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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a

2018. AUGUSZTUS 20-i RENDEZVÉNYRE.
10.30 óra: A dömsödi egyházak részvételével ünnepi
istentiszteletet tart Szabó Péter lelkipásztor
a dömsödi Református Templom előtti parkban
Ünnepi beszéd: Pánczél Károly országgyűlési képviselő
Díszpolgári cím ünnepélyes átadása
A „Szép Dömsödért” emlékplakettek átadása
Koszorúzás

21.00-k
kor

tûzijáték

Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Ju és Zsu Társulat, valamint az
Általános Iskola volt diákjai.
Az ünnepi műsort rendezte:
Csikós Lászlóné.

a Duna-p
parton,
a Sportpályánál

A K T U Á L I S
Már egy bő héttel túl vagyunk a XXIV. Dömsödi Napok rendezvénysorozaton! Jövőre már a negyed évszázados jubileumot fogjuk ünnepelni,
reményeim szerint méltó körítéssel! Már csak azért is emlékezetessé kell
tennünk a 2019-es évet, mert január elsején lesz nyolcvan éve, hogy Dab
és Dömsöd egyesült! Már most várom az ötleteket e nemes évforduló
méltó megünneplésére!
De vissza a jelenhez, a közelmúlthoz! Július közepén nagyszerű három
napot tudhattunk magunk mögött! A pénteki megnyitótól a vasárnapi záró
koncertig jobbnál jobb, színvonalasnál színvonalasabb események, műsorszámok alakították a programot! Kezdem mindjárt a megnyitóval, illetve a Dömsödért Emlékérmek átadásával. Idén a Rakszegi házaspár,
Hajduné Horváth Jolán, Nemoda-Stiasny Márta, Tarr-Sipos Zsuzsa és
Jancsó Attila került a kitüntetettek közé! Valamennyiüknek szeretettel

gratulálok! Itt jegyzem meg, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében idén Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk érdemelte ki a
Díszpolgári címet, amelyet az Augusztus 20-i ünnepségen fogok átadni a Képviselő úrnak, mivel külföldi útja miatt nem tudott jelen
lenni a Dömsödi Napokon!
Már az előző írásomban jeleztem, hogy húsz éve annak, hogy az
akkori polgármesterek: Kudar Zsigmondné és Jörg Müller, illetve
Petrik Imre aláírták azt a dokumentumot, amely a testvérvárosi kapcsolat felvételét bizonyítja Knüllwalddal, illetve Fűr községgel! Erről
a jeles időpontról méltóképpen megemlékeztünk a megnyitón! Köszöntőmben hangsúlyoztam, hogy milyen fontos is számunkra mindkét kapcsolat, amelyet megerősített viszontválaszában Zachar Stepanka, Fűr polgármester asszonya, illetve Hans Brehme, Knüllwald
alpolgármestere. Számomra furcsa volt, hogy Jörg Müller „csak” a
küldöttség tagjaként, illetve díszpolgárunkként volt jelen! Igaz, azt
mondtam, hogy számomra Ő az örökös knüllwaldi polgármester!
A sportpálya melletti szabadtéri színpad ritka színvonalas bemutatóknak, koncerteknek volt a helyszíne! Talán mindenki elégedett volt a választékkal, mert a kínálatból tényleg lehetett meríteni! Köszönet a problémamentes, szerethető rendezvény „alkotóinak, menedzselőinek”, a Csikósné Jutka által vezetett csapatnak!
Ismételten is kedves fogadtatásban volt részünk a Fűri Napok alkalmából! Felvidéki testvértelepülésünk történelmi léptékű 750 éves évfordulóját ünnepelte. Köszöntőmben elmondtam, hogy büszkék vagyunk barátságukra és további sikereket kívánunk Nekik!
A meleg idő és a viszonylag sok csapadék eredményezte a „szúnyogmizériát”. Több esetben is történt – Dömsödön is – földi és légi
gyérítés. Bizony, az esetek többségében komoly kifogásai voltak lakótársainknak és nekünk is! A lakott területeink jelentős része kimaradt a gyérítésből, és jónéhány esetben a minőséggel is bajok voltak.
Annyit tudni kell, hogy az állami gyérítéseken túl 17 település együtt
rendeli meg a szúnyogirtást. Úgy gondolom, nem kell magyarázni a
miértjét. Igazán akkor hatásos, ha a szomszéd településeken szinte
egyszerre történik. Nos, volt panasz bőven azon a szigetszentmiklósi
értekezleten, amelyen a tapasztalatainkat osztottuk meg a szolgáltatóval. Eredménye volt az eszmecserének, mert a legutóbbi gyérítés
már közelítette a megkívántakat! Remélem, a nyár hátralévő részében már elégedettebbek leszünk a pénzünkért elvárt szolgáltatással!
Teljesen új kezdeményezésként a Mátrix Club „Traktor szépség- és
ügyességi versenyt” rendezett a dabi temető utáni területen! A kora reggeli nagy zuhé ellenére az élénk érdeklődés a rendezők vállalkozó kedvét
igazolta! Várom a jövő évi folytatást!
A hulladékszállítással kapcsolatban ismét változásról számolhatok
be. A DTkH Nonprofit Kft. kérésének megfelelően szeptembertől
csütörtökről péntekre kerül át a heti gyűjtési nap! Az üdülőterületen
változatlanul hétfőnként viszik el a hulladékot! Remélem, gyorsan
megszokjuk a változást!
Augusztus 20-án 10.30 órakor a Hivatal előtti téren tartjuk ünnepségünket. A tűzijáték idén is 21 órakor kezdődik!
Bencze István
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X X I V. D ö m s ö d i N a p o k k i t ü n t e t e t t j e i
Dömsödért Emlékérem
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2017. (IV. 21.) rendeletéből:
10. § (1) Dömsöd nagyközség nagyra becsüli
a település szolgálatában, fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett
kimagasló, példamutató egyéni és közösségi,
szakmai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek
elismerésére „Dömsödért Emlékérem” elnevezéssel kitüntetést alapít.
Hajduné Horváth Jolán Budapesten született. Gyermekkorát Apajon élte meg, az általános
iskolát is ott végezte. Érettségi után a dömsödi
termelőszövetkezetben helyezkedett el, 1981-től
a dömsödi Tanács bölcsődéjében dolgozott. A
GYES ideje alatt folyamatosan képezte magát. A
bölcsőde megszűnését követően orvos írnokként,
majd fogorvosi asszisztensként dolgozott. 1990től az alapellátás részeként hivatásos szociális
gondozóként kezdte meg munkáját Dömsödön.
Feladata a gondozók és az idős személyek közötti kapcsolat elősegítése, ellenőrzése, ellátásuk
megszervezése és az idősek mentális gondozása
volt. Itt szembesült azzal, hogy tevékenységét
nem tekinti munkának. 2001-től a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatnál helyezkedett el
családgondozóként. A minél magasabb szakmai
munkavégzés érdekében elvégezte a gyógypedagógiai asszisztensi képzést, majd népi játszóház
vezetői képesítést, később a Wesley János Lelkészképző Főiskolán általános szociális munkás
diplomát szerzett. A település lakóival jó kapcsolatot épített ki, a gondozottak bizalommal voltak
iránta.
2014-től a Dömsöd Nagytemplomi Ref. Egyházközség Szőnyi Károly Lakóotthonának létre-

hozásában, működésében vállalt jelentős szerepet. Jelenleg az otthon vezetőjeként a pszichiátriai betegek gondozásában, ellátásában veszi ki
részét, és a 14 fő gondozott emberhez méltó megélhetésére törekszik.
Mindezek alapján a képviselő-testület érdemesnek tartja Hajduné Horváth Jolánt a Dömsödért Emlékérem kitüntetésre.
***
Nemoda-Stiasny Márta Dömsödön született, az általános iskolát itt végezte, majd pedagógus diplomát szerzett.

Fotók: Vass
Házasságkötése folytán hosszabb időre külföldre költözött, majd hazatérése után több éven
keresztül jó ötletekkel, tartalmas programokkal
vezette a Kisherceg Gyerekházat.
Jelentős erőfeszítéseket tett a Dömsödhöz
köthető lengyel emlékek megőrzéséért.
Közéleti tevékenysége alapján a képviselőtestület Nemoda-Stiasny Mártát érdemesnek
tartotta a Dömsödért Emlékérem kitüntetésre.
***
Tarr-Sipos Zsuzsa születése óta Dömsödön él.
Tanulmányait Dömsödön, majd Kunszentmiklóson a Baksay Sándor Ref. Gimnáziumban
végezte, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen
szerzett településmérnöki diplomát.
2014 óta a Településfejlesztési Bizottság külsős tagjaként aktívan részt vesz a bizottság munkájában, szakmai tudásával, tapasztalatával segíti a falu ügyes-bajos dolgainak megoldását.
A „Szép Dömsödért” díj elbírálásában résztvevő társadalmi bizottság tagja.
2016 óta a Dömsödi Értéktár Bizottság elnöke. A Bizottság azóta gyűjti és leltárba veszi a
dömsödi értékeket, melyekből 2017-ben a Dömsödi Napok keretében az általa szerkesztett tablókon a falu lakossága is ízelítőt kapott. Emellett
a Pest Megyei Értéktár kiállítását is megismertette lakótársainkkal.

Ez évben rendezvény szervezésében is tevékenykedett értéktári és ipartestületi tagokkal
együtt.
Mindezek elismeréseként a képviselő-testület
Tarr-Sipos Zsuzsát méltónak tartotta a Dömsödért Emlékérem kitüntetésre.
***
Rakszegi Gyula és Rakszegi Gyuláné dömsödi születésűek, itt alapítottak családot, itt élnek
ma is.
Fontos számukra szülőfalujuk, Dömsöd,
az itt élő emberekkel, a helyi tradíciókkal,
szokásokkal.
Családi vállalkozásukban a rendszerváltást
követően, 1991 augusztusa óta ismét üzembe állították a malmot. Emellett méhészettel, növénytermesztéssel is foglalkoznak, vállalkozásuk
több lábon áll, így számos helybeli családnak
biztosítanak munkalehetőséget. A helyi vállalkozókkal és gazdákkal kölcsönösen jó kapcsolatot alakítottak ki.
Rakszegi Gyula 2012-ben az Év Vállalkozója
Díj kitüntetésben részesült.
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Patrónusként számos rendezvény, sport,
civil szervezet működését segítik. Évtizedek
óta fogadnak óvodás, iskolás csoportokat
üzemlátogatásra. Támogatják a Dabi Napok
rendezvénysorozat lebonyolítását.
Rakszegi Gyula és felesége a Dabi Egyházközség oszlopos tagjai, önzetlen munkájukkal évtizedek óta segítik az egyházközség
lelkészeit, rugalmas hozzáállásukkal erősítik, építik a dabi gyülekezetet.
Mindezek alapján a képviselő-testület
Rakszegi Gyulát és Rakszegi Gyulánét érdemesnek tartotta a Dömsödért Emlékérem kitüntetésre.
***
Jancsó Attila Budapesten született. Általános iskolai tanulmányait Dömsödön folytatta,
majd cukrász szakmát tanult, jelenleg is e szakmában dolgozik.
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap

Idő

Hétfő

8.00–12.00,
13.00–17.30

Kedd

Nincs

Szerda

8.00–12.00,
13.00–16.00

Csütörtök

Nincs

Péntek

8.00–11:30

2018. szeptember 26. szerdán
14-15 óráig

dr. Bencze Zoltán jegyző

KORONA SÁNDOR
képviselő úr tart fogadóórát.

Ügyfélfogadás az
OMK-ban:
Hulladékszállítással
kapcsolatosan:
péntekenként 13-18 óráig.
ELMŰ részéről:
keddenként 14-18 óráig,
péntekenként 8-12 óráig.

Nagyszülői példamutatás kapcsán és örökölt érdeklődő természete alapján már kiskorában kötődött a régi tárgyakhoz, történetekhez, amelyeket nagyon szívesen hallgatott az
idősektől. Mély tisztelet alakult ki benne az
idősek és az általuk közvetített szellemi és
tárgyi örökség iránt. Ez hamisítatlan magyarságtudattal és őszinte keresztény hittel
párosult.
Életét ezek a kötődések olyannyira meghatározzák, hogy a szenvedélyes gyűjtőmunka egész élete során el fogja kísérni.
Munka után szinte csak Dömsöd históriájának szenteli minden szabadidejét. Folyamatosan dolgozza fel a Dömsödre vonatkozó
szellemi örökség minden nyomát, melyeket
helytörténeti füzet formájában meg is jelentet. A helyi néprajzi kultúra nagy tárházát
sajátította el, melyek mind otthonában,
mind máshol elhelyezett gyűjteményekben
kaptak helyet.
Fiatal kora ellenére óriási tudásanyaggal
bír Dömsöd helytörténeti vonatkozásában.
Mindezek alapján a képviselő-testület
Jancsó Attilát érdemesnek tartja a Dömsödért Emlékérem kitüntetésre.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

Helye: Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központ

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS
A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
minden héten
hétfőtől péntekig
délután 15.00-től 16.00 óráig
tart fogadóórát.
Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

Zenés Nyári Esték
záró programja
2018. augusztus 18-án szombaton
19 órai kezdettel lesz megtartva
a Petőfi Múzeum udvarán.
Tombolahúzás.
Tombola belépő: 500 Ft, nyugdíjasoknak
és 14 év alatti gyerekeknek: 300 Ft.
Viharos, esős, szeles idő esetén az előadás
a Kisherceg Gyerekházban lesz megtartva
19.15-től (2344 Dömsöd, Petőfi tér 2-3.,
bejárat a Bocskai utca felől).
Sok szeretettel hív és vár minden kedves
érdeklődőt a
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
és a Petőfi Múzeum

Dömsöd múltjából
állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban
Kovács László
tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás
a könyvtári
nyitvatartási rend
szerint.
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XXIV. Dömsödi Napok
Idén is színes és gazdag programsorral várta látogatóit a 24. alkalommal megrendezett Dömsödi Napok.
Pénteken délután a felvidéki Fűr és a németországi Knüllwald testvértelepülések delegációit köszöntötte Bencze István polgármester úr. Különleges alkalom volt ez, hiszen kerek 20 esztendeje annak, hogy a rendszerváltást követő időszakban Dömsöd Nagyközség vezetése mindkét településsel hivatalosan „Testvérvárosi Együttműködést” írt alá. Ebből az
alkalomból egyedi tervezésű emlékplakettek kerültek átadásra a
testvértelepüléseknek és azon jeles vezetőik részére, akik ápolták
és építették ezeket a kapcsolatokat. Emlékérmet vehetett át Petrik Imre, Jávorka Flórián és Zachar Stepanka, Fűr egykori és jelenlegi polgármesterei; Kudar
Zsigmondné, Dömsöd egykori polgármester asszonya; Jörg Müller,
Knüllwald egykori polgármestere; Nyerges László, Dömsöd díszHans Brehme és polgára és Hans Brehme, KnüllZachar Stepanka wald jelenlegi alpolgármestere.

Bencze István, Hans Brehme, Jörg Müller
és Nyerges László

Berki Géza munkái

Hertelendy József festménye

Ünnepélyes keretek közt nyújtotta át Bencze István polgármester úr a
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete által odaítélt „Dömsödért emlékplaketteket”: Hajduné Horváth Jolánnak, Nemoda-Stiasny Mártának,
Tarr-Sipos Zsuzsának, Rakszegi Gyulának és kedves feleségének Turi
Eszternek, illetve Jancsó Attilának.
A vendéglátásban az Önkormányzat által fenntartott konyha dolgozói
és a Banya Klub tagjai jeleskedtek. A szórakoztatásról a BGB zenekar
gondoskodott.

A Banya Klub tagjai felszolgálnak

A BGB zenekar: Gonda Sándor és Berta Zsuzsa

Bencze István, Kudar Zsigmondné,
Petrik Imre, Jávorka Flórián

Szombaton és vasárnap a programok több helyszínen folytak, melynek
központja a Duna-parti kosárlabdapálya volt.
Minden érdeklődő kedve szerint válogathatott a sokszínű rendezvény
kínálta lehetőségek közt. Köszönet érte a rendezőknek és a technikai kivitelezőknek!
Szöveg és fotók: Vass Ilona
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Vendégségben testvértelepülésünkön, a 750 éves Fûrön
Idén különleges alkalom volt, hogy együtt ünnepelhettük testvértelepülésünk, Fűr fennállásának 750. évfordulóját. A hivatalos programsor július 6-án pénteken a szépen felújított Kultúrházban vette kezdetét. Zachar
Stepanka polgármester asszony
köszöntőjében hangsúlyozta a
gyökerekhez való ragaszkodást
és az elődök hagyatékának megbecsülését. Ezen örökség ápolásának jegyében folyamatosan
munkálkodik a falu mindenkori
vezetése a település felvirágoztatásán, fejlődésén.
A jubileumi ünnepségen megkeresztelt reprezentatív Fűr című könyvecske napjainkban mutatja be a települést.
A felszólalások, köszöntők
során elismerést kaptak mindazok, akik Fűr kulturális életében részt vesznek és a Dömsöddel való immár több mint 20 évre visszanyúló testvértelepülési kapcsolatokat építik, ápolják. Elismerést kaptak
azon megyei tisztségviselők is, akik segítik és támogatják Fűr község fejlődését.
Szombaton a sportpályán folytatódtak a programok. Vetélkedő gyermekeknek, harcművészeti bemutató, solymászat, ugrálóvár, újraélesztési

tanácsok, valamint kézművesek, tehénfejés és büfé is várta a látogatókat.
Mindegyik külön-külön érdekes élményeket nyújtott. A faluban folyamatos menetrenddel járt a „panoráma” vonat. Gazdag falutörténeti anyaggal
várta a látogatókat az a kiállítás,
melynek az iskola adott helyet.
Az esti kultúrprogram a megszokott színvonalas kivitelben
került megrendezésre. Felléptek
a helyi óvodások, iskolások, a
hagyományőrző Fűrjecskék, Václav Tihamér és a Nosztalgia Női
Kar. Ezúttal énektehetségével
lepte meg a közönséget Csölle
Stefánia. Dömsödről Ócsai Juli,
Csikós Zsuzsi, Szabó Petra és
Fehér Ricsi énekeltek.
Vasárnap is érdekes élményben lehetett része mindazoknak,
akik a fűri sportpályára látogattak. A Pencz Kft. jóvoltából ökörsütésnek lehettek részesei, és meg is kóstolhatták az ízletesen elkészített húst.
Hagyományosan a tűzoltó bemutatót is ekkor tartották meg.
Méltó tisztelettel ünnepeltünk így együtt fűriek és dömsödiek. Maradjon ez meg az eljövendő évtizedekben is!
Vass Ilona
Fotók: Vass Ilona, Orosz Lajos
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Elismerõ Plaketteket adott át a 750 éves
Fûr település elöljárósága
2018-ban Fűr község 750 éves fennállását ünnepli. Ebből az alkalomból Fűr község képviselő-testületének 298. sz. 2018. június 28-án hozott
határozatában döntés született a község emlékkönyvébe történő bejegyzésről és az emlékérmék átadásáról a következők szerint:
1. Sáfrán József: A személyi hozzájárulásért a Fűr és Dömsöd községek közötti partnerkapcsolat létrejötténél és kiépítésében.
2. Danczi Vilmos: A személyi hozzájárulásért a Fűr és Dömsöd községek közötti partnerkapcsolat megalakulásánál és
kiépítésében.
3. Kudar Zsigmondné, Marika:
A személyi hozzájárulásért a Fűr és
Sáfrán József
Dömsöd közötti barátság fejlesztésében.
4. Petrik Imre: A személyi hozzájárulásért a népi tradíciók és tradicionális népi
kultúra megőrzésében és fejlesztésében
elért érdemekért, a Fűr és Dömsöd közötti barátság fejlesztéséért, a Fűrjecskék vegyeskar sokéves vezetéséért.
5. Bencze István: A jelentős személyi
hozzájárulásért a Fűr és Dömsöd közötti
barátság fejlesztésében.
Kudar
6. Gajdos Margit: A nevelő és pedagóZsigmondné
giai tevékenységért, a jelentős érdemekért a község sokoldalú fejlődésében.
7. Laczkó Ilona: A sikeres és érdemleges tevékenységért az oktatás és nevelés
területén, Fűr Község könyvtárának sokéves vezetéséért.
8. Komár Mária: A személyi hozzájárulásért az oktatás és nevelés területén
végzett tevékenységért Fűrön.
9. Boros Gabriella: Az érdemleges teBencze
vékenységért
a fűri gyerekek oktatása és
István
nevelése területén.
10. Pati Ferenc Károly premontrei
szerzetes: A lelki fejlődésben elért érdemekért és a Fűr községgel történő együttműködésért.
11. Korpás András mérnök, tudományok kandidátusa: A község famózis
képviseletéért és népszerűsítéséért a szőlészetben és borászatban, a szőlőnemesíTárkányi tésben és a kiadói tevékenységért.
Béla
12. MU Dr. Malovic Pavel PhD: A
sportgyógyászat területén elért kitűnő eredményekért, a kis falunkkal fenntartott szoros kapcsolatért, édesapja szülőfalujaként,
aki mindig segítő kezet nyújtott földijeinek.
13. Csenger Tibor mérnök, Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke: A segítségért és támogatásért, melyet Nyitra
Megye Önkormányzata nyújtott Fűrnek.
14. Helena Bohátová mérnök asszony,
Vass doktor. Az Érsekújvári Munkaügyi HivaIlona tal igazgatója: Az aktív hozzáállásért lakosaink foglalkoztatása megoldásánál.
Fotók: Orosz Lajos

15. Bóna Bertalan mérnök, az Érsekújvári Járási Hivatal elöljárója:
A jó együttműködésért és a segítségért a közös feladatok megoldásánál.
A község képviselő-testületének 298. sz. 2018. június 28-án hozott határozatában döntés született az emlékérmék átadásáról azon személyek,
személyiségek számára, akik érdemeket szereztek Fűr község fejlődésében. Ezen határozat értelmében:
1. Tárkányi Béla: A Fűr és Dömsöd közötti barátság fellendüléséért, a
segítségért és az együttműködésért az önkéntes tűzoltó tevékenység területén.
2. Esek Zoltán: A sokéves végrehajtó, irányító, nevelő és rezprezentációs munkáért a fűri önkéntes tűzoltó szervezetben, az emberi hozzáállásért, az önzetlen segítségnyújtásért a lakosságnak a természeti csapások
megoldásánál, a személyi hozzájárulásért a Fűr és Dömsöd közötti barátság megszilárdításában.
3. Vass Ilona: A jelentős hozzájárulásért a Fűr és Dömsöd közötti barátság megszilárdításában és fejlesztésében.
4. Slávik Rudolf: Fűr községben az alapiskola újraindíttatásának érdeméért.
5. Ványiová Terézia: A sikeres és dicséretes tevékenységért az egészségügyben.
6. Korpás András mérnök, PhD: Az aktív segítségért a Fűr községről
szóló publikáció kiadásánál – a „Szőlészet – örökségünk és a jelen” című
fejezet szerzője.
7. PaeDr. Pócs Krisztina: Önzetlen segítségért a Fűr községről szóló
publikáció kiadásánál – és a „Fűriek emlékeiből” című fejezet szerzője.
8. Mgr. Benyáková Mária: Önzetlen segítségéért a Fűr községről szóló
publikáció kiadásánál, és közhasznú tevékenységért az ifjúsággal folytatott munkáért.
9. Kecskés Erzsébet: Az önzetlen templomgondnoki szolgálatért a Szt.
Imre-templomban.
10. Pócs Ambrus: Az életen keresztüli elvi érdemek a szabadidejű sporttevékenység építésében, támogatásában és fejlesztésében Fűr községben.
11. Petrik Mária: A helyi kultúra fejlesztésében nyújtott érdemeiért.
12. Václav Tihamér: A népi tradíciók és tradicionális népi kultúra megőrzésének és fejlesztésének érdekében tett igyekezetért.
13. Fűrjecskék helyi csoport tagjai: Miták Éva, Vas Anett, Veres Edit,
Zubnár Dezső: A népi tradíciók és tradicionális népi kultúra megőrzésében és fejlesztésében elért érdemekért a község rendezvényein való részvétellel és Fűr méltó képviseletéért.
14. A Nosztalgia Női Csoport Mgr. Borbély Bernadett vezetésével:
Redecky Szilvia, Redecky Imre, Pánisz Ilona, Zubnár Márta, Mester
Andrea, Mgr. Horváth Andrea: Érdemekért a helyi kultúra fejlesztésében,
aktív részvétellel a község rendezvényein és Fűr méltó képviseletéért.
Mgr. Borbély Bernadett a Vöröskereszt tevékenységében nyújtott személyi hozzájárulásért is.
15. Matiasková Janka mérnök asszony, Téglás János, Polák Ladislav,
Ostrodicky József mérnök: A községek közötti együttműködésért, a közös feladatok megoldásánál nyújtott segítségért.
16. Mgr. Kecskés Ildikó, Kecskés Miklós, Pomfy Martin, Mácsadi István mérnök, Boros László mérnök, Miko Stanislav, Nagy Vilmos, Bauer
Dávid mérnök, Tamasek Zoltán mérnök: Jelentős támogatásért és a 750
éves Fűr községről szóló publikáció előkészítésénél és megvalósításánál
nyújtott segítségért.
17. Mgr. Csölle Stefánia: Fűr kíváló képviseletéért a művészi előadásban, az önfeláldozó és aktív szereplésért községünk kulturális rendezvényein.
Csölle Stefánia egyben a Kolossváry-díj tulajdonosa is, mely egyszerre
fejezi ki a magyar tanárok munkájának nagyrabecsülését és az elődök,
ősök tiszteletét.
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Felvidéki magyar leány Fûrbõl, aki magyar-történelem
tanári diplomát kapott…
Interjú Csölle Stefániával
Történelmi Magyarország, Trianon, Benesi
dekrétum, rendszerváltás. Címszavakban kívánok utalni azon történelmi viharokra, melyek a
magyar nemzetet évszázadokon át megtépdesték, megpróbálták. Vajon állta-e nemzetünk a
helyét és mi a helyzet napjainkban?
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok kavarognak bennem folyamatosan, hol felerősödve, hol
szunnyadozva.
Nem is oly régen, a nyár elején talán, facebook oldalamon felugrott egy panel, ahol egy fiatal, szimpatikus leány mosolygott boldogan,
mellette a komment, hogy megszerezte tanári
diplomáját. A leány természetesen ismerősöm
(hiszen megjelöltük egymást az éteren, mint ismerős), noha sosem bonyolódtunk sem rövid,
sem hosszabb beszélgetésbe. Ő Csölle Stefánia,
felvidéki testvértelepülésünk, Fűr község fiatal
üdvöskéje. Szinte alig emlékszem az elmúlt tíz
évben olyan falunapi rendezvényre, amelyben
Csölle Stefit ne hallhatta volna a közönség. Tiszta, szép magyar kiejtése, beszédének dinamikája, különleges orgánuma csodálatba ejtett és ejti
ma is hallgatóságát. Fülembe cseng, mintha tegnap lett volna, mikor édesanyja szerényen mesélte: az ő kislánya kijelentette, hogy Ő bizony
magyartanár lesz! Akkor is a hideg szaladgált a
hátamon a meghatottságtól, hiszen láttam azt az
utat, amit ennek a leánykának végig kell majd
járni. Fűrnek nincs felső tagozatos iskolája, így a
nagyobb gyerekek a szomszédos falvakba járnak, majd onnan mennek középiskolába. Hamar
elszakadnak szűkebb otthonuktól, és ha olyan
oktató intézménybe járnak, ahol szlovákul folyik a tanítás, akkor egyre kevésbé használják
magyar anyanyelvüket. Ha valaki mégis ragaszkodik anyanyelvéhez, bizony sok áldozatot hoz
annak érdekében, hogy tanulja is azt.
Csölle Stefánia sikeresen végigjárta ezt az
utat. Én pedig a számítógépem monitorja mögött őszinte boldogsággal nyugtáztam, hogy
igen, megcsinálta! Példamutató mindaz, ahogyan Ő a tetteivel, szerénységével, keresztény
hitével magyar akar maradni a szülőfalujában,
abban a térségben, ahová megszületett. Hát
igen, így kell magyarnak maradni! Ez a helyzet
napjainkban!
Fűr község nevét az első írásos emlékek 750
éve említették meg először. Az itt élők erre méltón emlékeznek, őrzik szokásaikat, hagyományaikat. A gyökerekből merítenek erőt, mely
mellé erős hit társul. Csölle Stefánia is ebben a
szellemiségben nevelődött, s az ősök iránti tisztelet, szülőföldjének szeretete érződik egész lényén. Ez fogott meg benne, ezért kértem, hogy
válaszoljon kérdéseimre:
– Gyakran lehet Téged hallani a színpa-

don prózai szövegekkel vagy versekkel, melyeket teljes átéléssel közvetítesz a közönség
felé. Honnan ez a készség? Örökölted?
– A válasz összetett. Egyrészt családi példa is
áll előttem, hiszen édesanyám szokta a községi
hangosbemondóba beolvasni a hirdetményeket.
Mindig nagyon büszke voltam rá és örömmel
töltött el, hogy az én anyukám hangját hallgatja
most mindenki a faluban! Nagyanyám szorgos
templomba járó ember, ő is szokott szerepelni
bizonyos alkalmakkor, és biztatott engem a hangos felolvasásra. Tulajdonképpen így belenőttem és belenevelődtem, és természetessé vált,
hogy nyilvánosság előtt megszólaljak. Másrészről viszont már az óvodában is gyakran szerepeltem, mert nagyon élveztem, hogy mondhattam verset. Eleinte csak két sort kaptam, aztán
látták, hogy nem okoz problémát, és már egész
verseket kaptam az óvó nénimtől. Mindez az
alapiskolában csak folytatódott, ha lehetőség
adódott, biztosan szerepeltem.
– Voltak megmérettetések is?
– Igen! Sokszor mentünk szavalóversenyre,
ahol több település képviseltette magát. Nekem
már elsőre megtetszett ez a hangulat. Volt amikor elsős kisiskolásként, a mi kis falunkból rögtön kijutottam az országos versenyre, ami ötfordulós. (Van az alapiskolás, a járási, körzeti, kerületi és végül az országos.) Ezek az alkalmak nagyon megmozgatják a magyarságot! Kb. 3-4 napos rendezvények, ahol programok is vannak.
Lehet érezni a levegőben, hogy mindenki lázban
ég, és az adott helységet vagy várost is különleges hangulat hatja át. Nekem ez mindig nagy élményt jelentett és mindig akartam menni.
– Jó hallgatni ahogyan megszólalsz és beszélsz, a kifejezőkészséged is kifogástalan.
Mennyit olvasol?

– Úgy gondolom, hogy a ma emberének olvasáskultúráját más irányba kellene fejleszteni.
Sajnos a hosszabb lélegzetvételű írást nem olvassák végig az emberek, inkább a rövid hírértékű dolgokat kedvelik. Én személy szerint szeretnék többet olvasni, hiszen inkább novellákat,
verseket, rövidebb szövegeket olvasok, melyekkel pillanatnyi hangulatot tudok megragadni.
– Milyen típusú és hangulatú szövegeket
szoktál közvetíteni a közönség felé?
– Teljesen vegyes. A komolytól a humorosig
mindenfélét. Nem érzem bekeretezve magam.
Fontos számomra, hogy a szövegben lévő komoly vagy romantikus helyzeteket átéljem, és azzal az átéléssel adjam át a hallgatóságnak. Arra
tanítom a diákjaimat is, hogy ha irodalmi szöveggel kapcsolatba kerülnek (legyen az bármilyen
szöveg), próbálják megérteni és átgondolni azt.
– Idén végeztél az egyetemen mint magyar-történelem szakos középiskolás tanár,
és már osztályfőnökként egy elsős osztály a
tiéd, akik szeptemberben másodikba mennek. Hogy is van ez?
– Utolsó éves voltam, mikor tudomásomra
jutott, hogy Alsóbodokon a magyar gimnáziumból elmegy egy magyar-történelem szakos
pedagógus. Ismerősök, barátok biztatása és
közvetítése alapján jelentkeztem az állásra, amit
meg is kaptam. Nagy kihívás volt és igen hasznos is, mert többletet adott, hogy egyszerre csinálhattam az elméletet és a gyakorlatot.
Sok biztatást kaptam Károly atyától, Fűr jelenlegi plébánosától. Ő azt mondta, hogy amire
megszólít bennünket az Úr, ahhoz ad képességeket is. „Ha az Úr ad báránykákat, akkor
pásztort is ad melléjük.” Nem kell félnünk,
hogy magunkra maradunk! Én minden egyes
alkalommal erre gondoltam, és ez erősített.
– Milyen kihívások vannak előtted? Mesélj erről!
– Mindig szerettem volna beszédből élni,
vagy a hangomból. Ezért óriási öröm számomra,
hogy a munkahelyemen magyarul beszélhetek.
Új feladat, hogy a Felvidéki Mária Rádióba hívtak műsort vezetni. Bízom abban, hogy a tanítás
mellett ez is belefér majd az időmbe! Még egy
másik vágyam megtanulni énekelni, hogy jobban tudjam uralni a hangomat. Az énektanárom
látja ennek a realitását, hiszen a hangom terjedelmileg és adottságaiban is lehetőséget biztosít rá.
Erre is nagyobb hangsúlyt szeretnék fordítani.
Beszélgetésünk alatt azt mondtad, hogy a Te
magyarságod a lelkedből fakad. Kívánom, hogy
ez a forrás mindig maradjon ilyen tiszta és üde,
mint most!
Szöveg és fotó: Vass Ilona
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Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,
Péntek: 8–11.30 óráig.
Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is
ügyfélfogadást tartunk.
Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)
Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezető, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)
06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)
fax: 06-24-523-147
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu
Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek
érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek
és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Egyéb szolgáltatásaink:
• A nyári felzárkóztató program,
• Adományok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor,
• Játszóház, kézműves foglalkozások,
• Álláskereső klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata:
– állandóan hívható;
– telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás;
segítség mozgósítása;
– kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,
szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

Ilyennek látlak én Dömsöd!…
címmel a Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET 7-14 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA.
Beküldési határidő: 2018. augusztus 17.

I. helyezett: iskolatáska, tolltartóval; II. helyezett: rajzeszköz csomag;
III. helyezett: rajzeszköz csomag.
A beérkezett pályamunkák a Szolgálat helységeiben kiállításra kerülnek,
ahol nyitvatartási időben bárki megtekintheti.
PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE: 2018. 08. 23.

Ismét napközis
tábort
szerveztünk!

Ezen a nyáron is három héten keresztül táboroztattunk gyermekeket Dömsödön, a Petrovics-portán. Összesen 65 gyermek vette igénybe táborunkat. A harmadik héten „Erzsébet
napközis tábor 2018” pályázat jóvoltából még
gazdagabb programokkal tudtunk fogadni 40
helyi gyermeket.
A nyár legnagyobb kihívása a szülők számára, miként fogják a szünidőt tartalmassá, feledhetetlenné tenni. Sokan a csavargástól féltik
gyermeküket, és akinek nem megoldott a nagyszülői/baráti segítség, azoknak komoly fejtörést
okoz a gyermeke felügyelete. A gyerekek is
hozzászoktak a kortársak társaságához, nem
mindenki találja fel magát otthon. Mivel Szolgálatunk fő tevékenysége is a családok életéhez
kötődik, ezért motivál minket, miként, mivel tudunk a nyári szünetben besegíteni. Már tavaszszal elkezdünk „ötletelni”, hogy milyen programokkal fogjuk szórakoztatni a nálunk táborozó
gyerekeket. Felkeressük azokat a helyi embereket, akik hobbi szinten – vagy megélhetési szinten – érdekes tevékenységet végeznek, és meghívjuk őket. Így sikerült megismertetni idén a
pólóhorgolást, sajtkészítést, fürdőgolyó-készítést, kenyérlángossütést, liszt őrlését a helyi malomban és sorolhatnánk még.
A nagy melegben strandolhattunk a helyi és a
ráckevei strandon, ahova kerékpárral kirándultunk. Közösen megtekintettük Bazsonyi Arany
kiállítását, az Iparoskör „Ősi mestereink” kiállítását és a „Szent László – Történetek, helyszínek, legendák” című kiállítást.
A Polgármesteri Hivatal jóvoltából idén is térítésmentesen tudtuk a gyermekeknek biztosítani a
napi étkezéseket, így a napközis táborunkat ingyenesen vehették igénybe. Úgy gondoljuk, hogy ez
nagyon nagy segítség a családok számára, és mi
is köszönjük, hogy ebben közreműködhettünk.
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Akik még hozzájárultak a nyári tábor sikeréhez:
Kisherceg Gyerekház dolgozóinak, akiknél a
reggelizést és uzsonnázást lebonyolíthattuk.
Iparoskör (padokat, asztalokat kaptunk tőlük)
Pencz Ádám (kedvezményes strandolást biztosított)
Korona Bálintné (pólóhorgolásra tanított)
Óvoda konyha dolgozói

9
Rakszegi Gyula (dömsödi malom bemutatása)
Dobos ABC
Katusné Czikora Anita és Nagyné Czikora
Viktória (sajt- és fürdőgolyó-készítés)
Jancsó Attila (helytörténeti érdekességek,
„Ősi mestereink” kiállítás)
Családok, akik elláttak minket lekvárral,
mézzel, zöldséggel, gyümölccsel, tojással.

Külön köszönet Vass Ilonkának, aki a szervezésben és a lebonyolításban is segítségünkre
volt, valamint színvonalas előadásaival és kézműves foglalkozásaival emelte táborunk színvonalát.
Szolgálatunk facebook oldalán megtekintheti
mindenki a gazdag képanyagot.
Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói
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Ajándék, mely nem kerül semmibe…
Kovács Lajosné Margó óvó néni az óvodai dolgozók közül elsőként
rubinoklevelet kapott a pedagógusnapon.

A szolgálattal és munkával megáldott élet olyan, mint a zsoltárban szereplő fa: gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad. Egy tanító,
egy óvónő nyugdíjas korában is nevelő marad, példakép mindannyiunk
számára. A továbbadás fontossága, a másik ember szellemi-erkölcsi nevelése érdekében végzett munka értelme és annak öröme példaként áll
előttünk.
Ezekkel a szavakkal szeretnék gratulálni rubindiplomájának átvétele
alkalmából, mint egykori óvodása, majd később kolléganője, és most mint
intézményvezető az óvoda minden dolgozója nevében.
Kívánok további jó egészséget!
Az ünnepségen készült képeket köszönöm unokájának, Rabné Polgár
Editnek és Feketéné Patonai Nórinak!
Margó néni 1948. október 1-jétől kezdett dolgozni az Óvodában Dömsödön. Éveken át sokat beszélgettem Vele az óvodatörténet feldolgozása
során a régi időkről. Többek között megemlítette, hogy az első óvodás
csoportjáról készült fényképét Szűcs Dánielné Gizike néni, az akkori óvodavezető elkérte egy kiállításra, és sajnos a Járástól nem kapta vissza. Úgy
gondoltam, kiváló alkalom a rubindiploma megünneplése alkalmából,
hogy felkutassam a fényképet. Köszönettel tartozom Kovács Zsigmondné Bödő Marikának és lányának, Perger Istvánné Kovács Ritának, akik
megkeresték a családi albumukban és kölcsönadták a fényképet.

Madarász Mária, a Dömsödi Nagyközségi Óvoda intézményvezetője,
Bencze István Polgármester Úr, egykori és jelenlegi pedagóguskollégák
köszöntötték e jeles alkalomból.
Madarász Marika köszöntőszövege:
Kedves vendégek, kedves pedagógus kollégák!
Nehéz és kevésbé megbecsült pálya a pedagógusoké. Ám ennyi siker és öröm egyetlen hivatáshoz sem kötődik, mint a pedagógusokéhoz. A gyermekszeretet és a hivatástudat minden nehézségen átlendíti
a pedagógusokat.
A pedagógusok régen és most is arra vállalkoznak, hogy a kisgyermekek tudását, jellemét, majdani életüket naponkénti türelemmel formálják,
s rajtuk keresztül az egész közösség, társadalom és a nemzet sorsát alakítsák. Mindez bátor, önzetlen és tiszta szándékú vállalás volt és lesz, amit
becsülettel, tisztességgel és nagy-nagy szeretettel teljesítettek.
Nemzedékek és ma már felnőtt generációk váltották egymást azzal
a tudással, világlátással, s nem utolsósorban erkölcsi értékrenddel
maguk mögött, amellyel az első óvó nénijük útjukra bocsátotta hajdani gyermekeit.
Kedves Margó néni!
Hetven év még életkor tekintetében sem kis idő egy ember életében. A rubindiploma átadása pedig egy kivételesen hosszú, kemény körülmények
között megélt sorsot és munkát jelez.

A képen Margó néni
Edit unokájával

Margó néni Madarász Marikával az ajándékba adott fotóalbum nézegetése közben!

1949. 04. 05-én készült a kép, Marika gondosan ráírta a kép hátuljára a
dátumot. Valamint azt is, hogy Ő hol van a képen.
Ezt a képet már megjelentettem 1998-ban a decemberi Dömsödi Hírnökben.
A képet bekeretezve szeretettel átadtam Margó néninek.
Kiderült, hogy ez a fényképe az albumában szerepel. Egy korábbi, szerinte
januárban készült csoportkép nem került vissza
Hozzá!
Ezúton kérek segítséget a
kedves egykori óvodásaitól
a fénykép felkutatásához!
Úgy gondolom, hogy
nem csak Margó néninek
okoznék Vele örömet,
gazdagodna az óvodatörténeti archívum is ezzel a
kinccsel!
Kedves Margó néni és
egykori óvodásai, fogadjátok sok szeretettel, nosztalgiázzatok!
Orosz Lajosné Marika a kollégák nevében
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Fényképeket kerestem, keresek…
Kovács Lajosné Margó néni első csoportjáról 1949. 04. 05-én készült ez a kép. Kovács Zsigmondné (Bödő Marika), akitől a képet kaptam, gondosan
ráírta a dátumot a kép hátuljára.
Kedves Margó néni és egykori óvodásai, fogadjátok sok szeretettel, nosztalgiázzatok!

Óvónőjük Kovács Lajosné (Margó néni), dajkájuk Klepáczné volt, de
Ő nincs a képen, szakácsnőjük Zsolnai Gáborné (Laczi Manci néni) volt.
Akiket felismertünk: alulról felfelé, balról jobbra:
Alsó ülő sor: 1. Jelinek Éva, 2. Belencsik Mihály 3. Tóth Julianna, 4.
Nagy Sándor, 5. Kiss Ildikó vagy Irén?, 6. Muzsai Klára.
Felettük ülő sor: 1. Kovács Gizella, 2. Sass Zsófia, 3. Németh Julianna,
4. Kovács Lajosné Margó óvó néni, 5. Szombati Zsófia, 6. Lesi György 7.
Túrú László.
Első álló sor: 1. Horváth József vagy Imre?, 2. Sörös László, 3. Gyöngyösi Ilona, 4. Kiss Gábor, 5. Tóth Mária, 6. Szabó Margit, 7. Kiss Ferenc,
8. Bödő Mária, 9. Péter János (térdeplő).
Második álló sor: 1. Benkó Sándor, 2. Laczi Károly, 3. Velkei Erzsébet,
4. Molnár Sándor, 5. Molnár Dénes, 6. Muzsai Sándor vagy József?, 7.
Olaszki Mária, 8. Klepácz Lívia, 9. Mészáros György.
Felső álló sor: 1. Halasi Erzsébet, 2. Lesi János, 3. Laczi Julianna, 4.
Dulcz Dénes, 5. Dolinai Lucy, 6. Kovács Judit, 7. Dulcz Gusztáv, 8. Zsolnai Gáborné Laczi Manci néni szakács, 9. Őri Bálint, 10. Pergel Ilona, 11.
Varga Eszter, 2. Dudás Mária.
Eddigi segítségét köszönöm Kovácsné Marikának, Lázárné Katinak, Vargáné Juditnak, Bábelné Margónak, Laczi Karcsinak és szomszédasszonyaimnak, Pergerné Erzsikének és Panninak a képen szereplők beazonosításában. Akiket nem sikerült beazonosítanunk, Margó néni segített.
Sajnos még Margó néni segítségével sem sikerült mindenkit pontosítanunk, ezért kérem, aki tud segíteni, az Új Óvodában jelezze Madarász

Mária intézményvezetőnek vagy Szadai Ágnes óvodatitkárnak, hogy az
archívum teljes legyen.
Még bizonytalanok vagyunk: alsó ülő sor: 5. Kiss Ildikó vagy Irén?
Első álló sor: 1. Horváth József vagy Imre? Második álló sor: 16. Muzsai
Sándor vagy József?
Az első csoportnévsorra Margó néni így emlékszik (70 év elteltével!):
Baka Imre, Benkó Sándor, Béki Pál, Bödő Mária, Csorba Éva, Demjén
Zsuzsanna, Dolinai Lucy, Dudás Mária, Fehér Géza, Főrhéch Edit,
Fridrich Márta, Gyöngyösi Ilona, Halasi Erzsébet, Hollósi Julianna, Ispán
István, Ispán László, Jánoki Erzsébet, Józsa György, Kiss Gábor, Klepácz
Lívia, Kovács Gizella, Kovács Judit, Laczi Julianna, Laczi Károly, Lesi
György, Lesi János, Lukácsi Gabriella, Major Erzsébet, Major Julianna,
Mészáros György, Molnár Dénes, Molnár Sándor, Muzsai Klára, Muzsai
Sándor, Németh Julianna, Nyerges Gizella, Őri Bálint, Papp Ilona, Papp
Stefánia, Pergel Ilona, Péter György, Péter János, Sass József, Sass Zsófia,
Sántha Erzsébet, Sörös László, Szabó Margit, Szendrei József, Szombati
Zsófia, Tarr Margit, Tóth Margit, Tóth Mária, Tóth Julianna, Tóth Sándor,
Tóth Teréz, Varga Eszter, Velkei Erzsébet.
Kérem a fent felsoroltak közül, akinek a családi albumában van fényképe az 1948-49-es évről, juttassa el az Új óvodába, illetve aki kimaradt a
névsorból, jelezze! Margó néni egy kb. 1949 januárjában készült fényképet keres.
Úgy gondolom, hogy nem csak Margó néninek okozunk Vele örömet,
gazdagodik az óvodatörténeti archívum is ezekkel a kincsekkel!
Köszönettel: Orosz Lajosné
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MEGHÍVÓ KIÁLLÍTÁSRA
Július 13-án „Szent László – Történetek, helyszínek, legendák” címmel nyílt kiállítás a Petrovics-féle
házban, mely várhatóan augusztus végéig lesz megtekinthető Dömsödön.
A „Szent László – Történetek, helyszínek, legendák” című kiállítás a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum
saját alkotása, mellyel az intézmény a 2017-es Szent László-év megünnepléséhez járult hozzá. A kétnyelvű
(magyar és lengyel) tárlat a nagy király – aki a magyarországi lengyelek védőszentje is – életét krónikarészleteken és legendákon keresztül mutatja be, folyamatosan ütköztetve a történelmi tényeket az írói képzelőerővel és a néphagyománnyal. Illusztrációul a Szent László nevét viselő kárpát-medencei településekről készült fényképek szolgálnak.
A kiállítás bejelentkezéssel látogatható. Információs tel.: 06-20-253-2589

PETŐ F I EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Álláshirdetés
A Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós intézmény az alábbi munkakörökre hirdet felvételt:

• radiológus szakorvos ultrahang diagnosztikai jártassággal,
• belgyógyász szakorvos diabetológiai jártassággal,
• röntgen szakasszisztens,
• gasztroenterológiai szakrendelésre endoszkópos asszisztens,
• laboratóriumi szakrendelésre orvosdiagnosztikai analitikus vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás szakasszisztens,
• bőrgyógyászati szakasszisztens,
• betegirányító munkatárs,
• betegkísérő munkatárs.
Részletes információk találhatók fentiekkel kapcsolatban az Intézet
honlapján: www.szszri.hu

Tisztelt dömsödi Ingatlantulajdonosok!
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a
kommunális (háztartási) szilárd, az újrahasznosítható
csomagolási és a zöldhulladék gyűjtésében 2018.
szeptember 1-től bekövetkező változásokról.
2018. szeptember 1-től a hulladékszállítás a településen PÉNTEKI, az üdülőövezetben változatlanul HÉTFŐI napon történik.
A házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtés a településen
PÉNTEKI, az üdülőövezetben változatlanul HÉTFŐI napokon lesz,
melyek időpontjai az alábbi táblázatokban találhatók.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉS 2018
szeptember
október
november
december
Dömsöd
7.; 21.
5.; 19.
2.; 16.; 30.
14.; 28.
Üdülő
3.; 17.
1.; 15.; 29.
12.; 26.
10.; 24.
Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2018
szeptember
október
november
december
Dömsöd
7.
5.
2.; 30.
28.
Üdülő
3.
1., 29.
26.
24.
Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Dömsöd, Petőfi Sándor Műv. Központ, Béke tér 2.
ügyfélfogadás: péntek: 13.00–18.00
DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Pesti út 65.
ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–20.00, kedd–csütörtök: 08.00–15.00
telefon: 53/500-152, 53/500-153, e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
honlap: www.dtkh.hu
Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket
kérjük!
DTkH Nonprofit Kft.
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Júliusban is volt Nyitott Porta a Petrovics-ház udvarán
A Nyitott Portán idén második alkalommal várták az érdeklődőket a
tehetséges, lelkes és kreatív kézművesek.
Különféle tartósítási technológiával eltett gyümölcsöket, fafaragásokat,
értékes gyöngycsodákat, különleges mesekönyveket, hazai mézfajtákat,
igényesen horgolt kézimunkákat és kendőket, valamint egyedi tűzzománc
ékszereket csodálhattak meg az idelátogatók.
Elsőként volt megtekinthető a Szent László-kiállítás, melyet a Lengyel
Kutatóintézet és Múzeum bocsájtott rendelkezésünkre.
Mindkét Nyitott Portás alkalom kínált különlegességet, hiszen először
árpával érő körtéből főzhettek és kóstolhattak ízletes lekvárt az érdeklődők,
másodszor finom kemencében sült kenyérlángos várta a látogatókat. A tervek szerint augusztus 18-án a tésztagyúrással lehet majd ismerkedni.
Mindenkit szeretettel hív és vár a
Dömsödi Kézművesek Baráti Társasága és a Petőfi Emlékmúzeum
Fotók: Vass Ilona és Fábián Domokos

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt
a Petőfi Sándor utca 17. szám alatti

N Y I TOTT P ORT Á R A !
A rendezvény célja a hagyományos népi kézművesség
életben tartása és értékeink megőrzése.
IDŐPONT:
AUGUSZTUS 18-ÁN (SZOMBAT ON) 9 ÓRÁTÓL.
Szervezők:
Dömsödi Kézművesek Baráti Társasága
és a Petőfi Emlékmúzeum.
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: Győr-Moson-Sopron megyei település
az első megfejtés
12.: női becenév
13.: fellelhető, létezik
14.: magas testhőmérséklet
15.: logaritmus jele
16.: csen, oroz
17.: a kén vegyjele
18.: ételízesítő
19.: római egyes
20.: károsult, mártír
22.: a nitrogén vegyjele
23.: tagadószó
25.: névelő
26.: hegedű tartozéka
28.: menekülési lehetőség
30.: lekvár
32.: titkon néz
33.: a magyar abc második betűje
34.: horogról megszökő hal
37.: olasz autójel
38.: duplán finom cukorka
40.: az alumínium vegyjele
41.: helyrag, a -be párja
42.: a túlpartra
43.: lám, nini
45.: mely személy?
47.: az elején leránt!
49.: Bács-Kiskun megyei település
a második megfejtés

BEKÜLDENDŐ: VÍZSZINTES 1.
ÉS VÍZSZINTES 49.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2018. szeptember 10.

Kérjük kivágni és leadni:
2018. augusztusi szám megfejtése:

Név, lakcím:

FÜGGŐLEGES
1.: alkoholos italt fogyaszt
2.: öreg, vén
3.: a nikkel vegyjele
4.: középen önt!
5.: iskola előtt járnak ide a gyerekek
6.: sütteti magát a strandon
7.: a hidrogén és a nitrogén vegyjele
8.: névelő
9.: Üllő centruma!
10.: eltérő
11.: személy felismerése
16.: némán lel!
17.: maró anyag
20.: csodálkozik
21.: maga előtt mozgató
24.: részben leír!
27.: tiltószó
29.: aromás „ötórai” ital
31.: lócsemege
35.: vásári „üzletkötés”, egyezség
36.: éneke, nótája
39.: férfi becenév
42.: ellenértéke
44.: kiejtett mássalhangzó
46.: izomkötő
48.: a távolba
50.: a kálium vegyjele
51.: a magyar autójel
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán

Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében
(Dömsöd, Váczi u. 15.).

AZ ÚJSÁGBAN TALÁLHATÓ
PÁLYÁZATI SZELVÉNYT
KIVÁGVA, NÉVVEL, CÍMMEL,
MEGFEJTÉSSEL,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A
GYŰJTŐKBE!
KÖSZÖNJÜK!
A JÚNIUSI SZÁM
PONTOS MEGFEJTÉSE:
„BALATONFÖLDVÁR
KUNSZENTMIKLÓS”
A JÚNIUSI SZÁM NYERTESE:
CSERNUS LÁSZLÓNÉ
DÖMSÖD, BAROSS UTCA 6.
A NYEREMÉNY FELHASZNÁLHATÓ
2018. SZEPTEMBER 30-IG
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert),
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).
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XXIV. Dömsödi Napok
Mint eddig minden évben, idén is a Településgazdálkodási Csoport
részt vett a Dömsödi Napok háttérmunkálataiban.
Már július 9-én előkészületi munkálatokat végeztünk a művelődési
ház, Béke tér, a Petőfi utca és a sportpályák környékén. Fák karbantartását, közterületi zöldfelületek vágását végeztük el a hét első napjaiban.
Csütörtökön, a bitumenes pályán a kosárlabdapalánkot szereltük le,
hogy a rendezvénysátor felállításakor már ne legyen útban. A nagy sátor
felállítása után már aznap délután az önkormányzati színpadot szereltük
össze.
Pénteken reggel szemétszedés, kisebb sátrak (orvosi sátor, öltözősátrak
stb.) állítása és a szükséges ideiglenes villamos rendszer került kiépítésre
részünkről.

Szombat reggel az ügyeletes kollegákkal a kihangosítást szállítottuk le,
illetve 150 széket, sörpadokat és a hozzájuk tartozó asztalokat. Ezeket a
helyszínen elrendeztük a rendezvény látogatói számára.
Elhelyeztük a kiszállított kukákat és mobil WC-ket is a megfelelő helyekre.

Vasárnap reggel már 7 órakor az ügyeletes csapattal ismét a pályán voltunk. Rendeztük a széksorokat, szemetet szedtünk a rendezvények helyszínén meg a környező utcákban is.

A rendezvények végén, hétfőn reggel szétbontottunk minden sátrat, a
színpadot, és ismét feltakarítottuk az előző nap szemetét, valamint visszaállításra került a kosárlabda palánkja is.
Ezúton is szeretném megköszönni az állandó és közmunkás kollegáknak
a sok munkát! Külön köszönet a péntektől hétfő reggelig velem együtt készenlétben álló csapatnak (Béczi András, Czikora Lajos, Jónás Zoltán, Juhász Imre, Gyökeres Áron, Lakatos Károly, Necsász József, Pék László,
Tóth Pál, Szabó Zoltán) a hétvégi munkát. Továbbá köszönöm nekik, hogy
ugrásra készen várták az esetleges telefonhívást, amikor éppen nem szemetet szedtünk vagy éppen nem a helyszíneket rendeztük. Külön köszönet
Karcsinak, aki a három napot reggeltől volt hogy éjszakáig végigdolgozta,
mert munkája, villanyszerelő tudása folyamatosan szükséges volt.
Még egy kép a pénteki napból ☺:

Tisztelettel: Pongrácz József
Településgazdálkodási Csoport vezető-helyettes
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Állatorvosi tanácsok
Kutyák számára mérgező finomságaink

Csokoládémérgezés
A csokoládé a kakaónövény (Theobroma cacao) terméséből készül.
Nagyobb mértékben teobromint, kis mértékben koffeint tartalmaz, ezek
együttesen járulnak hozzá a tünetek kialakulásához. A csokoládéra érzékenyek a macskák, görények is, de életmódjuk és az édességekhez való
vonzódásuk miatt főleg a kutyák vannak kitéve a csokimérgezés veszélyeinek.
A tünetek változatosak lehetnek, nagyban függ a kutya méretétől, az elfogyasztott csokoládé mennyiségétől, minőségétől, valamint egyedi érzékenység is szerepet játszik.
Enyhébb tünetek már kisebb mennyiség elfogyasztásánál is jelentkezhetnek. A valóságban ez annyit jelent, hogy egy nagyjából 10 kilós kutya
(pl. egy cocker spániel vagy nagyobb tacskó) 100 gramm (egy tábla) tejcsoki elfogyasztásától lehet rosszul.
Ennek az elfogyasztott csokimennyiségnek a duplája (ha a példa
tacskó véletlenül két tábla tejcsokit falna fel) már szívritmuszavarokat is okozhat.
A háromszoros mennyiségnél már központi idegrendszeri zavarok is
jelentkeznek, ami súlyos görcsrohamokban nyilvánulhat meg.
Ha alapos gyanú van rá, hogy a kutyus csokoládét evett (valaki tévedésből adott neki, esetleg ellopott valahonnan), érdemes minél előbb állatorvoshoz fordulni, mert korai felismerésnél meg lehet hánytatni az állatot,
és így megelőzhető minden további probléma.
A tünetek az elfogyasztás után 6-10 órával jelentkeznek. Ami először
feltűnhet a gazdinak, hogy a kutya nyugtalan, fáj a hasa, esetleg hányás,
hasmenés észlelhető, és több vizet is fogyaszthat ilyenkor.
A súlyosabb tünetek, ha nagyobb mennyiséget vett fel: hiperaktívvá válhat, több vizeletet ürít, támolygás, remegés, görcsök is jelentkezhetnek.
Hosszú távon a csokiban lévő zsír hasnyálmirigy-gyulladáshoz vezethet. Legrosszabb esetben szívritmuszavar lép fel, majd eszméletvesztés
mellett az állat el is pusztulhat.
Fontos, hogy a csokoládémérgezés gyanúja esetén minél előbb állatorvoshoz kerüljön a kis kedvencünk, és ne féljünk bevallani az esetlegesen
elfogyasztott csoki mennyiségét és minőségét. Szükség esetén intenzív
kórházi ápolásra is bent kell maradnia a kutyának, és súlyos esetben akár 3
napig is elhúzódhatnak a tünetek.
Összességében nagyon lényeges a kutya mérete, tehát a 10 kilós tacskónak 3 tábla tejcsoki a potenciálisan halálos mennyiség, de egy 3 kilós csivava már egy tábla tejcsokitól is életveszélyes állapotba kerülhet. Előzzük
meg a bajt, és ne hagyjuk, hogy kedvencünk hozzáférjen a csokoládéhoz!
Mazsola- és szőlőmérgezés
A szőlő és az ebből származó mazsola édes ízük miatt szintén kedvelt
falatok a kutyák körében. Sajnos ezek is mérgezőek lehetnek; macskában,
görényben ritkán találkozunk ezzel a problémával, viszont egyes kutyákban súlyos veseelégtelenséget okozhat. Ebben az esetben is a kistestű kutyák gazdáinak kell különösen odafigyelni, mert egy nagyjából 8 kilós
kiskutya 4-5 szem szőlő elfogyasztásától is elpusztulhat.
A mazsola vagy szőlő megevése után 6-12 órával jelentkeznek az első
tünetek: hányás, hasmenés, bágyadtság, hasfájás, gyengeség, remegés.
Ha ezeket az általános tüneteket látja a gazdi kedvencén, de ezekkel
együtt felmerül a gyanú a szőlőfogyasztásra, rögtön állatorvoshoz kell
fordulni. 24-72 óra elteltével feltűnően kevesebb vizeletet ürít a kutya,
majd legvégül a visszafordíthatatlan vesekárosodás miatt már nem termelődik vizelet. Ha ebbe a súlyos, úgynevezett anuriás állapotba kerül a kutya, a gyógyulási esélyei már nagyon rosszak.
A szőlő vagy mazsola elfogyasztása után a lehető legrövidebb időn belül állatorvoshoz kell vinni a kutyát, mert ilyenkor még segíthet a hánytatás, illetve aktív szén gyomorba juttatása. Ha már kialakulnak a fentebb
részletezett tünetek, akkor intenzív kórházi ápolásra szorul a kutya, de sajnos még a legodaadóbb gondoskodás mellett is igen rossz a kórjóslat.
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Xilit mérgezés
A magyarul nyírfacukorként is ismert édesítőszer az alacsony glikémiás
indexe miatt egyre elterjedtebb, hiszen cukorbeteg emberek is bátran fogyaszthatják. Egyre több süteménybe kerül bele, mert kevesebb kalóriát
tartalmaz. Az édes íz miatt a kutyák a veszélyeztetett csoport, viszont xilit
esetében más fajokban (pl. macskákban) még nem tudták bizonyítani a
mérgező hatást. Az elfogyasztott xilit mennyiségétől függően a kutya szervezetében inzulin szabadul fel, ami a vércukorszint csökkenését okozza.
Nagyobb adag xilit elfogyasztása súlyos májkárosító hatással is bír.
A xilit mérgező mennyisége, amikor már tüneteket észlelhetünk a kutyán, 75-100 mg/ttkg. Például egy 12 adagos diétás torta sütéséhez 8 dkg
xilitet használunk, ekkor az egész tortában 80000 mg kutyák számára
mérgező xilit van. Ha egy 10 kilós tacskó megeszik ebből egy szeletet,
már bőven túllépte azt az elfogyasztott mennyiséget, ami neki panaszokat
okozhat.
A xilittartalmú sütemény elfogyasztása után fél órával már kialakulhatnak a tünetek. Ha xilit tartalmú rágógumit evett az állat, akkor később alakulnak ki, 12-18 óra után, mert a rágóban kötött formában található ez a
vegyület. Az alacsony vércukorszint jellegzetes tüneteit vehetjük ilyenkor
észre: hányás, gyengeség, támolygás, görcsroham, végül kómás állapot is
beállhat.
A májkárosító hatást hosszabb távon lehet észrevenni: bágyadtság, hányás, sárgaság, véralvadási zavarok.
Amíg nem mutat tüneteket a kutya, de biztos, hogy xilites ennivalót fogyasztott, állatorvosnál hánytatással lehet segíteni rajta. Az aktív szén sajnos nem köti meg a xilitet a gyomorban, tehát ezt nem érdemes adni.
Ha azonnal kezelést kap az állat, jók a kilátások a gyógyulásra, viszont
folyamatos kórházi megfigyelés és gyakori vércukorszint kontroll szükséges az első néhány napban.
dr. Siket Péter állatorvos

Tisztelt állattartók!

A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti rendelőm (bejárat a Bocskai
u. felől, a Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018. 01. 01-től az
alábbiak szerint módosul:
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 18.00–19.00
kedd, csütörtök: 8.00–9.00
szombat: 8.00–10.00
– Betegellátás,
– Védőoltások beadása,
– Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása,
– Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daganat eltávolítás, baleseti
sebek stb.)
– Ultrahangos fogkőeltávolítás,
– Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter
tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti számon történő egyeztetéssel!)
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A Dömsödi
Általános
Ipartestület
hírei

A Dömsödi
Általános
Ipartestület
bérbeadja 2344
Dömsöd, Petőfi
S. u. 11-13. sz.
alatt található
igényesen
felújított
nagytermét,
mely alkalmas rendezvények, baráti,
családi összejövetelek megtartására
(max. 60 fő)!
Érdeklődni lehet:
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
Tel.: 06 24 435 416, 06 30 921 8293
ipartestulet.d@pr.hu
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Kovács Lajos
emlékére
Az egyik reggel azzal fogadtak a szomszédok, hogy hallottuk-e, hogy Lajos bácsit
elvitte az éjjel a mentő. Majd néhány nap
múlva az a hír érkezett, hogy Kovács Lajos
meghalt. Nem akartuk hinni, hiszen két éve
súlyos balesetéből is talpra állt, lánya, Nelli
gondos kezelése mellett.
Most is bíztunk felépülésében, azonban
most nagyobb volt a baj.
Kovács Lajos 83. évében volt. Lajos bácsi közéleti ember volt. Csak rövid ideig
dolgozott vállalatnál. Mindig saját ura szeretett lenni. Önálló kisiparosként, majd bedolgozóként teremtette meg az anyagi jólétet családjának. (Közben négy tanulót tanított meg a villanyszerelő szakmára.) Ennek
ellenére, vagy pont azért mindig részt vett a
község életében is. Az ipartestületben volt
aktív, majd tanácstagként, és a rendszerváltás után képviselőként is segítette az akkori
vezetés munkáját. A legutóbbi időben presbiterként tevékenykedett a dabi református
gyülekezetben.
Társadalmi munkában szökőkutat készített a Petőfi térre, részt vett a csónakház felújításában, bővítésében, segítette a sportpálya fejlesztését, hogy csak a legfontosabbakat említsem.
Örökös kísérletezéssel műszaki újításokon
törte a fejét. A villanyszerelésen kívül értett a
fémmegmunkáláshoz, a faoltásokhoz, szemzéshez, az agyag különböző megmunkálásához. Mondhatjuk, polihisztor volt.
Kovács Lajos személyében egy közösség számára értékes embert veszítettünk el.
Hiányozni fog. Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében.
varsányi

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

című állandó kiállítás
megtekinthető az Iparos körben
minden hétköznap délelőtt, ill.
csoportoknak előre megbeszélt
időpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklődni a következő
számokon:
Szabó Andrea: 06 30 5947 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

GYÖRKI ANDRÁSNÉ
szül. Kaltenecker Magdolnát
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el.
Gyászoló család

„Kincses Ecclesiánk”
című állandó egyháztörténeti kiállítás a
dömsödi református gyülekezeti házban
Megtekinthető a hivatal nyitvatartási idejében, vagy előre megbeszélt időpontban.
Szabó Péter: 06 30 58 895 00
Ifj. Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

Meghívó
„M últunk peremén”

Szőgyényi Sándor néprajzi kiállítás
Ifj. Jancsó Attila vándorkiállítására

2018. augusztus 21-én 17:00 órakor
a Dunaújvárosi Munkás Művelődési
Központban.
Megnyitó beszédet mond:
Szabóné Lévai Csilla lelkész.
Szeretettel hívok és várok mindenkit!

Egyházközségek
elérhetõségei
Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő:
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 idő:
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 idő:
Hétfő:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Az esetleges változásokkal kapcsolatosan a
plébánián lehet érdeklődni.
Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra
5 óra
Lelkipásztor: Szappanos Tibor
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Született:
Princz Norbert – Hörömpő Lívia Ilona
NORBERT
Richter Attila – Bencze Emília
BENEDEK

Házasságot kötöttek:
Turóczi Balázs – Koós Claudia

Elhunytak:
Korbuly Mihály
Mamira Antal József
Kovács Lajos
Pataki Györgyné Varsányi Ágota
Ágoston Lászlóné Ujszászi Borbála
Hajdú Lászlóné Bugyi Lídia

72 éves
75 éves
83 éves
82 éves
77 éves
89 éves

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

06-20-383-5407

Labdarúgás
hírei

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: augusztus 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat, illetve
a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: szeptember eleje
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bencze István, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Csölle Erika,
Ferenczi Hajnalka, Földvári Attila,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajos,
Orosz Lajosné, Pongrácz József,
Richter Gyuláné, Siket Péter,
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

A Dömsöd SE csapatát a Pest megyei
bajnokság III. osztályába, a Nyugati csoportba sorolták be. Az első mérkőzés augusztus
28-án 17 órakor lesz Újlengyel csapata ellen
a sportpályán.
Varsányi Antal

HA BAJ VAN:

Ismét szól a tárogató

Polgárõrök elérhetõsége

a dömsödi református templom tornyából
Hagyomány szerint Dömsödön a református templom tornyában, nyári időszakban vasárnap esténként felcsendül a tárogató hangja.
Ilyenkor zsoltárok, dicséretek, magyar
énekek és népdalok hangoznak el.
A hangszert Hajdu László szólaltatja meg,
a megszokottól eltérően minden második vasárnap este 6 órai kezdéssel. Ekkor hallgathatjuk a tárogató messze szóló hangját. Jöjjenek el erre az alkalomra augusztus 19-én,
hogy önöké lehessen ez a különleges élmény!

defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(Előjegyzés 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:
hétfő, 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: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelőkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a
rendelési idő 2018. június 25-től az alábbiak szerint változik:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig
Fogorvosi rendelés:
Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 8-13 óráig, kedd, csütörtök:
12-17 óráig, szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-13 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
időpontkérés szükséges.

Háziorvosi ügyelet

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség
segélyhívó száma a 112-es központi szám.

(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idő: hétfőtől–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.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

A Magyar Korona Gyógyszertár
nyitva tartása:

Kútfúrás 110-es csatornacsővel – garanciával.

Tisztelt Lakosaink!

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

06-30-964-0485
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Képes ö sszefoglaló a f ûri f alunapról

Tojáskereső verseny a sportpályán

Solymászat a sportpályán

Bolya László, Varsányi Antal, Muzs János képviselő urak

Nosztalgia Női Kar produkciója

Fotók: Vass
A fűri óvodások ünnepi műsora

A Fűri Fűrjecskék Vegyeskar

Képes összefoglaló a dömsödi falunapokról

Forrás: facebook

