105 Ft kamatot írt jóvá a bank.
A kiadások egy részét a mûködéssel kapcsolatos
költségek teszik ki: bankköltség 20.260 Ft, postaköltség 675 Ft. Az alapszabály és új kuratórium
módosításához illetékbélyeg és közjegyzõi költség
7.000 Ft volt. Az elõzõ évi NAV 1%-ból 210.000
Ft-ért projektort vásároltak a Széchenyi utcai Álta-

lános Iskolába. A Fókusz Takarékszövetkezet által
küldött pályázatból 20.000 Ft-ot nyolcadikosok kirándulására utalt az alapítvány, valamint 46.480 Ftot jutalomkönyvekre. Egy tönkrement projektor
helyett új vásárlására adott az alapítvány támogatást 209.990 Ft értékben, valamint ehhez vetítõvászonra is szükség volt, ami 22.300 Ft-ba került. A
Széchenyi utcai iskola könyvtárának állománybõvítéséhez 100.000 Ft-ot utaltunk át.
2015. 12. 31-én az alapítvány pénzkészlete 1.401
Ft, az alapítvány bankszámláján 1.131.344 Ft volt.
Az alapítvány megfelelõen végezte tevékenységét 2015. évben is.
Dömsöd, 2016-05-11
Perger Éva
kuratórium elnöke
Záradék: a beszámolót a kuratórium 2016-0511-én elfogadta.

Ma is aktuális – ma is megszívlelendõ
Százesztendõs szabályok, intelmek I.
Kovács Lászlóné Ildi néni juttatta el hozzám
édesapja „Elemi népiskolai Értesítõ-könyvecskéjét”. Az 1917-ben, a Baranya megyei Németbólyon született Maul József csupa „1-es, 2-es”, kitûnõ és jeles eredményeirõl tanúskodik a bizonyítvány. Ám emellett a könyvecske megjelenési dátuma és formátuma is igen figyelemre méltó!
Nyomtatták: Mohácson, Fridrich Oszkár Könyvnyomdájában 1918-ban. Van benne utasítás a könyv
kitöltéséhez, majd nagyon érdekes, hogy Felhívás a
szülõkhöz címmel mintegy hat oldalon keresztül ismerteti a szülõkkel az iskola szabályait a tanulókat
illetõ rendtartásról és fegyelemrõl, valamint egészségi szabályokat közöl. Ezt követik az értékelési lapok, a bizonyítvány, majd a legvégén az érdemjegyek értéke számmal és betûvel kifejezve.
Az itt papírra vetett elõírások, szabályok napjainkban, mintegy száz esztendõ távlatában is igen aktuálisak! Ezt szeretnénk most közzétenni, melyet
három részletben, hónapról hónapra olvashatnak el.
Felhívás a szülõkhöz
A róm. katholikus iskolaszék a szülõknek gyermekeik nevelésére és oktatására czélzó nemes törekvéseit minden lehetõ módon elõmozdítani
óhajtván, minden igyekezettel azon van, hogy a
gyermekek értelmét és szívét kellõképpen kimûveljék, s belõlük értelmes és munkás embereket, vallásos és hazafias polgárokat neveljenek.
A róm. kath. iskolaszék meg van arról gyõzõdve,
hogy a gyermekek nevelését és oktatását csakis
czélszerû rendszabályok felállítása és azoknak
pontos megtartása által lehet biztosítani, ennélfogva ezen rendszabályokat a törvény alapján állíttatta össze, s ezeknek megtartására a következõkben
hívja fel a szülõk és ezek helyetteseinek figyelmét:
Az 1868. évi XXXVIII-ik közoktatási és az
1876. évi XXIII-ik Népiskolai hatóságokról szóló
országos törvény alapján a szülõk vagy azok he-

lyettesei a következõk megtartására hívatnak fel:
1. Minden szülõ vagy gyám köteles gyermekeit
vagy gyámoltjait (ha nevelésökrõl a háznál vagy
magánintézetben nem gondoskodik) életidejük 6ik évének betöltésétõl egész 12-ik évök betöltéséig
a mindennapi, 12 éves korukon túl pedig 15 éves
korukig a gazdasági ismétlõ iskolába járatni. Az
elemi iskola elsõ osztályába csak azok vétetnek fel,
akik anyakönyvi kivonattal igazolják, hogy szeptember hó 1-éig életük 6-ik évét már betöltötték. A
mindennapi iskolába járás kötelezettsége azon
tanév végéig tart, amelyben a gyermek 12-ik évét
betölti. A gazdasági ismétlõ iskolába csak azok
járhatnak, akik az év szeptember 1-ig betöltik 12-ik
évöket, s ezen tankötelezettségök csak azon tanév
végén ér véget, amelyben 15-ik évöket betöltik.
A kötelességét mulasztó szülõ vagy gyám az
1868. évi XXXVIII. törvénycikk 4. §-a értelmében
1 koronától 8 koronáig emelkedõ pénzbírsággal
büntettetik; sõt négyszeri büntetés után a hatóság
a gyermek számára külön gyámot is rendelhet.
2. Oly tanulók, akik a szülõi háznál magánoktatásban részesülnek, kötelesek magukat a tanév elején
az illetõ kerületi iskolánál magántanulókul beíratni,
s ugyanott minden osztályról vizsgálatot tenni.
3. Az iskolai év szeptember hó elsõ napján kezdõdik, s 10 hónapon át, egész június hó végéig tart.
Ugyanazért köteles a szülõ vagy gyám gyermekét iskolába járás kötelezettsége ideje alatt minden
évben a róm. kath. iskolaszék által kitûzött napokon az iskolába beíratni. Minden tanuló a beíratáskor 30 fillért fizet az iskolai ifjúsági könyvtárra.
4. A tanulók az elemi iskola elsõ osztályába 6
éves koruk betöltése után vétetnek fel. – Ha valamely tanuló az iskola második vagy az ezt követõ
osztályaiba kíván belépni, kielégítõ iskolai bizonyítvány elõmutatása, ennek nem léte esetén, felvételi vizsgálat mellett vétetik fel.
5. Ha betegség vagy más elháríthatatlan akadály

miatt kénytelenek a szülõk gyermekeiket a szorgalmi
idõ alatt otthon tartani, kötelesek a betegségi esetet
a tanítónál szóval vagy írásban azonnal bejelenteni;
az elmaradásra pedig egy napra az osztálytanítótól,
több napra az igazgatótól engedélyt kérni. Ragályos
betegség után orvosi bizonyítvánnyal tartozik igazolni a szülõ, hogy gyermeke veszély nélkül látogathatja az iskolát (1876: XIV. t.-c. 28. §).
6. Megvárja az iskolai hatóság a szülõktõl, hogy
a tanítót gyermekeik érdekében kifejtett mûködésében teljes bizalommal és jóakarattal támogassák,
gyámolítsák.
7. Hogy a szülõknek, illetõleg gyámoknak gyermekeik iskolai életérõl idõrõl-idõre tudomásuk legyen, minden tanuló részére a tankötelezettség
idejére szóló, s ezen rendszabályokhoz csatolt
»Elemi népiskolai értesítõ könyvecske« adatik ki,
melybe a tanító a gyermek magaviseletét, szorgalmát, egyes tantárgyakban tanúsított elõmenetelét,
iskolai mulasztását félévenkint bejegyzi.
8. Ha a szülõk vagy gyámok gyermekeikrõl, illetõleg gyámoltjaikról, vagy általában az iskolai életérõl bõvebb tudomást kívánnak szerezni, teljes bizalommal forduljanak mindenkor az osztálytanítóhoz vagy az igazgatóhoz, akinél mindenkor szíves
fogadtatást és felvilágosítást várhatnak. Komolyabb panaszok az igazgató elé, vegy ez útján az iskolaszék elé terjesztendõk.
Az érdemjegyeket az elsõ félévrõl számokkal, a
második félév végén betûkkel kell beírni, a következõ fokozat szerint:
a) az erkölcsi magaviseletnél: 1 = dicséretes, 2
= jó, 3 = tûrhetõ, 4 = szabálytalan, 5 = rossz.
b) a szorgalomnál: 1 = kitartó, 2 = kellõ, 3 =
változó, 4 = hanyatló, 5 = csekély.
c) a tanulásbeli elõmenetelnél: 1 = kitûnõ, 2 =
jeles, 3 = jó, 4 = elégséges, 5 = elégtelen.
d) magyarul megtanult: töredezve, folyékonyan.
Folytatjuk...
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Május 20-22. között Budapesten került megrendezésre a Magyar Látványtánc Sportszövetség szervezésében az Országos Bajnokság. Iskolánkat az alábbi csapatok képviselték, és a
következõ sikereket érték el:
Csipet Csapat – 3. helyezés
Szirének – 2. helyezés
Dynamic – arany minõsítés
Single Rose – Samba Karnevál – 1. helyezés
Single Rose – Pasodoble – 2. helyezés
Hefler Petra – 6. helyezés
Pék Bianka – Kolompár Dániel – Homokóra
kûr – 2. helyezés és KÜLÖNDÍJ.
Gratulálok a versenyzõknek és felkészítõ tanáruknak, Mihó Diánának! További sok sikert kívánok az Európa-bajnokságon való részvételhez!
Az Európa-bajnokságot Szlovákiában, Léván
rendezik meg június 29. – július 3. között.
Ugyan az iskola költségvetésébõl a tankerület a
gyerekek utazását 40.000 Ft-tal támogatja, és a
szülõk is hozzájárulnak nem kevés pénzzel, sõt
magánszemélyek is ajánlottak fel támogatást,
de nyilvánvaló, hogy ez az összeg nem fedezi a
teljes költséget. A bajnokságra való kijutáshoz
szeretném kérni a dömsödiek segítségét. Kérem,

hogy támogassák a társastáncosainkat a Dömsödért Alapítványon keresztül!
Május 28-án zenész növendékeink a Dabi
Napokon vettek részt. Megköszönöm nekik és a
szülõknek, hogy a nagy melegben szépen helyt
álltak! Felkészítõ tanárok: Berki Artúrné,
Donec Szergej, Kanderka Andrea, Hajba Áron.
A képeket Sarkadi Mónika készítette.
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Május végén, június elején vizsgáztak növendékeink, lassan az év végi bemutatók következnek.
Felhívom a kedves szülõk figyelmét arra, hogy
június végéig lehet még jelentkezni a mûvészeti
iskolába a következõ tanszakokra: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, zongora, néptánc,
társastánc, képzõmûvészet (grafika és festészet),
színjáték. A jelentkezés helye, ideje: Dezsõ Lajos
Alapfokú Mûvészeti Iskola Dömsöd, Kossuth
Lajos u. 58. hétköznapokon 8-16 óráig.
Sajnos a térítési díj fizetése alóli mentesség
szabályai megváltoztak, a mentesség csak a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû
tanulókra vonatkozik a következõ tanévtõl.
A térítési díj mértéke a 6. életévüket betöltött
növendékek részére elõreláthatólag zenei, képzõs és színjáték tanszakon: 6400 Ft/félév, tánc
tanszakokon 5300 Ft/félév. Lehetõség van arra,
hogy a térítési díjat részletekben fizessék be, illetve igénybe lehet venni kedvezményes térítési
díjat (megfelelõ igazolások beadásával). Lehetõség van arra, hogy 6 év alatti gyerekek is tanulhassanak iskolánkban. Várjuk dolgozók jelentkezését is. Ezen növendékek részére a térítési díjakról, illetve a térítési díj kedvezményrõl
kérjük, érdeklõdjenek iskolánkban!
Bõvebb információ a 20/940-7713 és a
24/435-338 telefonszámon kérhetõ.
A nyárra minden növendékünknek és pedagógusunknak jó pihenést kívánok!
Köntös Ágnes igazgató

12

XXVI. évfolyam 6. szám

Óvodától búcsúzunk, iskolába indulunk…
Ebben az évben is búcsút vesznek a
nagycsoportosok a szeretett óvodától.
Egyesével – hogy a többiek ne hallják –
megkérdeztük tõlük, hogy az eltöltött négy év alatt mi volt a legkedvesebb
számukra az óvodában, miért szerettek idejárni.
Necsász Norina: Lehetett sokat játszani, énekeket meg verseket tanulni.
Mentünk kirándulni és sétálni.
Anda Péter Gábor: Azért, mert sokat tanítottak a jóra. Jó óvó nénik
vagytok, és jó „okosító” játékok vannak.
Sárközi Alex: Mert a Máté és a Levi itt van.
Farkas Angelina Dorina: Lehetett játékokkal játszani, körjátékozni és
verseket gyakorolni.
Petõ Zita Nóra: Mert szerettetek minket és segítettetek nekünk. Olvastatok nekünk meséket.
Csányi Dávid Flórián: Sokat tudtam építeni, játszani. Mert aranyosak
és kedvesek vagytok.
Szabó Csaba: Jó volt itt. Sokszor voltunk kint, sokat munkálkodtunk,
festettünk, rajzoltunk. Titeket is szerettelek. Azt sajnálom, hogy nem
tudtam legyõzni a tériszonyomat.
Mendi Amira Evelin: Szerettem sétálni, játszani, rajzolni. Voltak barátnõim. Szerettelek Titeket is, mert kedvesek voltatok.
Fekete Gábor Bendegúz: A játékok miatt. Szerettem a verseket is, és
voltak barátaim is.
Tárkányi Zsombor: Szívesen jöttem a barátaim miatt. Mert sokat játszhattunk, tornáztunk. Szerettelek Titeket.
Berki Csaba: Szerettem „dolgozni”, szerettem a verseket, az énekeket.
Mert sok mesét olvastatok. Mert a csoporttársaim kedvesek. Szerettelek
Titeket, mert nagyon kedvesek vagytok, és jó kedvvel voltatok.
Pongrácz József Máté: Mert jó játékok vannak az óvodában, jó barátaim vannak és jók az óvó nénik.
Balogh Kristóf: Mert sok barátot szereztem. Mindent megtettetek, hogy
boldogok legyünk. Mert jószívû óvó nénik voltatok. Ti voltatok a legjobb
óvó nénik.
Rab Sára Dorka: Mert mentünk kirándulni, mert sok jó játék van. Mert
kedvesek vagytok.
Preboly Kata: Mert lehetett naposkodni, könyvet nézegetni, rajzolni.
Barátnõim voltak.
Stasinska Hanna Mária: Sokat dolgoztunk itt. Azt szerettem itt, hogy
játszhattam a babaházban.
Rakszegi Zamira: Jó volt babaszobázni, szerettem festeni meg rajzolni,
naposkodni. Szerettem a barátaimat és Titeket.
Varga Ivett: Mert szerettem itt játszani, szerettem barátkozni és
szerettelek Benneteket.
Madarász Zalán: Azért, mert kedvesek voltatok és a csoporttársaim is.
Jó barátaim voltak.
Preboly Petra: Azért, mert lehetett játszani veletek, mert lehet naposkodni és sok barátom lett.
Bokor Levente László: Szerettelek Benneteket, mindig adtatok feladatokat. Mert szeretgettelek Titeket és Ti is szerettetek, reggelente puszit
adtunk.

Sallai Károly Zoltán: Mert sok kis autó volt itt, és sok barátom van az
oviban.
„Öregszünk már, öregszünk már mindhiába,
Nem járhatunk örökké csak óvodába,
A hátunkon táska már,
Elmegyünk mi innen már, az iskolába.”
Éppen ezért izgalommal készülnek az új élményekre, az új kihívásra is.
Kiderült az is, hogy miért várják az iskolát.
Necsász Norina: Mert megtanulok majd írni és olvasni. Lesznek új
barátnõim. Sok új dolgot tanulunk majd.
Anda Péter Gábor: Mert ott megtanulok olvasni, írni. Biztos lesz sok
barátom is. Erõs leszek, mert jó lesz a sok torna.
Sárközi Alex: Mert tanulunk, írunk és olvasunk.
Farkas Angelina Dorina: Mert ha jól tanulok, büszke lesz rám az apa!
Petõ Zita Nóra: Sokat lehet tanulni, például betûket, számokat. Tanulunk írni és olvasni majd.
Csányi Dávid Flórián: Kicsit többet lehet tanulni. Új gyerekekkel
ismerkedek meg. Biztos lesznek új barátaim is. Újra együtt leszünk, a
család.
Szabó Csaba: Sokat megyünk kirándulni, úszni. Tanulunk írni, megtanulunk olvasni.
Mendi Amira Evelin: Megtanulok írni és olvasni, számolni.
Fekete Gábor Bendegúz: Mert megtanulok olvasni, és a számokat is
megtanuljuk.
Tárkányi Zsombor: Lehet majd a szünetben játszani.
Berki Csaba: Meg fogom tanulni a számokat, a betûket és az írást. Megtanulok olvasni. Lesznek majd szünetek. Remélem, sok piros pontom lesz.
Pongrácz József Máté: Azért, mert jók lesznek a tanító nénik. Lesznek
barátaim, és tudunk majd olvasni.
Balogh Kristóf: Mert okosabbak és ügyesebbek leszünk, mert sokat
tanulunk. Megtanulunk olvasni, írott betûket írni. Találkozhatok a
testvéremmel.
Rab Sára Dorka: Azért, mert a Somával fogok találkozni. Mert a sulinak
nagy játszótere van. Mert biztos kedves lesz a tanító néni és megtanulok írni.
Preboly Kata: Mert lehet majd tornázni, lesz tanító néni, és lesz sok új
barátnõm.
Stasinska Hanna Mária: Mert ott megtanulok majd olvasni. Ott is jó
lesz játszani az udvaron, és ott lesz a Hugó is.
Rakszegi Zamira: Mert szeretnék megtanulni írni és olvasni. Mert várom,
hogy milyen lesz a tanító néni. Ott lesznek a barátaim, meg ott lesz a mami is.
Varga Ivett: Megtanuljuk az írást és az olvasást.
Madarász Zalán: Mert ott találkozok majd a tesóval. Mert megtanulok
majd olvasni és írni.
Preboly Petra: Mert tanulni szeretnék. Olvasni és írni.
Bokor Levente László: Jó feladatokat fogunk ott is kapni, megtanulok
olvasni.
Sallai Károly Zoltán: Mert sokat lehet majd olvasni és írni.
Mindezekhez nagyon sok sikert kívánunk a gyermekeinknek!
Madarász Mária és Tassi Lászlóné óvodapedagógusok
és Keresztesné Varga Andrea dajka néni
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J Nálunk mindig történik valami… J
Ígéret hava az iskolában
„Orbánnak a napja hogyha fényes, a vincellér, mint a páva kényes.
Mint az áldozócsütörtök, olyan lesz õszi idõtök. Pünkösdnapi esésre ne
várj áldást vetésre. Május hava hûvössége a gazdának üdvössége.”
Egy kis visszatekintés áprilisra:
A tavaszi szünetet követõ iskolai kirándulásnak folyamatosan pozitív
visszhangja van, mely lehetõség létrejöttéhez szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónak. Képek a felejthetetlen élményrõl:

– Április 22-én vettem részt a versenyen. Nagyon fárasztó nap volt, de
megelõztem olyan gyerekeket is, akik nyelvtagozatos iskolába járnak. Jól
éreztem magam, emlékezetes marad számomra.
Szabó Anna 2. a osztályos tanuló területi rajzversenyen ezüst minõsítést szerzett.
Tököli szavalóverseny eredményei:
– Balogh István Zoltán 2. a II. helyezés
– Szabó Petra
4. b I. helyezés
– Balogh Virág
4. b III. helyezés
Május elején meglátogatták az 1. a osztályt a nagycsoportos óvodások. Az iskolások szeretettel, jutalmakkal, ajándékkal várták az
ovisokat. Közösen ültek a padokban, együtt oldották meg a feladatlapot, amelyet Jutka néni készített a számukra. Számoltak, írtak, olvastak az elsõsök, és velük együttmûködtek a „kicsik” is. A táblánál is
lehetõséget kaptak a munkára a vendégek. A tanító néni mesét mondott, amelyet közösen dolgoztak fel, verset mondtak, énekeltek. Mindenki nagyon ügyes volt. Az óvodások is ajándékkal kedveskedtek
iskolás társaiknak.

Következzen pár mondat az osztálykirándulásokról!
1. b
A Budapesti Bábszínházban a Hókirálynõ címû elõadást tekintették
meg. 10 éve nem állították így színpadra, mert a különleges fekete színház
technikát alkalmazták. A színház után az állatkertbe vitt az útjuk, ahol a
legkisebb pocoktól a legnagyobb elefántig minden állatot ámulattal csodáltak, végül a játszótéren fejezték be ezt a tartalmas napot.
2. a
A Fõvárosi Nagycirkusz Vízicirkusz címû elõadását tekintették meg, ami
már-már színházra hasonlított, nem is cirkuszi elõadásra. A gyerekek nagyon
élvezték a színvonalas mûsort. A Parlamentbe vezetett az útjuk késõbb, ahol
érdeklõdve hallgatták a tárlatvezetést, megtekintették a Szent Koronát.
2. b
Kecskeméten hangszerbemutatón vettek részt. Színvonalas elõadáson
ismerkedhettek a gyerekek a zene világával. Az arborétum lombos fái
alatt csoportokban haladtak, különbözõ állomásokon szakemberek segítségével ismerkedtek az élõvilággal.
3. a
Visegrádon a Kispalotajátékokon vettek részt. Korabeli táncokat tanultak, régi játékokkal ismerkedtek, belekóstoltak az íjászatba. Késõbb megtekintették a Szent György Lovagrend bemutatóját a csodálatosan felújított királyi palotában.

Májusban az iskolában az egész évi munka összegzése folyik. Gyermekeink számot adnak tudásukról. Utoljára lehet javítani, szebbíteni az év
végi eredményeken. Versenyeken is bizonyítanak, és mint alább látható,
igen szép eredményekkel. A móka és kacagás is itt bujkál egész évben a
falak között, ilyenkor viszont ki is bontakozik, hiszen több osztály ebben
az idõszakban indul kirándulásra. Nézzük, mi történt nálunk a tanév utolsóelõtti hónapjában!
– A Teki-totó négyfordulós levelezõ matematika versenyen Perger
Panka 3. a osztályos tanuló arany minõsítést szerzett.
– Gödöllõn Balogh Virág 4. b osztályos tanuló megyei angol prózamondó versenyen vett részt, ahol harmadik helyezést ért el. Íme pár gondolat a versenyzõtõl:

Búcsúzóul néhány fontos adat a tanév végérõl:
Utolsó tanítási nap június 15. szerda.
8. osztályosok ballagása június 18. szombat.
Évzáró: június 21. kedd 17.30-kor a nagy iskolában.
Gábor Tünde
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Kinder + sport pályázat
Nagy örömmel olvastuk kolléganõmmel, Keyha-Czeller Piroskával a
Kinder + sport pályázati felhívását, amelyre õ meg is írta a pályázatot.
A Testnevelési Egyetemen megtartott eligazítás után örültünk csak
igazán, hogy bekerültünk a pályázatot nyert csapatok közé. Itt tudtuk
meg, hogy 345 pályázatból 64 csapat pályázatát fogadták el, régiónként
nyolcat. Az egyetem szakreferensei állították össze a 16 feladatból álló
versenyprogramot. Minden évfolyamból (kivéve az elsõt) 2-2 lány és fiú
kerülhetett a csapatba, plusz két tartalék.
Az edzéseket bõvített kerettel kezdtük, kiválogatva a lehetõ legügyesebb gyerekeket. Heti négy alkalommal jöttünk össze próbálni. A gyerekek lelkesek, a szülõk támogatók voltak.
A sportoláson kívül egyéb feladatokat is lehetett végezni – csapatnév
választása, sportpéldakép bemutatása, csapatinduló írása, transzparens és
címer készítése, rajzok a felkészülésrõl, valamint minden fordulókor
10+2 kép a gyakorlások dokumentálására. Mindezekkel pontokat lehetett gyûjteni. Ezeket a pontokat beválthatjuk értékes sportszerekre, me-

Megrendezésre került az elsõ Bíró utcai Pünkösdi király választás!
A legények a hagyományokhoz híven különbözõ ügyességi számokban mérték össze tudásukat. A lovas próbák, a célbadobás és a karikán
átbújás mellett a lányok szavazait is figyelembe
vette a zsûri. Ez alapján a következõ sorrend
alakult ki:
Elsõ helyezett, azaz a Pünkösdi király, aki oklevele és ajándéka mellé egy csillagos ötöst testnevelésbõl és egy a lányok által készített koronát is kapott: Kurilla Norbert Donát 3. c osztályos tanuló lett.
Helyezettek, akik oklevelet, ajándékot és

lyeket az alsós gyerekek használhatnak. A mi csapatunk maximális 100
pontot gyûjtött, melyet 1 floorball szettre, 6 db bójára és 10 db ugrókötélre fogunk beváltani.
Bizakodva és izgalommal telve indultunk a regionális döntõre. Magunkkal vittük azokat a gyerekeket, akik a felkészülésünket segítették, és
õk fantasztikus hangulatot teremtettek a sportcsarnokban. Hatalmas küzdelem volt, minden versenyzõnk a tõle telhetõ legjobbat nyújtotta. Az
utolsó versenyszám elõtt holtversenyben voltunk az elsõ helyért. A nagy
izgalomban azonban hibáztunk, és két ponttal lemaradtunk a dobogó felsõ fokáról.
Sportolóinkat dicséret illeti a kitartásukért, sportszerû versenyzésükért
és helytállásukért.
Farkas Evelin 2., Zsidai Emma 2., Takács Tímea 2., Balogh Zoltán 2.,
Faragó Tamás 2., Ambruska Bernadett 3., Mészáros Fanni 3., Takács Ágnes 3., Csörgõ Hunor 3., Bábel Levente 3., Sass Zsuzsanna 4., Balogh Réka 4., Zsidai Péter 3., Varga Miklós 4., Katona Vivien 2., Brassó József 4.
Jövõre ismét pályázunk, cél a gyõzelem
Ambruska Margit

testnevelés ötöst kaptak: Rupa László és Ispán
Máté 2. b osztályos tanulók lettek.
Minden résztvevõ becsülettel és hihetetlen elszántsággal küzdött, sok szerencsét kívánunk
nekik is a jövõ évi versenyhez!
***
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
és a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.
idén tavasszal vetélkedõt hirdetett „Csodálatos vadvilág” címmel 3-4. osztályos diákok
számára, melyre háromfõs csapatok jelentkezését várták.
A vetélkedõ célja az állatvilág színes, érdekes, olykor furcsaságokban bõvelkedõ képvise-

lõinek megismertetése és megszerettetése volt.
Olyan jellemzõ tulajdonságokra, ritkán hallott
érdekességekre próbálták irányítani a figyelmet,
melyek segítségével a gyerekek komplexebben
figyelhetik meg környezetüket is.
Iskolánkat Takács Zita, Czeller-Kovács Abigél és Slezák Péter képviselték, mindhárman 3.
c osztályos tanulók.
A döntõbe jutás sajnos nem sikerült, de a maximálisan elérhetõ 213 pontból 190 megszerzése igazán szép eredménynek tekinthetõ. (A versenyre több mint 60 csapat nevezett, a döntõbe
kerüléshez 198 pontra lett volna szükség.)
Keyha-Czeller Piroska
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A Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület hírei
„A siker akkor jön, ha elkötelezed magad arra,
hogy eljutsz a célba, és ég benned a szenvedély,
hogy átlépd a célvonalat.”
(Bob Gass)

Kézilabda szakosztály

Az U8-U9-es csapat tagjai: Ambruska Bernadett, Ambruska Laura,
András Viktória, Bata Cintia, Boruzs Hanna, Budai Dzsenifer, Farkas
Evelin, Izsák Fanni, Perger Panka, Szakál Emese, Takács Ágnes, Takács
Tímea, Tóth Melissza, Zsidai Emma.

zést játszottak eddig összesen. Ebben a korosztályban 5 fõ 9 éves játékosunk van csak, nincs meg a kellõ létszám, az ellenfeleknél pedig
még a cserepadon is korosztályos játékosok vannak. Nálunk a 9 éves
lányok a 8 évesekkel egészülnek ki. De szépen helytállnak így is,
nem egyszer fordult elõ, hogy csak 1-2 góllal kaptak ki. Bátran kiállnak a nagyobb lányok ellen is.
Junior bajnokság:
6 nyert mérkõzés, 1 döntetlen és 2 vesztett meccs. Ez az elsõ negyedév
mérlege. Az õszi gyengébb kezdés után a lányok szépen összeszedték magukat, sokszor nagyon szoros meccseket játszottak, de nyerni tudtak.
Nem adták fel vesztett helyzetben sem, végigharcolták a meccset. A Pest
megye bajnokságban összesen 22 csapat indult, most már az elõdöntõs
szakaszban járunk, 3 meccset játszunk még a szezonban, ezeken dõl el
majd, hogy a 9-12. hely közül hol végeznek végül. Béczi János edzõ munkájának köszönhetõen elmondható, hogy a dömsödi csapat az egyik legtechnikásabb csapat a bajnokságban, sokat fejlõdtek a lányok. Csapatmunka van, minden poszton tudunk gólt szerezni, nem csak 1-2 játékosra
van építve a csapat.
Lassan 10 éve sportolnak aktívan, versenyszerûen ezek a lányok, ami
valljuk be, a mai fiatalok körében nem nagyon fordul elõ, nem trendi, kivéve, ha élsportolói elképzelései vannak valakinek. Úgy gondolom, nem
maradtak volna együtt ennyi éven át a lányok, ha nem szeretnék és tisztelnék az edzõjüket és a sportágukat. Illetve ha a család, a szülõk és pedagógusok nem állnának a hátuk mögött teljes odaadással. Hatalmas köszönet
érte! A szakmai munka minõségét mutatja, hogy az idei évben egy újabb
játékosunk nyert felvételt a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, illetve a KSI
egyesületébe is egyidejûleg. Õ a 4. olyan játékosunk, aki az ország vezetõ
Kézilabda Akadémiájának valamelyikén építheti sportkarrierjét tovább.
Örömteli hír a szakosztálynál, hogy immár van 4 felnõttünk is, akik
rendszeresen járnak a junior csapat edzéseire, ezzel új színt hozva az edzésekbe és a szakosztály életébe is. Színesedik, szélesedik a paletta.

Kajak-kenu szakosztály

Junior csapat tagjai: Ács Dominika, Belencsik Krisztina, Bojtos Beáta,
Burján Virág, Földvári Fanni, Horváth Senon, Kolompár Izabella, Kolompár Petra, Mózes Fanni, Sass Lilla, Sass Nikolett, Székely Klaudia.
Edzõ Béczi János.
U8 Kisiskolás bajnokság:
Szinte csak nyert mérkõzései voltak a
csapatnak. Szezonzáróként meghívást
kaptak Martonvásárra egy kézilabda
tornára, ahonnan aranyéremmel a nyakukban tértek haza! Az õszi tápiószentmártoni torna után még egy tornagyõzelmet sikerült bezsebelni Janinak és a
lányoknak.
U9 Kisiskolás bajnokság:
Az õszi szezonkezdés óta az idei elsõ negyedévben is volt szép számmal
meccse a lányoknak, közel 20 mérkõ-

Egyesületünk életében egy új színfolt a kajak szakosztály meghonosítása.
Ez dömsödi viszonylatban is jelentõs fejlõdés a sport élet területén, hiszen a
Duna közelségének természetes adottsága, a jól hajózható folyószakasz rendelkezésünkre áll. A szakosztály edzõi Szabó Gabriella és Volter László.
2015. február 9-én volt az elsõ edzés 72 gyermek részvételével. Májusban már 37 kis kajakos tett sikeres úszóvizsgát, az egyesület által szervezett, vezetett úszóoktatás eredményeképpen. A verseny szezont 54, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által leigazolt versenyzõvel kezdtük el. Begyûjtöttünk a gyermek korosztályban összességében 14 érmes helyezést.
A felnõtt masters csapat (35 feletti, döntõ többségében kis kajakosaink
szüleibõl alakított, leigazolt versenyzõk) a Magyar Bajnokságon 2 aranyéremmel, számtalan ezüst- és bronzéremmel jutalmazott sikert könyvelFolytatás a következõ oldalon.

16
Folytatás az elõzõ oldalról.
hetett el. Ezzel párhuzamosan létrejött a Dömsödi Sárkányhajó Csapat, közel 40 felnõtt
részvételével.
A Kajak Szakosztály
nagyon komoly edzésszámmal dolgozik hétrõl hétre. Ezt rövid idõ
alatt elért jó eredményeik is mutatják. Kajak
szakosztály nem mûködtethetõ vízi objektum nélkül. Dömsöd
Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határozott,
hogy 2015-tõl a Dunaparton lévõ Kajak Tanyát és a hozzá tartozó
Csónakház mûködtetését a Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesületre bízza.
Így újra életre kelt a
Duna-part. Dömsödi
gyerekek töltik be a vizet hajóikkal, visszaidézve azokat a régi szép idõket, amikor a kenu
sport dömsödi megteremtõje, Patonai István vitte vízre a gyerekeket.
Azok a gyerekek ma már felnõttek, és most itt segédkeznek a kajakozni
tanuló kicsik mellett. És ez így is van rendjén. Nemzedékek nõnek fel, de
vissza is térnek átadni a tudást a következõ generációnak.
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Labdarúgó szakosztály
Büszkék vagyunk lelkes focistáinkra, akik szintén sok szép eredménynyel büszkélkedhetnek.
E szakosztályokban az edzõi munkát Reibl György, Szabó Benjámin és
Túróczi Balázs végzik.
A labdarúgók népes szakosztályában az alábbi eredményekrõl tudunk
beszámolni.
A tavaszi Egyesületi Bozsik Tornákon a DUSE 6-13 éves korú játékosai vesznek részt. Minden helyszínen remekül teljesítettek a gyerekek.
Eddig, Pereg, Tököl, Szigetújfalu helyszíneken mérkõztek meg a régió
többi csapatával. Nagy elõrelépésnek, szép eredménynek gondoljuk,
hogy most már az U8/9 és U10/11-es korosztályban is 2-2 csapattal tud
részt venni a DUSE! Köszönhetõen annak, hogy egyre többen jönnek
hozzánk focizni. Szeretnénk élni ezzel a lehetõséggel, és minél jobb körülményeket biztosítani a dömsödi gyerekeknek.
2016. április 17-én Peregen volt a területi labdarúgó diákolimpia. A 2.
korcsoport (3-4. osztály) megnyerte a tornát. Három meccsbõl három
gyõzelmet arattak.
Ezzel az eredménnyel továbbjutottak a százhalombattai állomásra. Az
1. korcsoport (1-2. osztály) szép teljesítmény mellett harmadik helyezést
ért el. Õk sajnos nem jutottak tovább, de ez így is szép eredmény tõlük.
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17

2016. április 22. Bozsik Torna utolsó forduló
DUSE – Ráckeve 1-0
DUSE – Dunavarsány 2-0
DUSE – Pereg 3-0

Összeállította: Szabó Andrea

Kis lépésekkel halad elõre
a focicsapat
Gyál : Dömsöd 2:2 (0:1)
Kétszer is vezetett csapatunk, de a 90. percben egyenlíteni tudtak a hazaiak. Gólszerzõink: Palotai, Cziráky.
Dömsöd : Dunaharaszti II 1:3 (0:1)
A pálya használhatatlansága miatt Peregen játszott csapatunk. Köszönet ezért a peregi vezetõknek. Sajnos nem hozott szerencsét a peregi pálya. A bajnokság utolsó helyezettje nagy biztonsággal gyõzött. A
mieink gólját Palotai szerezte. Ezen a mérkõzésen lépett utoljára pályára Balázs István kapus, aki még az NB III-ban is védte a dömsödiek
kapuját. Sok örömet szerzett a nézõknek nagyszerû teljesítményével.
A kiváló sportembernek sok sikert kívánunk a további életében.
Tárnok : Dömsöd 2 :2 (2:1)
Ez a döntetlen sikernek számít, és dicséret illeti a csapatot. Góljainkat
Kelemen A. és Balogh V. szerezték.
Dömsöd : Bugyi 0 : 0
Az utolsó hazai mérkõzést ebben az idényben május 25-én szerdán játszotta le csapatunk. Ennek ellenére nem volt kevesebb nézõ
mint szokott. Ez a szám azonban most sem haladta meg a százat. A
játék szinte csak a Bugyi térfelén folyt. Ennek ellenére csapatunknak nem sikerült gólt szerezni, még 11-esbõl sem. A második félidõ
közepén Cziráky büntetõjét a kapus kivédte. Taktika nélküli, egyéni
megoldásokra építõ játékot játszott csapatunk. Annak ellenére, hogy
az idény végére volt két kiábrándító játék, de a csapat jelenlegi 7.
helye jónak mondható. Sokkal jobb körülmények között lévõ nagyobb települések csapatai vannak tõlünk hátrább. Az utolsó fordulóban Alsónémediben játszik csapatunk. Legrosszabb eredmény
esetén sem lehet rosszabb nyolcadiknál.
Varsányi
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Díjugrató és gyermekügyességi lovasverseny
Dömsöd, 2016. 04. 30. – 05. 01.
Az idén még a megszokott helyszínen rendeztük meg a hagyományos
lovasversenyünket, igaz, nem a Dömsödi Napok keretében, mivel ez a
rendezvény júliusban lesz. Szombaton regionális díjugrató verseny került
megrendezésre 90-120 cm magas pályákon, valamint egy show versenyszám, a korlátugratás. A kilátogató szép számú közönség gyönyörû napsütéses idõben élvezetes, izgalmas versenyzést láthatott.
7 versenyszámban összesen 54 startra került sor. A pályákat Csete Gábor nemzetközi pályaépítõ építette. Az R120 nyitott kategória Kovács
Mihály emlékére Dömsöd község Díjaként került megrendezésre. A gyõzelemért járó serleg, különdíjak és a vándordíj ismét méltó helyre került, a
versenyszámot a tavalyi évhez hasonlóan a magyar díjugrató válogatott
egykori tagja, nemzetközi versenyek résztvevõje és az 1998-as Budapesti
Nemzetek Díja csapatverseny gyõztese, Fodor Gábor, az Equirria Lovasklub lovasa nyerte Gajda Fannit megelõzve. Klubunk lovasai kitûnõen
helyt álltak, a hét versenyszámból négyet hazai lovas nyert meg, valamint
több értékes helyezést is szereztek.
Eredmények:
lovas
ló
egyesület
R90 nyitott kategória:
1. Korbel Lili
Winston
Alfonz Dömsödi Lovasklub
2. Pintér Zoltán
Deddy
Halásztelki Lovasklub
3. Kalános Éva
Voll
Halásztelki Lovasklub
R100 kezdõ lovasok:
1. Rózsa Gitta
Fókusz
Félegyházi Lovasklub
2. Dr. Szalay Tamás Rege
Nimród SLE
3. Kövecsy Bettina Mistik
Szigetszentmártoni Lovasklub
R100 nyitott kategória:
1. Urbán Miklós
Fesztina
Equina LSE
2. Korbel Lili
Csento
Alfonz Dömsödi Lovasklub
3. Pintér Zoltán
Deddy
Halásztelki Lovasklub
R110 ifjúsági kategória:
1. Korbel Lili
Csento
Alfonz Dömsödi Lovasklub
2. Szöllõsi Gréta
Bestia
Ráckeve Korax LSZO
3. Bránát Zsófia
Nandolo
Sion Security Kft.
R110 nyitott kategória:
1. Kovács Anna
Limelight
Alfonz Dömsödi Lovasklub
2. Pál Bence
Szélvész
Ráckeve Korax LSZO
3. Kalános Éva
Don Curacao Halásztelki Lovasklub
R120 nyitott kategória:
1. Fodor Gábor
Felleg
Equirria Lovasklub
2. Gajda Fanni
Airvent Money Alfonz Dömsödi Lovasklub
3. Pál Bence
Szélvész
Ráckeve Korax LSZO
Korlátugratás:
1. Gajda Fanni
Airvent Money Alfonz Dömsödi Lovasklub
2. Urbán Miklós
Corvin
Equina LSE
3. Szabó Gábor
Acapulco
Equina LSE
A verseny második napján Dömsöd Kupa néven országos gyermekügyességi versenyre került sor. Az idõjárás ezen a napon is kegyes volt
hozzánk, bár többször beborult az ég, az esõ csak az utolsó versenyszám
végére kezdett esni. Rekordszámú mezõny gyûlt össze, 163 startot regisztrált a versenybíróság. Nagyon hangulatos, izgalmas versenyeket láthatott a kilátogató közönség. Klubunkat 16 versenyzõ képviselte. Az
ügyességi könnyû (13-18-éves) kategóriában Pesti Virág 3., a könnyû
nyílt kategóriában Józan Hanna 3., az ügyességi nehéz (14 éves korig) kategóriában Popovics Sára 2., a nehéz nyílt kategóriában szintén Popovics
Sára 2., díjugratás elõkészítõ kategóriában Popovics Sára 3., díjugratás
kezdõ lovas kategóriában Gombás Anna 2. helyen végzett, de a többi ifjú
lovasunk is jól helytállt a népes mezõnyben.
Azt gondolom, hogy mindkét nap nagyon jó versenyekkel és jó hangulatban telt úgy a résztvevõk, mint a közönség részérõl. Vasárnap az is ki-

Az Alfonz Dömsödi Lovas Klub gyerek versenyzõi
Csere Ágnes edzõ és dr. Siket Péter klubelnök társaságában
derült, hogy a lovassport és a futball is megfér egymás mellett. A focimeccsre érkezõ nézõk a kezdésig nézték a fiatal lovasokat, a lovasverseny
szünetében pedig a szülõk, vendégek, lovasok nézték a meccset.
A verseny támogatói voltak: Dömsödi Önkormányzat, Molnár Kft.,
Még 1000 év Dömsödért Egyesület, Cosinus Gamma Kft., CBA Plus
Dick Kft., Dömsödi Tûzoltó Egyesület, Dömsödi Polgárõrség, Hat Testvér Fogadó, Sára-Major Lovas Panzió, Bak Gábor, Imre László, Katona
Antalné és családja, Dobos ABC, Mizsi Élelmiszerüzlet, Bélavári Élelmiszerüzlet, Dömsödi Lottózó, Alfonz Dömsödi Lovas Klub tagjai.
Vendéglátás: Nagy István és Pál Dénes.
Amint azt Bencze István Polgármester Úr az elõzõ számban megírta,
ezen a helyszínen ez volt az utolsó lovasverseny, a pályát az õsszel befüvesítik, így a továbbiakban itt nem rendezhetünk versenyt. Nagyon remélem, hogy sikerül új helyszínt találni és folytatni ezt a több évtizedes hagyományt. Azt gondolom, Dömsödhöz hozzátartozik a ló, lovaglás, lovasversenyek. Elég, ha megemlítem id. Papp Józsefet és az Õ tanítványát,
Sipos Lajost, akik a négyesfogathajtó szakágban (Európa- és világbajnokságokon) öregbítették községünk hírnevét. Nagy siker volt 1992-ben a 70.
Magyar Galopp Derby, melyet Kovács Mihály Dömsödön született, saját
tenyésztésû Alfonz nevû lova nyert meg (a klub névadója). A közelmúlt
sikerei közül kiemelkedõ Tóth András 2002-es Ifjúsági Díjugrató Európabajnokságon történõ részvétele, valamint a fentebb említett jelenlegi lovasaink sikerei az országos bajnokságokon. Az sem elhanyagolandó, hogy
jelenleg 28 lovas versenyez klubunkban díjugrató és gyermekügyességi
szakágakban.
Dr. Siket Péter
Alfonz Dömsödi Lovas Klub

Vásárnaptár
Június 18. Dunaújváros (MMK Apáczai Cs. J. u. 11.): Míves emberek
vására
Június 19. Dunaföldvár: Országos állat- és kirakodóvásár
Június 19. (minden 3. vasárnap) Kunszentmiklós: Országos állat- és
kirakodóvásár
Június 26. Dunaújváros (Papírgyári u.): Országos kirakodóvásár
Június 26. Nagykõrös: László-napi vásár
Július 03. Lajosmizse: Országos állat- és kirakodóvásár
Július 10. Dabas: Országos állat- és kirakodóvásár
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Kisállattartók
hátrányos helyzete!
Kezdem a mondandóm, mint a mesékben: egyszer volt,
hol nem volt, volt egyszer egy csodálatos nyuszi.
Ám a szerencsétlen állat nem tudta, hogy szombat este
nem lehet beteg, mert Õ csak egy nyúl!
Mert „nem ló és nem tehén”, és nem kapott kólikát,
hogy komolyan vegyék; Õ csak egy fülfájós nyúl – ki
elvesztette az egyensúlyérzékét szombat este, és hempergett a földön.
Ezután szeretõ gazdiként próbáltam segíteni, de hiába,
mert ha Siket doktor úr nincs, akkor baj van!!!
A helyettesítõ orvos elõször kioktatott, hogy õ csak
helyettes és nem ügyeletes, és nem tud mit csinálni.
Ezután folytatódott a segítségkérés, de mindhiába, mert Õ
csak egy nyúl!
„Ha kopogtatsz egy ajtón és elutasítanak, az a dolgod,
hogy lerázd a port a sarudról és továbbmenj: ne is próbáld rugdosni azt az ajtót. Te megtetted a kötelességed!”
(Louis Lamperini)
Én is ezt tettem, és egy kisvárosi állatkórházat kerestem
fel, ahol nemcsak egy nyúlnak nézték, hanem egy segítségre szoruló állatnak!!!
Egy nagyszerû orvoscsapat a legjobb tudását bevetve
kezelte e kedves, szenvedõ kis állatot.
Nem kívánom senkinek azt a kétségekkel teli szombat
estét.
Ezúton köszönöm a segítséget nyújtó orvoscsapatnak,
Õk még nem felejtették el, hogy MIRE ESKÜDTEK FEL.
Tisztelettel: Bónáné Eszter
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II. MÁTRIX FÕZÕVERSENY
Május 14-én szombaton zajlott a „II. MÁTRIX FÕZÕVERSENY” a Mátrix klub udvarán.
A borongós, esõs idõ ellenére sokan jöttek el, és
nagyon jó hangulatban kezdték meg a csapatok
az ételek elkészítését. A rendezõk mindent megtettek, hogy jól érezzék magukat a vendégek és a
fõzésben résztvevõk. Ez sikerült is.
A bográcsokban és tálakban finomabbnál finomabb ételek készültek.
A végén nagyon nehéz dolga volt a zsûrinek, de mindenki megelégedésére meghozták
a döntésüket.
I. helyezett + Vándorserleg: K-N Team, Nagy
Munkában a zsûri:
Zsolt, Klszák Tamás és csapata.
Balogh István Ferenc
II. helyezett: IDÕT KÉRÜNK, ifj. Takács Istés Asztalos István
ván és csapata.
III. helyezett: TRAKTOROSOK, Nagyné Katus Gabriella és csapata Apajról.
Különdíj: DÖ-MIK D.C, ifj. Bõdi Endre és csapata.
Balogh István Ferenc

Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
E havi témánk a benõtt körmök, amely ismét a pedikûr rovathoz
köthetõ, nem véletlenül. Sokszor találkozom ezzel a problémával. Szûk
orrú cipõk, a körmök helytelen levágása, ortopédiai elváltozások, örökletes hajlam és a testsúlyproblémák (elhízás, terhesség) miatt alakul ki.
Benõtt köröm tünetegyüttes úgy alakul ki, hogy a köröm széle belenõ a környezõ bõrredõbe, az folyamatosan irritálja, aminek következtében begyullad a kötõszövet. Kialakulásánál a köröm széle belenyomódik az oldalsó bõrredõbe, ami nyom, és ezért egy vastag szaruréteg alakul ki a köröm és a körömredõ között. Ha ezt a szaruréteget kivágják,
akkor a köröm teljesen benyomódik, amibõl aztán seb, felületfertõzés során bakteriális fertõzés is fellép. Majd gennyesedés, vérzés, szövetszaporulat (vadhús) alakulhat ki. Az elváltozás az esetek többségében a láb
nagyujján (öregujjon) fordul elõ egyik vagy egyszerre mindkét oldalon. Nagyon kell figyelnünk arra, hogy körömvágáskor a köröm sarkait nem szabad kivágni, és nem szerencsés túl szûk cipõt hordani. A köröm szélének mindig egyenesnek és simának kell lenni. A köröm sarkainak kivágásakor figyelnem kell arra is, hogy ne maradjon kicsi tüske a körömlemez szélén, mert az is belenyomódhat a bõrredõbe. Ha már roszszul vágtuk le körmeinket és a körömszél egyre jobban pirossá válik, bedagad és meleggé válik, két választási lehetõségünk van:
1. A bõrgyógyász vagy sebész helyi érzéstelenítésben a köröm mátrixáig terjedõ kimetszéssel távolítja el a körömlemez 2-3 mm-es széli részét,
fenollal ecseteli, majd a sebszéleket lenyomva, szorítókötéssel rögzíti. Lehetõség van mûtét elvégzésére lézeres technológiával is.
2. Szalonunkban lehetõség van körömszabályozó SPANGE felhelyezésére. A Spange egy fájdalommentes eljárás, amelynek segítségével el-

kerülhetõk a körömmûtétek. Spangék segítségével a körmök növekedési irányát szabályozzuk. Ezt a módszert egy skót fogorvos fejlesztette ki a fogszabályozásból vett ötlet alapján az 1960-as években. Kezdetben a spange
személyre szabásához gipszmintavételre volt
szükség. Késõbb és ma is egy mûanyag lap felragasztásával szabályozzuk
a köröm növekedését. Ennél az eljárásnál speciális, különbözõ hosszúságú és méretben elõregyártott 3 mm vastagságú mûanyag csíkokat ragasztunk a köröm felületére. Sajnos a Spange nem minden esetben alkalmazható, sokszor függ a benõtt köröm gyulladási fázisától, a természetes körömlemez vastagságától. Tehát folyamatos pedikûrös ellenõrzés mellett a
természetes körömlemez szabályosan kinöveszthetõ, természetesen csak
akkor, ha az elõírásokat és a megbeszélteket otthon is betartják…
Remélem, sikerült választ adnom bizonyos kérdésekre, és ha ilyen
problémával küzdenek, forduljanak hozzám bizalommal.
Köszönettel:
Matula Gabriella 06-30-496-3598
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: Pest megyei város
13.: széken pihen
14.: heves esõ
15.: kézjegyével ellát
16.: vörösre hevülõ
17.: megállapodás
19.: portugál és osztrák autók jelzése
20.: Albánia sportjele
22.: névmás
23.: elõadó röviden!
24.: magot szór a földbe
25.: nõi név becézve
27.: egyéni vállalkozó!
28.: függõ
29.: abban a pillanatban
30.: Attila névváltozata
32.: ragadozó ....., a balin másik neve
33.: pemzlivel dolgozó
36.: az asztácium vegyjele
38.: .... Feri, Boka ellenfele
39.: órahang egyik fele
40.: csúnya
42.: vörös angolul
44.: azonos hangzók!
46.: hideg évszak
48.: a nátrium vegyjele
49.: édesedõ (gyümölcs)
50.: járó keverve!
52.: olasz város régi nevén, San .......!

54.: régi velencei pénz
56.: némán tátó!
58.: fény eleje!
60.: Érsekújvár része!
61.: fonalat folyadékkal erõsít
63.: a vásárlás elõtt kapott összeg
66.: Az ..................... meséi, ismert
keleti olvasmány
FÜGGÕLEGES
1.: versidézet, a megfejtés elsõ része
2.: néma Zala!
3.: azonos hangzók!
4.: a megfejtés második része
5.: bácsika
6.: patás állat
7.: idõmérõ
8.: gyalogos katona
9.: könnyûfém rövidített neve
10.: hosszú morzehang
11.: kis léptekkel, óvatosan haladó
12.: betakarítás közben éneklik
16.: ivóedény
18.: filmet játszik a moziban
21.: kacat
24.: vonó kezdete!
26.: sásból sodort kötélféle, népiesen
27.: élelemmel ellát
28.: talál
30.: betû kiejtve

Márciusi keresztrejtvény nyertese: Nagy Péterné
31.: adatot megtekint
34.: hangot ad ki a madár
35.: felvigyázó, silbak
37.: fedett elõtér
41.: kártyjáték
43.: omol, roskad
45.: üres Lego!
47.: kávét elõre elkészít
51.: a túloldalra
53.: tûnõdõ, révült
55.: középen elíró!
57.: tápláló ital
59.: szarvasmarhát is fognak bele
62.: kettõsbetû
64.: Luxemburg és Svédország autójele
65.: eeeeeeeeee!
BEKÜLDENDÕ:
FÜGGÕLEGES 1. ÉS FÜGGÕLEGES 4.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:
2016. JÚLIUS 10.
Nyeremény:
3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzletében
(Dömsöd, Váczi u. 15.)
AZ ÁPRILISI SZÁM
PONTOS MEGFEJTÉSE:
„NÉZD, MILYEN SZÉP,
VIRÁGOS AZ ÁG!”
AZ ÁPRILISI SZÁM NYERTESE:
BÁNHÁZI ISTVÁNNÉ
2344 DÖMSÖD, ÁGOSTON KÖZ 2.
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert),
Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette: Harsányi Zoltán
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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 – május hónap
Az elmúlt hónap eseményei 2 tûzeset és 5
mûszaki mentés volt:
2016-05-01-jén éjszaka Dömsöd – Apajt
összekötõ úton egy fa ismeretlen okból meggyulladt. A helyszínen egy sugárral és egy motoros fûrésszel beavatkoztunk. Személyi sérülés
nem történt.
2016-05-04-én délután nagyobb mennyiségben lehullott esõvíz miatt több helyszínen is
szükség volt egységünk beavatkozásaira. Voltunk a Határ, Dunavecsei, Középsõ, Almáskert
és a Haladás utcában is vízszívatás céljából.
Személyi sérülés nem történt, de a víz több helyen is kisebb-nagyobb károkat okozott.
2016-05-15-én éjszaka a Kurucz utcába kaptunk riasztást, ahol egy fürdõszobában füstszagot érzett a bejelentõ. Itt egy bojler aljából szivárgó víz okozott zárlatot, és ennek a füstjét,
szagát lehetett észlelni. A hálózatról a bojler leválasztásra került a kijavításáig. Tûz nem volt,
személyi sérülés nem történt.

Lakástûz
Okai:
– Nyílt láng akár alkalomszerû (pl. építési
munkálatok során, ünnepekkor), akár hosszabb
idõn át tartó (pl. tüzelõberendezéseknél, konyhai
eszközöknél) gondatlan használata okozhatja.
– Dohányzás
– Korszerûtlen, elhasználódott elektromos
hálózatok, berendezések, valamint túlterhelt hálózatok miatt.
– Nem szakember által végzett szakszerû villanyszerelés miatt.
Hogyan elõzhetjük meg:
– Nyílt lángot csak körültekintõen használjunk!
– Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogyan
bánjanak biztonságosan a tûzzel. Amíg ehhez
nem elég idõsek, addig ne engedjük, hogy felügyelet nélkül a tûz közelében tartózkodjanak
vagy tûzgyújtásra alkalmas eszközöket (pl. gyufa) használjanak.
– Az otthonukban található tûzveszélyes eszközöket és tárgyakat (pl. éghetõ folyadék, öngyújtó, gyufa stb.) biztonságos helyen tárolja.
– Szereltessen be füstjelzõ vagy tûzjelzõ készüléket!
– Tartson otthon felülvizsgált tûzoltó készüléket vagy készülékeket!
– Figyeljen oda a lakása elektromos hálózatára: használja azt felelõsséggel, elkerülve annak
túlterhelését. Csak annyi hosszabbító kábelt
használjon, ami feltétlen szükséges. Ellenõriz-

Az égetéssel kapcsolatban továbbra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kerti hulladék
égetésének idõpontja április 15-ével lejárt, és csak
szeptember 1-jével lehet ismételten csak és kizárólag zöldhulladékot égetni. Mind a helyi önkormányzati rendelet, mind pedig a „levegõ tisztaságáról szóló” 306/2010. (XII. 23.) korm. rendelet
szigorúan tiltja a kommunális hulladék elégetését!
Ha ilyen esetben tûzoltói beavatkozásra kerül
sor, akkor a helyszínre érkezõ önkormányzati
vagy hivatásos tûzoltók errõl fényképet és jegyzõkönyvet készítenek, és hatósági eljárás indul a
hulladékot égetõ személy vagy személyek ellen.
Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak,
akik gondoltak ránk és a személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünk részére ajánlották fel.
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,
tesse szakemberrel rendszeresen a hálózatát, és
ha javításra kerül, ügyeljen arra, hogy azt szakember végezze, hogy minden szabályosan,
szakszerûen történjen.
Mi a teendõ lakástûz esetén:
– Nagyon sok múlik a gyors helyzetfelismerésen. Ha nem biztos abban, hogy segítség nélkül is meg tudja fékezni a tüzet, értesítse a tûzoltókat!!!!! (Központi szám: 105 vagy 112, a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület: 06-20-383-5407.)
– Fontos a pontos információadás:
1. a tûz helyszíne, címe, esetleg tájékozódási
pont a közelben, amely segíti a vonuló egységeket a hely könnyebb megtalálásában (pl. iskola
vagy valamilyen bolt van a közelben),
2. tûz nagysága, kiterjedése (pl. hány helyiség, hányadik szint, mennyi lakás vagy tetõszerkezet ég),
3. a tûz által veszélyeztetett terület (pl. pontosan mi éghet) vagy esetleg robbanásveszélyes
eszköz (gázpalack) van-e a tûzzel érintett részen,
4. ember életveszélyben van-e, vagy az égõ
épületben vagy annak részében személy tartózkodik-e,
5. a tüzet bejelentõ neve, telefonszáma (ha
még a bejelentéssel kapcsolatban az egységek
kiérkezéséig bármilyen kérdés felmerül, egyeztetni lehessen a bejelentõvel, aki általában a
helyszínen tartózkodik).
– A legfontosabb a veszélyben lévõ emberek
biztonságba helyezése, az életmentés.
– Okvetlen figyeljen saját testi épségére is,
kerülje a füsttel telített helyeket, lehajolva
vagy négykézláb közlekedjen, ha megteheti,

Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat,
vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma:
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban!
Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13.
A kedvezményezett neve:
DÖMSÖDI TÛZOLTÓ EGYESÜLET.
Egyesület számlaszáma: 51700272-10903818
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n
vagy a facebook-on találhatóak.
ifj. Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

vizes törölközõvel vagy ronggyal takarja le
az orrát és a száját.
– Fontos, hogy ha biztonsággal megteheti,
áramtalanítsa az épületet, illetve zárja el a bemenõ gáz csövét.
– Elektromos tûz esetén csak és kizárólag akkor kezdje meg az oltást, ha az áramtalanítás
már megtörtént.
– Az égõ olajat soha ne próbálja meg vízzel
eloltani, sokkal inkább célszerû, ha egy fedõvel
takarja le.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös számon tegye meg legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat,
vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma:
06-20-383-5407
ifj. Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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50, 60, 70 éve
konfirmáltak

50 éve konfirmáltak: Kirnyán Józsefné Ács Ilona, Kaszai Ernõné
Tábori Zsófia, Léhman Antalné Fabók Margit, Takács Domokos
Dániel, Szabó Péter lp., Dr. Németh Imre, Szabó Jánosné
Szente Katalin, Domokos Ilona, Ila Gáborné Keresztesi Ilona

70 éve konfirmált: Laczi Gáborné Gyöngyösi Mária
60 éve konfirmáltak: Galambos Ferenc, Takács Szabolcs Lajos,
Nagy István, Õri Pál, Molnár Mihály, Szabó Péter lp.,
Micsonai Béláné Földvári Ibolya, Bábel Sándorné Sebestyén Margit,
Sass Istvánné Csonka Éva, Marton Lajosné Szula Erzsébet,
Muzs Jánosné Dominek Erzsébet

Fotó: Bábel László

60 éve konfirmáltak (1956. 05. 10-én) a Konfirmáltak Anyakönyve szerinti sorrendben: Ács Gyula, Bosnyák István, Bõdi Zsigmond,
Csegei Pál, Gacs Lajos, Galambos Ferenc, Kontra János, Kunsági Zsigmond, Laczi Lajos, Molnár Mihály, Nagy Gábor, Nagy István,
Orosz Gábor, Õri Pál, Takács Szabolcs Lajos, Varsányi Bálint, Ács Lídia, Bencze Teréz, Bottlik Irma, Brezniczky Katalin, Csaplár Eszter,
Csonka Éva, Dominek Erzsébet, Földvári Ibolya, Ispán Emília, Ispán Margit, Kiss Margit, Leidl Erzsébet, Molnár Eszter, Nyári Mária,
Sebestyén Margit, Simon Mária, Szula Erzsébet, Ujj Zsuzsanna

50 éve konfirmáltak (1966. 05. 22-én), a Konfirmáltak Anyakönyve szerinti sorrendben: Balogh Károly, Földvári Attila, Juhász László,
Keresztesi Gábor, Laczi Gyula, Molnár Mihály, Németh Imre, Pálfi József, Takács Domokos Dániel, Ács Ilona, Baranya Lídia, Bödõ Erzsébet,
Cser Judit, Csizmadia Teréz, Domokos Ilona, Fabók Margit, Hegedûs Teréz, Horogh Zsófia, Horváth Judit, Horváth Julianna, Keresztesi
Ilona, Mészáros Mária, Nagy Lídia, Ronyecz Julianna, Szente Katalin, Tábori Zsófia, Tóth Krisztina, Vargha Erzsébet, Renkó Julianna
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:
Darvas Gábor – Ignácz Szabina
BALÁZS MÁTÉ
Baka Miklós – Gábor Gabriella Magdolna
BENDEGÚZ MIKLÓS
Sáfrányos Attila – Kiss Karina Kitti
DORINA
Gálpál István – Preboj Viktória
JÁNOS
Márta Sándor – Miszori Nikoletta
MIRÓ

Házasságot kötöttek:
Fritz Róbert Lénárd – Péter Ildikó
Horváth Zsigmond – Solti Kitti
Krepsz József – Szabó Mercédesz
Kelemen Gábor – Fuják Inez

Elhunytak:
Turóczi Gáborné Janovics Julianna
Vastag László
Horváth János
Benes János
Márkus Krisztián

83 éves
66 éves
86 éves
92 éves
24 éves

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol megpihen drága anyai szíved.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
NAGY JÓZSEFNÉ
született Bácsi Esztert
utolsó földi útján elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték, fájdalmunkban velünk voltak.
Gyászoló család

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

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: június 25.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: július eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk: Ambruska Margit, Bábel László,
Balogh István Ferenc, Balogh László Levente,
Bencze István, Bóna Istvánné, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Földvári Attila, Gábor Tünde,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Jancsó Attila, Keresztesné Varga Andrea, KeyhaCzeller Piroska, Korona Sándor, Kovács Lászlóné,
Köntös Ágnes, Lakatos Mátyás, Madarász Mária,
Markóné Zöldág Ágnes, Matula Gabriella, Nemoda-Stiasny Márta, Orbánné Kiss Judit, Perger Éva,
Pongrácz József, Richter Gyuláné, Siket Péter,
Szabó Andrea, Szabóné Lévai Csilla, Szücsné
Ágh Anikó, Tassi Lászlóné, Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

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.

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

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

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

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

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:

06-20-383-5407
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Konfirmálás, elsõáldozás és bérmálkozás 2016-ban
Konfirmandusok Dömsödön

Fotó: Bábel László
Ülnek: Székely Klaudia, Földvári Fanni, Sass Lilla, Erõs Fanni, Szabóné Lévai Csilla lelkipásztor, Szabó Péter lelkipásztor,
Tóth István gondnok, Fábián Bianka, Sámson Nikolett, Tóth Judit, Liptai Melitta.
Állnak: Kolompár Petra, Fülöp Szilvia, Országh György, Bõdi Gábor, Kudar Zsolt, Mészáros Péter, Juhász Gergõ,
Csörgõ Máté, Pék Bianka, Kulimak Réka

Konfirmandusok Dabon

?
A katolikus hitközség
tagjai közül
elsõáldozó volt:
Sass Zsuzsanna
Peregen,

Balról jobbra: Tóth Ilona Éva, Fülöp László Levente, Bõdi László gondnok,
Balogh László Levente lelkipásztor, Huszti Barbara Györgyi,
Szarka Nóra Zsófia

bérmálkozott:
Sass Annamária
Kunszentmiklóson.

