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AKTUÁLIS
Túl vagyunk az európai parlamenti választásokon. Lassan megnyugodnak a kedélyek, közéletünkben minden visszakerül a normális kerékvágásba, és végre megszűnik az acsarkodás, a másik
ember sértegetése csak azért, mert más párt programjában látta a kibontakozás lehetőségét!
Június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusokat. Szeretettel köszöntöm valamennyiüket, akik valamilyen módon a köznevelés nagyon nehéz, de csodálatos örömöket adó hivatását választották!
Előző írásaimban már említettem, hogy szép
lassan elérünk oda, hogy a dömsödi hulladéklerakó betelik. Ez az időpont most el is érkezett, a lerakót bezárjuk, és lassan megkezdődik a rekultivációja. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne hulladékot bevinni a telepre – térítés ellenében. A lerakói
díjakról egy mellékelt táblázatból informálódhatnak. Ez a táblázat a honlapunkon is megtalálható,
és a szolgáltató szórólap formájában is eljuttatja
az ingatlanokra! Dömsöd lakói számára fontos a
következő információ! Hulladék 1 m3 mennyiségben a dömsödi lakosok számára díjmentesen

elhelyezhető a dömsödi hulladéklerakón. Azöldhulladék nem lebomló zsákban is beszállítható,
de azt a lakos a helyszínen köteles kiüríteni.
Az előző információ kiegészül azzal, hogy
ezután csak hétfő délelőtt fogadja a telep az ezzel a kedvezménnyel élőket!
A kistérség polgármestereinek társaságában
vettem részt Ráckevén a rendőrségen a szokásos tájékoztatón. Ezeken a találkozókon egyenként értékeljük a kapitánysághoz tartozó települések közbiztonságát, bűnügyi fertőzöttségét.
Magam is egyetértettem azzal a Dömsödre vonatkozó megállapítással, hogy a közbiztonságunk általában véve jónak mondható, viszont
van még mit tenni az elmúlt hetekben kipattant
drogprobléma felgöngyölítésében! Ezúton is
köszönöm rendőreink hatékony fellépése mellett a polgárőreink és a tűzoltóink munkáját is!
Az utóbbi hetek csapadékos időjárása ismét
felkorbácsolta az indulatokat a nem szilárd burkolatú utcákban. Valóban nagyon nehéz ezeken
az utakon közlekedni, hiszen az amúgy is rossz
minőségű útfelület a sok csapadék hatására sok-

szor sártengerré változik. Az itt lakók közül sokan reklamálnak és követelőznek az út javításáért. Nem szeretnék az olyan válasz mögé bújni,
hogy amikor oda tetszettek költözni, akkor is
ilyen volt az út, és senki nem ígérte ekkor a szilárd burkolatot. Nekünk az is a feladatunk, hogy
folyamatosan javítsuk az útjaink állapotát, még
sokszor erőn felül is! 62 kilométer közút felújítása, karbantartása azért óriási feladat! Már máskor
is jeleztem, hogy a poros utak aszfaltozásához
több milliárd forintra lenne szükségünk, amely
valószínűsíthető, hogy a következő évtizedekben
sem fog a rendelkezésünkre állni! Addig pedig
részünkről is marad a toldozgatás-foltozgatás!
Ebben a kis blokk részben három eseményt is
igyekeztem összekapcsolni. Június negyedike a
trianoni megemlékezések napja. A dabi templomkertben idén is szépszámú érdeklődő előtt került sor a számunkra tragikus történések felelevenítésére. Kopor Tihamér író mondta el gondolatait a csaknem évszázada megtörtént elfogadhatatlan országcsonkításról. Az a Kopor Tihamér,
akinek a legújabb könyvét két héttel ezelőtt ismerhettük meg az OMK-ban rendezett író-olvasó találkozón. Ajánlom mindenkinek, azoknak
is, akik ezen a találkozón nem tudtak részt venni,
hogy szerezzék meg az író könyveit és olvassák
el! Szorosan ide tartozik az ugyancsak az OMKban megrendezett kiállítás, amelyet Nagy István
az általa összegyűjtött anyagból „I. világháborús
temetők és emlékhelyek” címmel dolgozott fel.
Harmadik alkalommal rendeztük meg a Kék
Duna Euromusic Nemzetközi Énekversenyt. A
vasárnap délutáni gála megnyitóján voltam ott,
és örömmel konstatáltam a hatalmas érdeklődést, amely a rendezvényt övezte! Elismerésem
a rendező csapatnak Ócsai Jutka vezetésével,
akik most is mindenki megelégedésére végezték vendéglátói munkájukat. Gratulálok a győztes dömsödi énekes-fiataloknak is, Szabó Bettinának, Szabó Petrának és Juhász Botondnak!
Június 22-én immár 13. alkalommal kerül sor
a nagy népszerűségnek örvendő Hal-Víz Napra.
Azoknak a családoknak is jó programot jelenthet
ez a rendezvény, akik bár nem főznek, de egy jó
beszélgetés az ismerősökkel vagy egy kis zenehallgatás teljesebbé teheti számukra is a szombat
délutánt. A kisgyermekesek már most tervezhetik az ugrálóváras programot! Bencze István
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Meghívó
XIII.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Szeretettel Meghívja Önt és Kedves Családját

2019. június 22-én (szombaton)
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Dömsödön a Kék Duna udvarán és a Dunaparton megrendezésre kerülő

XIII. DÖMSÖDI HAL-VÍZ
NAPRA

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2019. június 26. szerdán 14-15 óráig

Tervezett programok:
06.00 Horgászverseny
08.00 Főzőverseny kezdete
14.00 Eredményhirdetés
A rendezvény ideje alatt vegyes szórakoztató
műsorok.
Gyermekeknek ugrálóvár, arcfestés, egyéb
szórakoztató műsor.
Mindenkit szeretettel várunk:
Bencze István Polgármester
Balogh István Ferenc Főszervező

Fotókkal tiszteleg a Hõsök elõtt
„Első világháborús katonai temetők és emlékhelyek” címmel nyílt kiállítás május 23-án a Petőfi
Sándor Oktatási és Művelődési Központban.
Nagy István immár 20 esztendeje látogatja, keresi fel azokat a temetőket, emlékhelyeket, országhatáron innen és túl, melyek a Nagy Háborúban elesett katonák emlékét őrzik.
A felvételek, összefoglaló leírások tematikus rendben kalauzolják a szemlélőt, így járva végig a
jelentősebb hadszíntereket: Galícia, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Olasz front.
A Nagy Háború okozta veszteség egész nemzetünket megrengeti mind a mai napig.
Álljunk hát meg egy pillanatra és emlékezzünk! Tekintsék meg e fotókiállítást.
Szöveg, fotók: Vass Ilona

LÁZÁR JÓZSEF
képviselő úr, a Népjóléti Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
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.

Ügyfélfogadás az
OMK-ban:
Hulladékszállítással
kapcsolatosan:
péntekenként 13-18 óráig.
ELMŰ részéről:
keddenként 14-18 óráig,
péntekenként 8-12 óráig.
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2019-es európai parlamenti választások eredményei
Dömsöd körzeteinek választási eredményei
Dömsöd 1. számú szavazókör
(Kossuth L. u. 58. – Dezső Lajos AMI)

Dömsöd 2. számú szavazókör
(Béke tér 2. – Petőfi Sándor OMK)

Dömsöd 3. számú szavazókör
(Petőfi tér 5. – GYEJO)

A választópolgárok száma összesen 905 fő.
Megjelent 276 fő (30,50%).
Nem szavazott 629 fő (69,50%).
FIDESZ-KDNP
187 (68,25%)
DK
39 (14,23%)
JOBBIK
16
(5,84%)
MSZP-PÁRBESZÉD
10
(3,65%)
Mi Hazánk
8
(2,92%)
Momentum
8
(2,92%)
LMP
5
(1,82%)
MKKP
1
(0,36%)
Munkáspárt
0
(0,00%)

A választópolgárok száma összesen 987 fő.
Megjelent 326 fő (33,03%).
Nem szavazott 661 fő (66,97%).
FIDESZ-KDNP
223 (68,40%)
DK
24
(7,36%)
JOBBIK
24
(7,36%)
Momentum
21
(6,44%)
Mi Hazánk
13
(3,99%)
MSZP-PÁRBESZÉD
12
(3,68%)
MKKP
4
(1,23%)
LMP
3
(0,92%)
Munkáspárt
2
(0,61%)

A választópolgárok száma összesen 1096 fő.
Megjelent 385 fő (35,13%).
Nem szavazott 711 fő (64,87%).
FIDESZ-KDNP
205 (53,81%)
DK
65 (17,06%)
Momentum
43 (11,29%)
JOBBIK
24
(6,30%)
MSZP-PÁRBESZÉD
17
(4,46%)
Mi Hazánk
15
(3,94%)
LMP
5
(1,31%)
MKKP
5
(1,31%)
Munkáspárt
2
(0,52%)

Dömsöd 4. számú szavazókör
(Szabadság u. 92. – Nagyközségi Óvoda)

Dömsöd 5. számú szavazókör
(Béke tér 2. – Petőfi Sándor OMK)

Országos eredmények

A választópolgárok száma összesen 947 fő.
Megjelent 386 fő (40,76%).
Nem szavazott 561 fő (59,24%).
FIDESZ-KDNP
253 (65,71%)
DK
41 (10,65%)
Momentum
33
(8,57%)
JOBBIK
23
(5,97%)
MSZP-PÁRBESZÉD
15
(3,90%)
Mi Hazánk
11
(2,86%)
MKKP
7
(1,82%)
LMP
2
(0,52%)
Munkáspárt
0
(0,00%)

A választópolgárok száma összesen 927 fő.
Megjelent 273 fő (29,45%).
Nem szavazott 654 fő (70,55%).
FIDESZ-KDNP
168 (61,99%)
DK
39 (14,39%)
Momentum
20
(7,38%)
MSZP-PÁRBESZÉD
16
(5,90%)
Mi Hazánk
10
(3,69%)
JOBBIK
8
(2,95%)
MKKP
5
(1,85%)
LMP
4
(1,48%)
Munkáspárt
1
(0,37%)

FIDESZ-KDNP 52,33% 13 mandátum
DK
16,19% 4 mandátum
Momentum
9,89% 2 mandátum
MSZP-PM
6,66% 1 mandátum
JOBBIK
6,41% 1 mandátum

Meghívó

Mi Hazánk
KKP
LMP
Munkáspárt

3,31%
2,62%
2,18%
0,42%

0 mandátum
0 mandátum
0 mandátum
0 mandátum

Forrás: www.pestmegye.hu

PETŐFI
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.
Szeretettel meghívjuk Önt és Családját

DÖMSÖDI ÍROTT FALVÉDŐK
című időszaki kiállításunkra.

Időpont: 2019. július 14. vasárnap, 11 óra.
Helyszin: Petrovics-ház (Dömsöd, Petőfi utca 17.)
A kiállítást megnyitja: Jáki Réka etnográfus, a ráckevei Árpád Múzeum igazgató asszonya.
A kiállítás megtekinthető szeptember 01-ig, a múzeum nyitva tartása szerint (kedd, péntek,
szombat 10-16-ig), illetve előre egyeztetett időpontokban.

Információs telefonszám: 06-20-253-2589

Nyitva tartás: kedd, péntek,
szombat 10–16 óráig.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépőjegyek:
felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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I. világháborús emléktábla és emlékmû
Dabon és Dömsödön I-II. (elsõ rész)
Idén tavasszal kedves fiatal ismerősöm keresett meg azzal a kéréssel,
hogy beadandó dolgozatának témája egy emlékmű bemutatása lenne. Mit
javasolnék itt Dömsödön erre? Rövid töprengés után a Petőfi téren álló I.
és II. világháborúban elesett Hősök emlékművét ajánlottam figyelmébe.
(Végül más témát választott.)
Ahogy rendezgettem gondolataimat, egyre izgalmasabbá vált számomra a téma, hiszen számtalan oldalról meg lehet közelíteni, mely mindig más és más kérdéseket vet föl!
Mi áll az emlékmű létrejöttének történelmi hátterében?
Mit ábrázol a szoborcsoport?
A településen hol helyezték el ezt az emlékművet?
Csak ez az egy emlékmű létesült, vagy van másik is településünkön?
Kiknek a nevei kerültek fel ide?
A rendszerváltást követő időszakban milyen események helyszíne lett?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések motoszkálnak a fejemben, melyekre a
választ, mint kirakós játék darabkáit próbálom összeilleszteni a rendelkezésemre álló források alapján. Mindezeket érdemes tovább kutatni, tovább gondolni!
Nézzük röviden a történelmi áttekintést:
Az I. világháború, vagy ahogyan annak idején nevezték, a „Nagy Háború” 1914-1918-ig tartott. 1914 nyarán a háború és hadüzenet hírét hazafias érzelmekkel fogadta a lakosság, melyről korabeli versek, írások, dalok tanúskodnak. A gyors és győzedelmes háború reményei 1916-ra szertefoszlottak. Az elhúzódó hadműveletek bizonytalanságot, elkeseredettséget váltottak ki az emberekben, melyet a társadalom minden rétege elszenvedett.
1917-ben a következő törvénycikk lépett életbe:
„1917. évi VIII. törvénycikk a most dúló háborúban a hazáért küzdő
hősök emlékének megörökítéséről
1. § Mindazok, akik a most dúló háborúban a hadrakelt sereg kötelékében híven teljesítették kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdemesekké. Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok
áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó haza védelmében.
2. § Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken
örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a
hazáért életüket áldozták fel.
A részletes szabályokat a belügyminiszter rendelettel állapítja meg.
3. § Ezt a törvényt a belügyminiszter hajtja végre.”
(www.magyarhosok.hu)

Dömsödön a Hősök szobra az 1920-as évek első felében állíttatott,
melyről a dömsödi Dózsa jubileumi évkönyvében a következőképpen olvashatunk:

„A község lakossága első világháborús hősi halottainak emlékére a
templomtéren (a tanácsház előtti bekerített kert) a hazáért haló hőst jelképező szobrot emeltetett. Ezt az emlékművet Szentgyörgyi Lajos budapesti
szobrász készítette. Ekkor valósította meg a református gyülekezet is régi
vágyát, és két új harangot öntetett.” (A harangok öntetésének dátumaként
A Dunamellék református templomai c. 1993-as kiadványban 1923
szerepel.)
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 1930-ban kiadott általános ismertetője szerint:
„A világháborúban 1862 férfi vonult hadba, akik közül 182 hősi halált
halt, hátrahagyva 58 hadiözvegyet és 42 hadiárvát. Az ellenforradalomból is kivette a község a részét, s annak Várkonyi Bálint malomtulajdonos
és Földváry Bálint lettek vértanúi. A község a hősi halottak emlékére
1925. évben szobrot emelt.”
Ugyanezen forrás szerint Dabon:
„A községből a világháborúba 120 férfi vonult hadba, akik közül 28 hősi halált szenvedett. Hadiözvegyek száma 5, a hadiárváké 3. A község a
hősi halottak emlékét egy a ref. templom falába illesztett, fekete márványtáblával örökítette meg.” (A kiadvány itt pontos évszámot nem jelöl.)

A törvénycikk hatására számos település templomában, főterén állítottak emléktáblákat, emlékműveket az elesett hősök tiszteletére.
Az 1920. június 04-én érvényre juttatott Trianoni békeszerződéssel országunk határai átrendeződtek. E fájdalmas veszteség folytán nemcsak
gazdasági nehézségek támadtak. Az elcsatolt területeken élők elszakadtak
az anyaországtól, családjaiktól. A visszarendeződésnek csak a reménye
maradt: „Turul madár szállj, sehol meg ne állj, Vidd el a mi üzenetünk,
lesz még magyar nyár.” – olvashatjuk a kor divatos falvédőin; „Csonka
Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország!” – tanulták a gyermekek az iskolákban.
Az 1920-at követő esztendőkben még inkább megszaporodtak a hősi
emlékművek, nemzeti szimbólumok, melyeknek mindig méltó helyszínt
választottak az emlékezők. Ez rendszerint a települések központja vagy
szakrális helyei, templomai voltak. Így Dömsödön a községháza és a református templom által határolt téren emlékmű, Dabon pedig a református templom falán emléktábla őrzi az elesett hősök neveit.

Fotó: Czerny Károly
E történelmi korszakban az erős nemzettudat kovácsolta össze nemzetünket, mely az élet szinte minden területén jelen volt, mint arra már utaltam korábban. Ezért fontos megemlíteni azt az alkotást, mely településün-
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kön ma is meglévő szobor, a Turul madár. Különleges több szempontból
is, hiszen nem köztéren áll és magánember emeltette. Nem művészi minőségében vagy alapanyagában képez valós értéket, hanem eszmeiségében, mely mindig megdobogtatja minden magyar ember szívét. A turul
madár teljes magyarságunk eredetszimbóluma. Elválaszthatatlanul köti
össze egész nemzetünket határokon innen és túl. Trianont követően is ez
erősítette a nemzettudatot. Dömsödön a Turul-szobrot Soós István gyógyszerész állíttatta a patika belső udvarán 1935-ben, melyet Felső-Pelsőczy
nevű szobrász készített el. (D.H. XXIV. évf. 5. sz.)

1938-ig két településről beszélünk, Dabról és Dömsödről. Mindkét település állíttatott emlékművet a Nagy Háború áldozataira emlékezve az
1917-ben meghatározott törvénycikk paraméterei szerint.
Az 1938-ban hozott első bécsi döntés alapján Magyarország a trianoni békeszerződéssel elvett területeiből mintegy 12 ezer négyzetkilométert kapott vissza: Szlovákia déli és Kárpátalja délnyugati sávját
a magyar határ mentén.
1940-ben a második bécsi döntés alapján Magyarország a trianoni békeszerződéssel elvett területeiből 42 ezer négyzetkilométert kapott vissza
Székelyfölddel.
A II. világháború 1939. szeptember 01-jén tört ki. Ekkorra Szepesy
Gyula főjegyző alapos előkészítésével Dömsöd és Dab települések
közös közigazgatás alá kerültek. A II. világháború 1945-ben ért véget. A háború okozta veszteség óriási volt! A frontvonalak folyamatos mozgása nem kímélte a polgári lakosságot sem. A civil áldozatok
száma megemelkedett Dömsödön is.
Családi tragédiák, szülő, testvér, gyermek elvesztését vagy eltűnését
mindenütt elszenvedték a hozzátartozók.
A rendszerváltást követően, a II. világháború befejezése után negyven
esztendővel, dömsödiek és dabiak megható ünnepségen vehettek részt.
1993. június 05-én, a gyönyörűen felújított Hősök szobrának talapzatára,
az 1914-es háború hősi halottai mellé felkerültek az 1940-44-ig tartó háború hősi halottainak nevei is. (Tehát itt már a II. világháborús dabi hősök
névsora is szerepel.)
Hogy milyen érzelmeket váltott ki e nemes elgondolás, két véleménynyel érzékeltetem:
„…megköszönjem, hogy édesapám neve újra felkerült méltó helyére,
ami évezredeken át le volt kaparva…. Én akkor kettő hetes csecsemő voltam, mikor ez /édesapám/ halála történt. Egy éves házasok voltak. Most
pedig 74 éves vagyok, de hála az Istennek, hogy megérhettem, hogy újra
felkerült a hősök névsorába…” Laczi Bálintné sz. Földvári Zsófia
„…az én öcsém is odamaradt a Donnál 1942-ben. Neve Balázs József…
ő is a hazánkért halt hősi halált.” Gergely Istvánné (D.H. III. évf. 7. sz.)
Az itt maradottaknak, akik elveszítették szeretteiket, fontos, hogy legyen hová egy-egy szál virágot elhelyezni, hogy legyen egy hely, ahol
megállhatnak, legyen egy hely, ahol az utókor is megállhat emlékezni. Elmondani egy imát, meggyújtani egy mécsest.

A feltárt dokumentumok alapján sikerült választ kapnunk azokra a kérdésekre, hogy milyen történelmi viharok következtében, milyen érzelmektől fűtve létesültek településünkön az emlékművek, és talán éppen
üzenetük fontossága miatt foglalnak el központi helyet Dömsödön és
Dabon egyaránt.
Az emlékművek napjainkban szintén rendkívül izgalmas utazásra invitálják az olvasókat, melyet részletesen a júliusi lapszámban járunk majd
körbe.
Vass Ilona
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Tudnivalók a szelektív hulladékgyûjtésrõl
Felmerült már a kérdés, hogyan tudna tenni környezete megóvása
érdekében?
Gyűjtse szelektíven csomagolási hulladékát!
Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. a környezettudatosság jegyében, a közszolgáltatás keretein belül, Ügyfeleink kényelmi szempontjait
szem előtt tartva, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is végez.
Ez azt jelenti, hogy 2 hetente összegyűjtjük az ingatlanok elé, sárga
színű DTKH-s emblémás zsákokban kihelyezett szelektív csomagolási
hulladékot (papír, fém, műanyag, tetrapack).
A szükséges SÁRGA színű DTkH emblémás zsákokat térítésmentesen
biztosítjuk, melyek bármelyik Ügyfélszolgálatunkon beszerezhetőek, illetve, ha az első alkalommal bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban kerül kihelyezésre a szelektált hulladék, úgy a következő gyűjtési alkalomra
cserezsákként biztosítjuk Önnek!
Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen egyszerű! Járjuk körbe a szelektív gyűjtést, hogyan végezzük jól!
Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
• papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság,
szórólap, prospektus, irodai papír, füzet,
• műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes és víztiszta PET palack,
kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai
(pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és
margarinos dobozok,
• fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos
doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz.
Higgye el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozzon meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat
összeöntjük! Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos különválogatása. A
frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti különgyűjtés
csekély mértékben valósult meg, ezért minden esetben így is szükséges
volt az utólagos válogatás!
Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt a zsákba kerülnek. Sokakban megfogalmazódik,
hogy a mosogatással azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a
környezetünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta
legyen, csupán azt, hogy makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy
szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyanabba a
zsákba kell rakni az összes szelektíven gyűjtött hulladékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém együtt), és ha más anyagokkal szennyeződnek, sajnos nem hasznosíthatóak újra!
Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek a
zsákban az elszállítás időpontjáig.
Kissé elcsépelt szlogen, de tapossa laposra!
A gyűjtés másik ugyancsak nem elhanyagolható momentuma, hogy lehetőség szerint a zsákba a lehető legkisebb térfogattal helyezze el a műanyag palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsa ki az italos kartonokat,
a palackokat is. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni!
Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!
Most beszéljük arról is, mit ne tegyünk!
NE tegyünk a SÁRGA zsákba üveget, használt papírzsebkendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és
videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya),
ezek a kommunális edénybe kell hogy kerüljenek!

A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére keresse a
településen kihelyezett üveggyűjtő konténereket! Köszönjük!
Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy szelektíven nem
gyűjthető hulladékot helyezett a szelektíves zsákba, az utólagosan a válogatás során a hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladékokkal együtt került ártalmatlanításra!
Segítse munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat
gyűjtse szelektíven!
Ne aggódjon, hamarosan rutinná válik!
Ha elsőre nem is sikerült megjegyeznie a gyűjthető hulladékfajtákat,
akkor sincs probléma! SÁRGA zsákunkra rányomtattuk, milyen hulladékok kerülhetnek bele.
Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet megóvása!
Gyűjtsünk együtt!
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu oldalon tájékozódhat. További kérdések esetén Ügyfélszolgálataink elérhetőségein
állunk szíves rendelkezésére!

Változik a dömsödi
lerakó nyitva tartása
A DTkH Nonprofit Kft. üzemeltetése alá tartozó dömsödi hulladéklerakó 2019. június 10-től megváltozott nyitva tartással, hétfői napokon
8.00 – 12.00 óra között fogadja a Lakossági Ügyfeleket, amennyiben ez
ünnepnapra esik, a következő munkanapon tart nyitva.
A telephelyen az alábbi nem veszélyes hulladékok helyezhetők el,
térítés ellenében. A telephelyen történő ártalmatlanítási díj fizetése
készpénzben lehetséges, illetve átutalással abban az esetben, ha az ügyfél előzetesen szerződést köt Társaságunkkal.
2344 Dömsöd, Vasút út hrsz.: 388/39.
Nyitva tartás: H: 8:00 – 12:00
Hulladék típusa
Ár
Kommunális hulladék (20 03 01)
19.900 Ft/tonna + ÁFA
Kitermelt talaj, föld és kövek (17 05 04)
13.800 Ft/tonna + ÁFA
Kevert építési és bontási hulladék (17 09 04) 13.800 Ft/tonna + ÁFA
Lom hulladék (20 03 07)
8.460 Ft/m3 + ÁFA
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01)
4.050 Ft/m3 + ÁFA
Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép
és föld behozatala lehetséges 13.800 Ft/tonna+ÁFA áron.
A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába
tartozik, 19.900 Ft/tonna + ÁFA ár besorolással.
Hulladék 1 m3 mennyiségben a dömsödi lakosok számára díjmentesen elhelyezhető a dömsödi hulladéklerakón. A zöldhulladék
nem lebomló zsákban is beszállítható, de azt a lakos a helyszínen
köteles kiüríteni.
Együttműködésüket köszönjük!
DTkH Nonprofit Kft.
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi 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 hónapban
A 2019-es évben ez volt az első olyan hónap, amikor nem volt semmilyen káreseményünk.
A csendes hónapban viszont Pilisszentivánon voltunk nemzeti minősítő gyakorlaton. Ezt a minősítést 2014-ben már egyszer megkaptuk, amikor megalakultak a járási mentőcsoportok, amelynek Dömsöd Öte és a
Dömsödi Polgárőrség is tagja.
A mentőcsoportok létrehozásának célja az volt, hogy a tűzoltó egyesületek mellett más mentéssel vagy hasonló szaktevékenységgel foglalkozó
civil egyesületek is bekapcsolódhassanak a Katasztrófavédelem munkájába, és együtt dolgozzanak a szakemberekkel.
A 2014. évben megszerzett minősítés az idei évben járt le, mert ezt csak
5 évre kapják a csoportok. Lejárata előtt ezeket egy minősítő gyakorlat
(szituációs vizsga) keretén belül kell újítani.
A mi esetünkben 2019. május 17-én 16 órakor rendelték el a készenlétet, és május 18-án reggel 8 órakor kezdődött el a szituációs gyakorlat.
Dömsöd Öte és a Polgárőrségünk a Kisduna Járási Mentőcsoport tagja
a Szigetújfalui Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együtt, így a
gyakorlaton is a három egyesület közös munkával dolgozott a kiadott feladatokon. Csordás László pv. ezredes utasításának megfelelően a csoport
az irányításom alatt tevékenykedett.
5 állomáson különböző káresemények voltak.
A feltételezések szerint rendkívüli időjárás miatt egy vitorlázó repülő
hegyvidéken fás területre zuhant. Személyt meg kellett keresnünk, el kellett látnunk a sérüléseit, és kötélpályát készítve lapáthordágy segítségével
a hegyről le kellett hoznunk, majd a feltételezéseknek megfelelően a mentőknek átadni.
Következő állomáson a vihar miatt fa közlekedő gépkocsira dőlt és a
benne lévő személy beszorult. A fa ledarabolása után az egységek feszítővágóval a mentést megkezdték, illetve a felderítés során kiderült, hogy
még egy személy utazott a kocsiban, aki sérülten ugyan, de elhagyta azt.
A személyt megkerestük és a beszorult sérülttel együtt a mentőknek átadtuk. Azt azért hozzáteszem, hogy a sérült aki elhagyta a gépkocsit meg-

dolgoztatta a „megmentőit”, miután az úr 161 kg-ot nyomott, és több mint
400 méteren keresztül hordágyon cipelve kellett visszavinnünk.
A mentési feladat után hogy igazán jól érezzük magunkat, homokzsákoltunk és vízszívatást végeztünk. A feltételezések szerint a települést egy patak veszélyezteti, így az ott lévő műtárgyat homokzsákokkal kellett megerősíteni. A másik részfeladat vízszívatást is megfelelően elvégeztük az egyesületünk Rosenbauer Nautilus nagyteljesítményű búvárszivattyújával.
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Az új feladat vízből mentés volt. Három személy csónakkal borult fel a
vihar következtében a település taván. Egy fő életben maradt, a víz tetején
úszott, őt csónak segítségével kellett kimenteni.
A másik két személy a feltételezések szerint vízbe fulladt, az egyikük a
víz felszínén van, a másik test pedig elsüllyedt. A vízen úszó testet a csónakba emelve hozták ki az egységek, a tó fenekén lévőt pedig szonár segítségével találta meg egységünk.
Utolsó feladatként tűzoltás volt. A feltételes viharban villám csapott egy
lakóépületbe, ami ettől kigyulladt. A lakóépület egy fém konténer volt, ami
bútorzattal is el volt látva. Ezeket meggyújtva imitálták nekünk a lakástüzet.

Az egységek a
Kis sziget 1-ről egy
alapvezetéket szereltek, amely egy támadósugárból és
egy védősugárból
állt. Az épületbe légzésvédelem mellett
behatoltunk és a tüzet eloltottuk. Dömsöd Öte 1-es a Kissziget 1-est megtáplálta az oltási munkálatok idejére, a mi
fecskendőnknek pedig egy föld feletti
tűzcsapról táplálást
szereltünk.

Ahogy azt már előző hónapban dr. Bencze Zoltán elnök úr is írta, egy
aggregátor beszerzését szeretnénk megoldani. Már egy segíteni akaró
dömsödi lakos jelentkezett is, hogy segítene valamennyi pénzösszeggel a
beszerzésben. Az áramfejlesztőre azért is van szükségünk, mert van egy
600.000 forintos pályázaton elnyert Rosenbauer Nautilus 4/1 búvárszivattyúnk, amit azzal tudnánk működtetni, illetve esti éjszakai káresetnél,
lakástűz, közúti baleset vagy bármi más esetben kárhely-megvilágító lámpát is tudnánk működtetni, használni.
További támogató szándékú személyek, cégek jelentkezését várjuk,
mert amire szükségünk lenne az egy HERON EGM-68 AVR-3E háromfázisú áramfejlesztő, ami megközelítőleg 315.000 forintba kerülne. Ennyi
pénzt sajnos egyesületünk nem tud erre a célra ebben az évben sem fordítani, mert eszközeink felülvizsgálatát folyamatosan el kell végeznünk, és
ahogy a tavalyi évben is, idén is ezeket minden esetben el kell végeztetnünk ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk embertársainkon segíteni.
A májusi gyakorlaton az önkormányzatunk adta kölcsön áramfejlesztőjét, hogy ott megfelelően el tudjuk látni a feladatunkat, ezt nagyon
szépen köszönjük!

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 112-es vagy a 105-ös segélykérő számon tegye meg. A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 112 vagy 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 TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 51700272 - 10903818 - 00000000

További információk és képek a weboldalunkon (www.domsodituzolto-egyesulet.webnode.hu) vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Közösségi fásítás Dömsödön
A Dömsödi Hírnök 2019. májusi számában a „Közösségi utcafásítás
margójára” című cikkben tévesen jelent meg a média támogatónk neve,
Mizsei Szabolcs készített egy szuper filmet erről az akcióról, amit rövidesen közread. Reményeink szerint minden ilyen jellegű programról készül
majd egy kis rövidfilm, amit a Dömsödi Fecskék Médiacsoportja fog elkészíteni és közreadni.
Az önkormányzat Fásítási Programalapjába befizetett adományokból
szeretnénk a későbbiekben folytatni a Közösségi Faültetési Programot,
további anyagi támogatást is várunk:
– a Dömsödi Polgármesteri Hivatal házipénztárába készpénzben, vagy
– az önkormányzat 11742070-15393159-00000000 számú bankszámlájára történő utalással (ez esetben kérjük, hogy az utalás közleményében
tüntessék fel: fásítási program).
Az önkormányzat az adományozók személyéről nyilvántartást vezet,

és az adományozó nyilatkozatától
függően közzéteszi személyét az
önkormányzat honlapján.
Amennyiben az adójóváírás lehetőségét is szeretnék a fásítást támogatók kihasználni, úgy lehetőség van a „Még 1000 év Dömsödért
Egyesület” egyszámlájára is befizetni az OTP Bank 1174221420006606 egyszámlára. A közlemény rovatba kérjük beírni: Közösségi fásítás. A befizetett összegről igazolást adunk, ami alapján leírható lesz a támogatási összeg az adóból. A
befolyt támogatást a falu fásítási programjaira használjuk fel közösen.
Zöld Föld akciócsoport
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Állatorvosi tanácsok
Kutya epilepszia
Ez az ijesztő betegség sajnos egyre gyakoribb a kutyák körében,
ezért jobb tisztában lenni a kutyaepilepszia természetével, fajtáival és a
gyógykezelés lehetőségeivel.
A betegség egy visszatérően jelentkező átmeneti agyi működési
rendellenesség, ami az idegsejtek ingerületi és gátló folyamatainak
egyensúlyában kialakuló zavar következtében jön létre.
A mai orvostudomány szerencsére lehetőséget ad arra, hogy az epilepsziás rohamok gyakoriságát és súlyosságát csökkentsük, sőt egyes
szerencsés esetekben a kutyát teljesen rohammentessé tegyük. A diagnózis felállításához az állatorvosnak ki kell zárni az egyéb kórképekből
fakadó idegrendszeri tünetekkel járó megbetegedéseket.
A diagnosztizált epilepszia esetén az állatorvos gyógyszeres kezelést ír elő, és bár a pontos dózis beállítása hosszabb időt vehet igénybe,
a megfelelő adag beállításával az esetek nagy részében a tünetek jelentősen enyhíthetők.
A rohamjelenségnek több szakasza van:
1. Bevezető szakasz: változatos tünetekben nyilvánulhat meg és
gyakran szinte észrevétlenül rövid ideig tart. Jellemző tünetek: nyugtalanság, félénkség, remegés, bevizelés, védelem keresése, nyálzás, merev tekintet.
2. Görcsroham: a fej és a végtagok izomzatának részleges vagy generalizált izomgörcse (egyes izmok ritmikus rángógörcse, merevgörcse, vagy akár a végtagizmok futómozgás-szerű rángatózása), ami
gyakran öntudatvesztéssel is együtt jár.
3. Roham utáni állapot: néhány perctől akár több óráig tartó időszak, amely során zavartság, viselkedésváltozás (időnként akár agreszszió is!), átmeneti vakság és akár mozgáskoordinációs panaszok is jelentkezhetnek.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a rohamok lefolyása és tünetei
változatosak, és nem mindig követik ezt a klasszikus sémát. Egyes esetekben az epilepszia csak viselkedészavarban vagy hallucinációkban
nyilvánul meg.
Az epilepsziának két fő típusa van:
Elsődleges, vagy más néven ismeretlen oktanú (idiopathicus)
– ez azt jelenti, hogy a klinikai vizsgálatok nem észlelnek olyan elváltozást, amellyel a görcsrohamokat magyarázni lehetne, és az ismételt vizsgálatok eredményei sem nyújtanak magyarázatot a tünetek
okaira. Egyes fajtáknál, mint például a labrador, golden retriever,
beagle, németjuhász, tacskó, uszkár, spániel, ír szetter, gyakrabban előfordul. A görcsök hátterében valószínűleg veleszületett agyi elváltozások állnak.
Másodlagos vagy tüneti epilepsziáról akkor beszélünk,
– ha az agyvelőben valamely kóroki tényező (daganat, gyulladás,
trauma, toxikus vagy vegyi anyagok) eredményeképpen károsodás lép
fel és ennek következtében epilepsziás görcsrohamok alakulnak ki.
Bármelyik tünetet tapasztaljuk, forduljunk állatorvoshoz, mert a
visszatérő rohamok megterhelik a kutya szervezetét, sőt károsíthatják
az agyat. A korai felismerés lehetővé teszi, hogy megelőzzük a további
rohamokat, amik kedvencünk egészségének további romlásához vezetnének. A rohamok megelőzésére többféle humán készítményt használhatunk, érdekes módon a modernebb embergyógyszerek kutyáknál
nem alkalmazhatóak, mivel az állati szervezetben 1-2 óra alatt lebomlanak. A szokásos szerek az esetek kétharmadában hatékonyak, mellékhatásuk csekély. Érdemes naptárt is vezetni a rohamokról, ha a rohamsűrűség egy hónapnál ritkább, nem kell gyógyszeresen kezelni. A
görcsroham során törekedjünk arra, hogy az állat ne sérüljön meg,
masszírozni, vízzel leönteni felesleges.
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!)

Álláshirdetés
A Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
intézmény az alábbi munkakörökre hirdet felvételt:
• bőrgyógyász szakorvos,
• radiológus szakorvos ultrahang diagnosztikai jártassággal,
• sebész és/vagy traumatológus szakorvos,
• szemész szakorvos,
• betegkísérő munkatárs,
• endoszkópos szakasszisztens (gasztroenterológiai
szakrendelésre),
• orvosdiagnosztikai analitikus vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás szakasszisztens (orvosi laboratóriumba),
• pszichiátriai szakápoló,
• röntgen szakasszisztens.
Részletes pályázati kiírást a www.domsod.hu oldalon olvashatnak!
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Fogalmak értelmezése fogyasztóknak és vállalkozásoknak
Kedves Olvasók!
Tisztelettel köszöntöm Önöket! Ez a cikk a fogyasztóknak, az egyéni vállalkozóknak és a társas vállalkozások vezetőinek segít eligazodni
abban, hogy a békéltetésben mit jelentenek a
legfontosabb szakkifejezések. Fontos figyelembe venni, hogy minden vállalkozó más cégnél
fogyasztó lesz termék vásárlás és szolgáltatás
igénybe vétele esetén.
Eszerint a vállalkozásnak olyan ügyfele a fogyasztó, aki terméket vásárol vagy igénybe veszi a vállalkozás szolgáltatását. Ezekkel kapcsolatos jogvitákkal fordulhat a Pest Megyei Békéltető Testülethez, aki a vitás ügyét bíróságon
kívüli eljárásban szeretné rendezni.
Fogyasztónak minősül a természetes személy, a civil szervezet, az egyházi jogi személy,
a társasház, a lakásszövetkezet, a mikro, kis- és
középvállalkozás, amely árut vesz, rendel, kap,
használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, ha az önálló foglalkozásán és gazdasági
tevékenységén kívül eső célok érdekében árut
vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az
áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A vállalkozás a felsorolt tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi. A vállalkozás abban az esetben lehet fogyasztó (végfelhasználó), ha a panasz tárgya nem függ össze
a vállalkozási tevékenységével. A vállalkozás
gyártmányaihoz vásárolt anyagokkal, félkész
termékekkel kapcsolatos jogviták vagy a vállalkozás nevére szóló előfizetői szerződéssel használt mobiltelefon vitás ügyeinek rendezése bírósági eljárásban rendeződhet, ha a Felek nem
tudnak egymással megegyezni.
Gyártó a termék üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a
terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy
egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával
önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy
importáló.
Fogyasztói jogvitának minősül a fogyasztó és
a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos vitás ügy, valamint a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy,
Belföldi a fogyasztói jogvita akkor, ha adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban felmerül olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a

vállalkozásnak Magyarországon székhelye, telephelye vagy fióktelepe van.
A forgalmazó az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza
(eladja, értékesíti). Legtöbbször a kereskedő vállalkozás a forgalmazó, de ritkább esetben a fogyasztó a gyártóval is kapcsolatba kerülhet. A forgalmazás valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is. A termék minden birtokba
vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve
a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a
dolog módjára hasznosítható természeti erő.
A szolgáltatás termék, ingatlan vagy vagyoni
értékű jog értékesítésén kívül minden ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység, amely a
megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását
foglalja magában.
A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából az
egyezség létrehozását a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek eredménytelensége esetén az
ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű,
gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a
fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Nem minden fogyasztói panasz rendezhető a
békéltető eljárásban, csak a probléma megoldását kereső, együttműködő Felek között eredményes a békéltetés. Ha a Felek között kibékíthetetlen az ellentét, ha nincsenek tekintettel egymás érdekeire, ha az álláspontjukból nem engednek, ha a jogvita rendezéséhez bonyolult bizonyítási eljárás szükséges, jobb, ha a hagyományos bírósági utat választják.
„Fogyasztói Jogviták” című fogyasztóvédelmi magazinműsor elérhető és visszanézhető
a FIX Televízió www.fixhd.tv hivatalos honlapján és a YouTube oldalon. Kéthetenként új
műsor látható a képernyőn páros héten, csütörtökön 21 óra 15 perckor. A műsor ismétlésének
időpontját a Műsorújság tartalmazza. A műsor
házigazdája és műsorvezetője a cikk szerzője.
Nézzék a televíziós műsort és olvassák a
Dömsödi Hírnök fogyasztóvédelmi cikkeit!
Ha a t. Olvasó fogyasztói panaszt kíván benyújtani, postán feladott küldeményként az
alábbi címre küldheti;
Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Honlap: www.panaszrendezes.hu

Telefon félfogadási időben:
(+36- 1) 269-0703,
(+36- 1) 784-3076.

Dr. Csanádi Károly
elnök

Dr. Csanádi Károly
a Pest Megyei Békéltető Testület elnöke

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

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
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A virtuális tér veszélyei gyermekeinkre
A gyerekek sokszor nem érzik az online világ
veszélyeit, nincsenek tisztában a hatásaival,
nem ismerik a mobil, online eszközök erejét,
ugyanakkor fontos számukra az internet, a mobiltelefonok és a számítógépes világ.
A Logischool Programozóiskola kutatása
(2019) szerint mind a fiatalabb (6-12 év), mind
az idősebb (13-18 év) korosztály jelentős része
napi szinten internetezik, és a hálón eltöltött idő
az életkor emelkedésével egyenes arányban nő.
A gyerekek egyre fiatalabban (8-9 éves koruk
között) kapják meg az első okostelefonjukat. Az
internet hatással van arra is, hogy kit tekintenek
követendő példának. A megkérdezettek 39%-a
az online véleményvezéreket (YouTuberek,
gamerek) nevezte meg példaképeként. 17%-a
ismert sportolókat, és a harmadik helyet (15%)
a szülők foglalták el. Ezért a szülőknek nagy a
felelőssége a helyes internetezési szokások kialakításában! A 7-12 éves gyerekek gondolkodása még konkrét, az információt még szó szerint veszik, és elhiszik, amit mondunk nekik, illetve amit a neten olvasnak.
Tanácsok szülőknek!
– Rendszeresen lépjünk be velük együtt a
netre, beszélgessünk a látottakról, mutassuk

meg, hogyan kerüljék el a nem javasolt oldalakat, és mondjuk el, hogy nem minden igaz, amit
a képernyőn látnak.
– Ha úgy gondoljuk, hogy gyermekünk több
időt tölt a gép előtt, mint amennyit szeretnénk,
akkor nyújtsunk egyéb alternatívákat számukra,
például: válasszunk számukra sportot, művészeti foglalkozást, vonjuk be a kertészkedésbe,
egyéb házimunkákba, csináljunk közös programokat, néha játsszunk velük együtt.
A nagyobb gyermekek már önállóan interneteznek, így náluk már nagyobb a veszély arra,
hogy emiatt bajba kerülnek. Fenyegetés, zsarolás, megfélemlítés, cikizés, kiközösítés, megszégyenítés, illetéktelen képek, lejárató mobilfelvételek, rosszindulatú megjegyzések, álprofil
és még sok más fenyegeti a gyerekeket a világhálón.
Tippek gyerekeknek, fiataloknak!
– Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem
láthatod, milyen hatással vannak szavaid vagy
az általad küldött képek másokra, ezért fontos,
hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg,
mit mondasz/küldesz másoknak. Gondolj bele,
hogy te szomorú lennél-e, ha veled történne
ilyen.

– Használd az eszed, mielőtt közzéteszed!
Bármit küldesz vagy posztolsz online, legyen az fotó vagy szöveg, nagyon gyorsan
elterjedhet, nem törölhető, örökre online maradhat.
– A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet
– ne oszd meg másokkal! A mobilszámodat
csak megbízható barátaidnak add meg!
– Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan
blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne vágj vissza, ne válaszolj
haragból!
– Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a sértő üzeneteket, képeket
vagy online beszélgetéseket!
– Végül: ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd
a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki
nem állna melléd?
– Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy
felnőttnek, akiben bízol, vagy hívd a Kék Vonal
Helpline számát: 116-111!
– Tájékozódj a www.biztonsagosinternet.hu
oldalon!
Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói

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: domsod.gyermekjoleti@gmail.com
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.
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VOLÁNBUSZ menetrend
DÖMSÖD – RÁCKEVE
indulási hely

érkezési hely

indul

érkezik

menetidő

közlekedik

01. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Ráckeve, hídfő

06:22

06:48

17.1 km – 26 perc

munkanapokon

02. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Ráckeve, hídfő

06:47

07:49

28.3 km – 1 óra 02 perc

iskolai előadási napokon

03. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Ráckeve, hídfő

06:57

07:20

16 km – 23 perc

szabad- és munkaszüneti napokon

04. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Ráckeve, hídfő

06:57

07:51

28.3 km – 54 perc

tanszünetben munkanapokon

05. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Ráckeve, hídfő

08:37

08:56

13.8 km – 19 perc

munkaszüneti napok kivételével naponta

06. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Ráckeve, hídfő

13:57

14:23

17.1 km – 26 perc

munkanapokon

07. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Ráckeve, hídfő

15:57

16:51

28.3 km – 54 perc

munkanapokon

08. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Ráckeve, hídfő

17:57

18:51

28.3 km – 54 perc

munkanapokon

09. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Ráckeve, hídfő

17:57

18:23

17.1 km – 26 perc

szabad- és munkaszüneti napokon

RÁCKEVE – DÖMSÖD
indulási hely

érkezési hely

indul

érkezik

menetidő

közlekedik

01. Ráckeve, hídfő

Dömsöd, vasútáll. elágazás

06:08

06:27

13.8 km – 19 perc

munkanapokon

02. Ráckeve, hídfő

Dömsöd, vasútáll. elágazás

06:23

06:49

17.1 km – 26 perc

szabad- és munkaszüneti napokon

03. Ráckeve, hídfő

Dömsöd, vasútáll. elágazás

06:58

07:52

28.3 km – 54 perc

munkanapokon

04. Ráckeve, hídfő

Dömsöd, vasútáll. elágazás

10:38

10:57

13.8 km – 19 perc

munkanapokon + szabadnapokon

05. Ráckeve, hídfő

Dömsöd, vasútáll. elágazás

11:38

11:57

13.8 km – 19 perc

munkanapokon

06. Ráckeve, hídfő

Dömsöd, vasútáll. elágazás

14:58

15:24

17.1 km – 26 perc

munkanapokon

07. Ráckeve, hídfő

Dömsöd, vasútáll. elágazás

16:58

17:52

28.3 km – 54 perc

munkanapokon

08. Ráckeve, hídfő

Dömsöd, vasútáll. elágazás

16:58

17:24

17.1 km – 26 perc

szabad- és munkaszüneti napokon

09. Ráckeve, hídfő

Dömsöd, vasútáll. elágazás

17:58

18:24

17.1 km – 26 perc

munkanapokon

DÖMSÖD – KUNSZENTMIKLÓS
érkezési hely

indul

érkezik

menetidő

01. Dömsöd, vasútáll. elágazás

indulási hely

Kunszentmiklós, Kálvin tér

06:07

06:40

17.9 km – 33 perc

iskolai előadási napokon

közlekedik

02. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Kunszentmiklós, Kálvin tér

06:17

06:47

17.9 km – 30 perc

munkanapokon

03. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Kunszentmiklós, Kálvin tér

14:17

14:56

17.9 km – 39 perc

iskolai előadási napokon

04. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Kunszentmiklós, Kálvin tér

16:22

16:55

17.9 km – 33 perc

munkanapokon

KUNSZENTMIKLÓS – DÖMSÖD
indulási hely

érkezési hely

indul

érkezik

menetidő

közlekedik

01. Kunszentmiklós, Kálvin tér

Dömsöd, vasútáll. elágazás

05:20

05:48

17.9 km – 28 perc

munkanapokon

02. Kunszentmiklós, Kálvin tér

Dömsöd, vasútáll. elágazás

05:30

05:58

17.9 km – 28 perc

iskolai előadási napokon

03. Kunszentmiklós, Kálvin tér

Dömsöd, vasútáll. elágazás

13:35

14:08

17.9 km – 33 perc

iskolai előadási napokon

04. Kunszentmiklós, Kálvin tér

Dömsöd, vasútáll. elágazás

15:35

16:03

17.9 km – 28 perc

munkanapokon
Forrás: menetrendek.hu
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☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Április–május

adáson vettek részt. Gyermekszínészek előadásában a Dzsungel könyve
című zenés darabot tekintették meg.

A tanév lezárását megelőző hónap minden évben tele van elvárással,
bizonyítással, utolsó eséllyel, de ezt felülírja az a jókedv, amit az osztálykirándulások, anyák napi ünnepségek, ajándékkészítések hoznak az életünkbe. Nézzük, mi történt velünk a közelmúltban!
Az 1. a osztály benevezett az országos KRESZ versenyre, virágot
ültettek a Föld napján, részt vesznek
az Iskolagomba programban,
amelynek keretében az iskolában
nevelik a gombát és fogyasztják is
minden lehetséges formában elkészítve.
A 2. b osztály szintén Budapestet választotta osztálykirándulásuk helyszínéül. Sétáltak a Margitszigeten, meglátogatták a Természettudományi
Múzeumot. Az Állami Bábszínházban megnézték a Holle anyó című előadást. Osztályuk tanulója, Juhász Botond a Gemenc hangja énekversenyen I. helyezést ért el, valamint a zsűri különdíját kapta.
Az 1. b osztály Budapestre kirándult egy kora tavaszi napon. A szépen
felújított Orczy téren álltak meg, majd a Természettudományi Múzeum
kiállításait látogatták végig. A legjobban a Kockakiállítás tetszett nekik,
ahol rengeteg LEGO darabból kirakott formát láttak. Pl.: emberi csontvázat, repülőt. Ügyességüket ki is próbálhatták a játszóházban, ahol kedvükre építhettek a kis kockákból. Később tömegközlekedéssel mentek moziba, ahol egy mesefilmet néztek meg.

A 3. a osztály köszöntötte az édesanyákat egy szép műsorral, ajándékkal. Versenyeken is részt vettek, horgászversenyen 3.
helyezett lett Rab Sára Dorka, Rakszegi
Zamira, Slezák Tímea. Matematika versenyen Balogh Lelle Lídia 2. helyezést ért el.
A 3. b osztály május 13-15-ig a zánkai
Erzsébet-tábor vendége volt. Sajnos az idő nem nagyon kedvezett nekik,
rengeteg program elmaradt az eső, viharos szél miatt. Matematika versenyen vettek részt, ahol Basa Lara Noa 1., Zsebők Georgina Lilla 3. helyezést ért el. Csécs Alíz a tököli Szárnyaló Pünkösdi Népdalünnepen bronz
minősítést szerzett. Táncos lábú tanulóik, Pető Zita, Borsi Nóra és Mendi
Amira több megmérettetésen is részt vettek, ahol arany minősítést értek el.

A 2. a osztály
tanulói részt vettek
a szigethalmi páros komplex tanulmányi versenyen.
Anyák napi ünnepélyükön a műsoron túl maguk ültette virágokkal
kedveskedtek az
anyukáknak.
Kiskunlacházán
zenés színházi elő-
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A 4. a osztályban is méltón megünnepelték az édesanyákat.

Részt vettek a 2. a osztállyal együtt a Dzsungel könyve előadáson.
Pályáztak ők is Erzsébet-táboros osztálykirándulásra, de sajnos a rossz
időjárás miatt ez a kikapcsolódás meghiúsult.
A 4. b osztály szintén ünnepséget rendezett az édesanyáknak.
Házi matematika versenyünkön nagyon szép eredménnyel szerepeltek,
mindhárom helyezést az ő osztályukban osztották ki.
1. helyezett lett Haraszti Dániel,
2. Czeller-Kovács Olivér
és megosztott 3. helyezett Kiss Zoltán Márk és Tarr Zoltán.
Gábor Tünde

GACSNÉ GÁBOR MARIANNA MATEMATIKAVERSENY
2019. május 9-én került sor a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában a már évek
óta hagyományosan megrendezett házi matematikaversenyre. Itt iskolánk legjobb tanulói
mérték össze tudásukat 3.-tól 8. osztályig.
Idén ez a verseny kicsit más volt, mint az elmúlt években.
Az alsós munkaközösség javaslatára a 2019/20.
tanévtől kezdve a Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskola minden évben Gacsné Gábor
Marianna emlékére rendezi meg házi matematikaversenyét, hogy ilyen formában is ápolja emlékét egykori kedves tanítójának, igazgatóhelyettesének.
Gacsné Gábor Marianna hosszú éveken át iskolánk pedagógusaként tevékenykedett. Munkája során elkötelezett híve volt a tehetséggondozásnak, különösen a matematika terén. Ez a
tantárgy állt legközelebb a szívéhez, így mindig
törekedett arra, hogy diákjaival megszerettesse.
Játékosan, izgalmas feladatok segítségével barangoltatta be a számok birodalmát tanulóival.
Ezért iskolánk ezt a matematikaversenyt az Ő
emlékének ajánlja.
„Nehezen felfogható, mégis alapvető világ.
Egyetlen tudományág sem mellőzheti ma már.
Eredete is mélyebb az ősfák gyökereinél,
fokról-fokra érteni, alkalmazni követelmény.”
(Fórján László: Matek)

EREDMÉNYEK:
3. évfolyam:
1. hely Basa Lara Noa 3. b
2. hely Balogh Lelle Lídia 3. a
3. hely Zsebők Georgina Lilla 3. b
4. évfolyam:
1. hely Haraszti Dániel 4. b
2. hely Czeller-Kovács Olivér István 4. b
3. hely Tarr Zoltán 4.b és Kiss Zoltán Márk 4. b
5. évfolyam:
1. hely Papp Mihály 5. b
2. hely Balogh Antal 5. a
3. hely Kadók Boglárka 5. a
6. évfolyam:
1. hely Katona Marcell 6. b
2. hely Kakas Bence Zoltán 6. a
3. hely Csimma Roland Gábor 6. b
és Liptai Áron 6. b
7. évfolyam:
1. hely Sas Zsuzsanna 7. b
2. hely Varju Dániel 7. b
3. hely Nagy-Molnár Martin 7. b
8. évfolyam:
1. hely Vella Donát Antal 8. a
2. hely Bak Vivien 8. a
3. hely Bődi Péter Levente 8. b
Gratulálunk!
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Pályázati felhívás – 2 fõ óvodapedagógus
Dömsödi Nagyközségi Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
Dömsödi Nagyközségi Óvoda

óvodapedagógus 2 fő
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 2019. szeptember 1. – 2022.
augusztus 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógusi feladatok ellátása: pedagógiai, szakmai feladatok, tanügy igazgatási
adminisztratív teendők, egyéb feladatok a teljes
munkaidő kitöltése alatt a gyermekek, a csoport
és az intézmény érdekében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű önálló munkavégzés, felelősség
és kötelességtudat, együttműködési készség,
csapatmunka.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Végzettséget igazoló oklevél, • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • Szakmai önéletrajz, • A szakmai gyakorlati idő igazolására szolgáló dokumentum, • Nyilatkozat
arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők
a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. július 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madarász Mária nyújt, a 06-20-4295379-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével
(2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89/2019,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus 2 fő,
vagy
• Elektronikus úton Madarász Mária részére a
domsodiovi@kevenet.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető bírálja el az intézményvezető-helyettes véleményének kikérésével.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Az intézmény hirdetőtábláján – 2019. május 14.
• Dömsöd Nagyközség honlapján – 2019. május
14.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2019. május 13.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.

Ajánló
Kedves Olvasók! A Dömsödi Hírnök júliusi mellékleteként kerül kiadásra községünk nagyra becsült pedagógusa, Bana Gábor tanító
úr írása, Dömsöd múltja
címmel.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy e különleges
kiadvány a Dömsödi Hírnökkel együtt lesz megtalálható az elárusító helyeken.
Az olvasók a helyi lap mellékleteként kapják kézhez
az értékes kiadványt.

Zenés Nyári Esték 2019
Az idei Zenés Nyári Esték előadásai kellemes, nyári időjárás esetén a Petőfi Múzeum udvarán lesznek megtartva 19.00 órai kezdéssel.
Esős, szeles időben a Kisherceg Gyerekház
nagytermében tartjuk meg az előadást.

2019. június 22. szombat
Zenés program / Nyitó est a Dezső Lajos
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai közreműködésével.

Várható előadások:
2019. július 20. szombat
Ady emlékest
2019. augusztus 17. szombat
Népi színmű / záró est.

A belépés DÍJTALAN!
Sok szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt.

A részletes programról a későbbiekben
adunk tájékoztatást.

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
nyitva tartása
Hétfő: Zárva
Kedd: 10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711

Mindenkit szeretettel
várunk!

Kútfúrás

Dömsöd múltjából
állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.

110-es csatornacsővel –
garanciával.

Nyitva tartás a
könyvtári nyitvatartási
rend szerint.

06-30-964-0485
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Az utolsó mérkõzésen dõlt el a
bajnokság sorsa
Szigethalom : Dömsöd 1:1 (1:0)
A továbbra is sportpálya nélküli Szigethalom
Diósdon várta csapatunkat. A vendéglátók Keményvári góljával szerezték meg a vezetést. A
második félidőben Szabó István egyenlített, és
egyben mentette döntetlenre az eredményt.
Délegyháza : Dömsöd 3:1 (1:1)
Annak ellenére, hogy Palotai már a második
percben megszerezte a vezetést csapatunknak,
mégis elvesztette veretlenségét a Dömsödi SE.
Küzdelmes mérkőzésen a 94. percben szerezte
harmadik gólját a hazai csapat.
Ócsa : Dömsöd 2:1 (1:1)
Ismét vereség. Szoros mérkőzésen, de ismét
vereséget szenvedett csapatunk. A mieink gólját Kerekes szerezte.
Dömsöd : Inárcs 2:0 (1:0)
Dömsöd, 80 néző, jv: Mércse (Kamal, Székely)
Dömsöd: Szilágyi G. – Turcsán T., Faragó
G., Nagy Attila, Szabó Z. – Sass L., (Bognár S.
80.), Rösch P., Kerekes Z., Végh G. – Cserna G.,
Palotai Gy. (Hajlik M. 88.). Edző: Nagy Attila,
Kun Gergely.
A 34. percben Cserna bedobással hozta helyzetbe Palotait, aki éles szögből bombázott a
hosszúba. A 63. perc ismét örömet okozott a hazai szurkolóknak. Cserna pontos passzal indította Palotait, aki most sem hibázott. A 72. percben érdekes esemény zajlott: Palotai érvényesítve gyorsaságát nagy lendülettel tört kapura.
Utolsó emberként István Róbert csak gánccsal
tudta megállítani csatárunkat. A védő csak sárga
lapot kapott, és kifelé szabadrúgást ítélt a játékvezető, majd rövid konzultálás a partjelzővel és
befelé szabadrúgás. A szabadrúgás a sorfalról
pattant le.
Az egész csapat dicsérhető a lendületes játékért és a győzelemért. Kiemelkedően játszott Palotai, Cserna, Kerekes, Szabó Z. Nagy
Attila is kiválóan helyt állt. Továbbra is van esély
a bajnokság megnyerésére és a feljutásra.
Tárnok : Dömsöd 3:1 (1:1)
Csak egy félidőn keresztül volt partiban csapatunk. A dömsödi csapat gólját Szabó István
szerezte.
Gyál : Dömsöd 2:2 (0:1)
A 94. percben mentette döntetlenre a mérkőzést a hazai csapat. A mieink közül Rösch és
Cserna szerzett gólt.
Ecser : Dömsöd 4:3 (1:1)
Ismét szoros mérkőzésen vereség. Dömsöd
gólszerzői: Cserna 2, Rösch.
Dömsöd : Sóskút 7:2 (3:0)
Dömsöd: Szilágyi – Turcsán, Faragó, Kerekes, Szabó Z. – Bábel, Rösch, (Hajlik) Végh,
(Todorov) – Sass, Szabó I., Cserna (Bognár S.).
Edző: Nagy Attila, Kun Gergő.

Rendkívül jó játékkal győzött csapatunk. Legalább három nagy helyzetből még szintén gólt érhettünk volna el. A gólok sorrendje: Rösch, Cserna, Szabó I., Végh, Cserna, Cserna, Rösch. A végén kicsit kiengedett csapatunk, és az ellenfél részéről Berzéki és Herceg szerzett gólt. Meg kell
említeni Herceg gólját, aki mintegy 25 méterről
óriási erővel vágta a labdát a léc alá.
Páty : Dömsöd 1:2
Fontos győzelem az utolsó forduló előtt. A
gólokat Rösch és Cserna lőtték.
Dömsöd : Ráckeve 2:3 (0:1)
Dömsöd, 350 néző, jv Muhari (Bíró, Kányási).
Dömsöd: Szilágyi Gergő – Rácz Roland, Faragó Gábor, Bábel Norbert, Szabó Zoltán –
Turcsán Tamás (Cziráky Tamás), Kerekes Zoltán, Palotai György (Todorov Filemon), Rösch
Péter – Cserna Gábor, Szabó István.
Edző: Nagy Attila, Kun Gergely.
Ezen a mérkőzésen dőlt el, hogy ki nyeri a
Pest megyei III. osztály Nyugati csoport bajnoki címét. Sajnos már a 17. percben sérülés miatt
le kellett cserélni Palotait. Összerúgott egy ráckevei védővel, és ő húzta a rövidebbet. Nem
volt szabálytalan egyik játékos sem. Tóth a 27.
percben vezetést szerzett a vendégeknek, a jelentős számú ráckevei szurkoló nagy örömére.
Szünet után a 47. percben Cserna perdített kapura szöglet után, amelyet Dudu, a ráckevei védő beljebb segített. Három perc múlva Rösch
okosan lőtte el a labdát a kapus mellett. A vendégszurkolók kevésbé voltak lelkesek. Ezután
egy les gólt szerzett a vendégcsapat, de természetesen a játékvezető nem adta meg. A 62.
percben egy formás támadás végén Kecskés
egyenlített. A döntetlen még mindig a Dömsöd
bajnokságát jelentette volna. A 84. percben
Ráckeve jutott szabadrúgáshoz, ezt szintén
Kecskés csavarta a jobb felső sarokba. Így Ráckeve nyerte a bajnoki címet. A dömsödi csapat
elvesztette az utolsó mérkőzést, azonban nincs
szégyenkeznivalónk, hiszen egész idényben
tisztességes eredményt ért el csapatunk. Egyetlen gólon múlott a bajnoki cím. A szurkolók élvezetes, változatos mérkőzést láthattak az utolsó mérkőzésen.
Varsányi

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága szerettünk,
CSEPREGI JÓZSEFNÉ
Makács Mária Erzsébet
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Szerető gyermekei, unokái, dédunokái

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.: 06-24-955-716
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
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián
érdeklődjenek.
Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra
5 óra
Lelkipásztor: Szappanos Tibor

Köszönetnyilvánítás
„Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani.” (Váci M.)
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Férjem, Gyermekeink Apja temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Pozsár Család
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:
Csorba Kálmán István – Bulyáki Krisztina
LEVENTE és PATRÍCIA
Gáncs Norbert – Cserna Mariann
MIHÁLY MÁTÉ
Szijjártó Krisztián – Gugyella Kitty
DOMINIK
Kakas Zoltán – Czeller Piroska Nóra
ZOLTÁN JÓZSEF
Csehi Csaba – Gecző Loretta
LORINA
Szabó Zsolt – Molnár Vanessza Nikoletta
KRISZTIÁN ZSOLT
Ispán András – Kiss Renáta
LILI TÍMEA

Házasságot kötöttek:
Kincses Julianna – Molnár László
Ispán Krisztina – Czékmán Róbert
Horváth Mária – Kovács Attila
Szadai Viktória – Rogocz Zoltán
Hotka Katerina Mihajlivna – Donec Szergej
Csehi Szilvia – Takács Márk

Elhunytak:
Madarász Imréné Gálos Ilona
Kincses Lajos
Bartek Éva
Varsányi Elemér

80 éves
23 éves
68 éves
80 éves

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

06-20-383-5407

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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: június 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: július eleje
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Árky Annamária, Bábel László, Balogh István
Ferenc, Bencze István, Bucsi Mária,
Budai Szilvia, Christoph Gáborné,
dr. Csanády Károly, Csonka Nóra,
Földvári Attila, Gábor Tünde, Habaczellerné
Juhász Judit, Ispán Imre, Iván Zsuzsanna,
Korona Sándor, Orbánné Kiss Judit,
Pongrácz József, dr. Siket Péter, Szabó Andrea,
Szabóné Lévai Csilla, 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 Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől 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

Dömsödi Horgász Egyesület nyitva tartása
HORGÁSZIRODA:
DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.

DÖMSÖD
CÉLPONT(Y) HORGÁSZ SZAKÜZLET
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ

JÚNIUS – JÚLIUS HÓNAPOKBAN:
MINDEN SZOMBATON DE. 10-12 ÓRA
KÖZÖTT.

DUNAHARASZTI
VÍZIPÓK HORGÁSZ SZAKÜZLET (FŐ
ÚT 33.)

AUGUSZTUS HÓNAPTÓL AZ EGYESÜLET REGISZTRÁCIÓS PONTJAIN:

TÁJÉKOZTATÁS:

06-30-260-0957; 06-30-350-8820

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: 7.3011.30 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
A gyermekorvosi rendelés helyettesítés
miatt 2019. május 13. – június 30-ig az alábbi időpontokban lesz: hétfő: 8–11 óráig,
kedd: 8–11 óráig, szerda: 13–16 óráig,
csütörtök: 10–12 óráig, péntek: 8–11 óráig.
Tanácsadás: csütörtök 13–15 óráig.
Rendel: dr. Szakály Ilona.
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
(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

Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk
Önöket, hogy a rendőrség segélyhívó
száma a 112-es központi szám.
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Konfirmálás Dabon és Dömsödön

Fotó: Rakszeginé Kovács Mónika
Dabon konfirmáltak:
Gambi Ariel Ron, Vella Donát Antal, Tarr Zsófia, Huszti Alexandra Hanna, Balogh László Levente lelkipásztor,
Varsányi Antal gondnok, Burján Dzsenifer, Balogh Boróka Zsuzsanna, Ispán Levente Tamás, Katus Olivér.

Fotó: Bábel László
Dömsödön konfirmáltak:
Ülnek: Jónás Viktória; Lantai Tímea; Béczi Kinga; Orosz Maja; Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor;
Szabó Péter lelkipásztor; Tóth István gondnok; Bányai Dorina; Harsányi Anna; Péter Anna; Virág Karina.
Állnak: Kakuk Zsanett; Nagy Péter; Kincses József; Szűcs Levente; Turcsán Bence; Laczó Bence; Ács Zoltán; Bődi Péter;
Csehi Lilla; Tóth Luca.

Dömsödön ebben az esztendőben elsőáldozás és bérmálkozás nem történt.

