
Mostanában nagy divat közvélemény-kutatásokat tartani arról is,
hogy melyik magyar szó a legszebb. Nem ismerem a kutatások vég-
eredményét, de az édesanya szó biztos, hogy az élmezõnyben helyez-
kedik el. Nemcsak a betûk egymás utáni harmóniája eredményezi
ezt, hanem annak utánozhatatlan tartalma miatt is. Tehát köszöntöm
az Édesanyákat! Azokat, akik már az unokák, esetleg dédunokák ne-
velésében segítenek, és azokat is, akik még kismamaként most ismer-
kednek a gyermeknevelés gyönyörûségeivel! A jelképes szál virág
most is minden Édesanyáé!
Nem kis izgalommal készültünk a XIX. Dömsödi Napok esemény-

sorozatára. Az izgalom abból adódott, hogy nem az eddig megszo-
kott módon, valamelyik hétvégéhez kapcsolva bonyolítottuk nagy-
községünk ünnepét, hanem május elseje és az azt megelõzõ nap je-
lentette a Dömsödi Napok programkínálatát. Magam is úgy gondo-
lom, hogy jól sikerült rendezvény után vagyunk, de azért lehet, hogy
a jövõben visszatérünk a hétvégéhez kapcsolódó hagyományunkhoz.
Az ünnepi megnyitó során köszöntöttem a felvidéki Fûr község test-
vérvárosi küldöttségét, akik Zachar Stepanka polgármester asszony
vezetésével érkeztek ünnepségünkre. Mindketten megállapítottuk,
hogy a mostani találkozónk tovább erõsítette a két település már több

mint fél évszázados kapcsolatát. Szomorúságomra, a német testvér-
városunkból, Knüllwaldból � Horst Speck személyében � csak egy-
személyes delegáció érkezett, mivel a hét végén helyi választásokra
kerül sor, és a kampány az utolsó stádiumába érkezett. A szakszerve-
zeti vezetõ � minden évben segítik valamely egyesületünket � egy tá-
mogató csekket adott át Klszák Tamásnak, a Polgárõrség vezetõjé-
nek. Köszönjük szépen. Természetesen remélem, hogy a jövõ évben
ismét nagy létszámú német küldöttséget köszönthetünk Dömsödön,
egy sikeresen befejezett választás után.
Bõ évtized óta a Dömsödi Napok szerves része a kitüntetések át-

adása, így volt ez ebben az évben is. A képviselõ-testület döntése ér-
telmében idén is méltó kezekbe kerültek a Dömsödért Emlékérmek!
Szigorúan abc-sorrendben, a más oldalon még méltatott kitüntetettek
névsora a következõ: Ambruska Margit, Ispán Ignác, Kovács Ferenc,
Mészáros Pálné és a lelkész házaspár Szabóné Lévai Csilla és Szabó
Péter. Valamennyiüknek szívbõl gratulálok, és köszönöm ténykedé-
süket Dömsöd közéletének színesítésében! Ugyancsak gratulálok a
két kitüntetõ emléklap birtokosának, a Dömsödi Önkéntes Tûzoltó
Egyesületnek és Horváth Béla kádármesternek! Biztos vagyok ab-
ban, hogy jövõre ugyanilyen nehéz helyzetben lesz a képviselõ-testü-
let, mint idén, amikor majd kiválasztjuk a jövõ évi kitüntetetteket.
Nagyon sok kiállító mutatta meg tudományát, tehetséget, amelyet
egy emléklappal ismertünk el. Egyébként a díjkiosztó az elõzõ évek-
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hez képest kicsit formabontó volt, ugyanis
egy Dömsödért emlékérem átadást egy mû-
sorszám követett, és ez ismétlõdött ötször. A
jelenlévõ érdeklõdõknek tetszett ez a változ-
tatás, így legközelebb is ennek szellemében
lesz a díjkiosztó. Itt köszönöm meg a VI. b
osztály mindig nagy sikert arató néptáncos
betéteit és az ifjú �elõadómûvészek� igényes
mûsorszámait.
Az Alfonz Lovasklub ez évben is szépszá-

mú nevezõvel, színvonalas díjugrató ver-
senyt rendezett. Jónéhány idelátogató lovas
most is kiemelte a versenypálya páratlan
fekvését. Ilyen csodás körülmények között
valóban nem sok lovasversenyt rendeznek
az országban. Az OMK-ban a délutáni, ko-
raesti program ezúttal is a könnyû mûfajé
volt. A szokásosan igényes, szórakoztató
mûsort Wolf Kati tényleg varázslatos kon-
certje zárta le.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki egy

kicsit is segített a Dömsödi Napok sikeres
megrendezésében. Nem kevesen voltak ilye-
nek idén sem! Úgy gondolom, hogy a Döm-
södre látogató vendégek jól érezték magu-
kat, ezért aztán legközelebb is kíváncsiak
lesznek ránk!
Szerencsére az utakra vonatkozó felhívá-

somnak lett foganatja, mert már többen jelez-
ték, hogy utcájuk felújításához anyagilag
hozzájárulnak. A már erre a célra befizetett
összegeket köszönöm szépen, kellõ kontroll
mellett fogjuk felhasználni ezeket a pénze-
ket, vagyis arra az utcára fordítjuk, amelyre
kérik a befizetõk. Csak tájékoztatásul jegy-
zem meg, hogy az elsõk között is az elsõ a
Dömsödi Lobogó Vadásztársaság volt.
Már a decemberi újságunkban jeleztem � a

megszorítások során � hogy elõfordulhat,
hogy a Dömsödi Hírnök költségtakarékosság
miatt kevesebb oldalszámmal jelenik meg a
jövõben. Amint a kedves olvasók észlelhet-
ték, ez nem következett be, és továbbra is az
elõzõ színvonalon és terjedelemben jelenik
meg a Hírnök. Ez azért van így, mert Tóth
Imre barátom, Kiskunlacháza alpolgármeste-
re, a nyomda tulajdonosa � megértve nehéz-
ségünket � nagyvonalú gesztussal mondott le
a nyomda nyereségérõl! Köszönet érte!
Más oldalon is olvashatják, hogy a Leader

mozgalom keretében egy olyan 200 oldalas
kiadványhoz juthatunk, amely elsõsorban
Dömsöd 2013. év tavaszának pillanatképét
mutatja be. Túl a jelenlegi helyzeten, azért
településünk múltjából is kapunk némi ízelí-
tõt. Így aztán kérem a Hírnök olvasóit, hogy
akinek olyan írásos dokumentum, fénykép
vagy festmény van birtokában, amelyet al-
kalmasnak gondol ebbe a könyvbe, jelezzék
nálunk vagy a könyv szerkesztõjénél, dr.
Czerny Károlynál. Az még egy fontos infor-
máció, hogy mindez nem kerül egy fillérünk-

be sem. Ha már a Leader mozgalomnál já-
runk, akkor örömteli a hír, hogy 14 millió fo-
rintot nyertünk a Falumegújítás és fejlesztés
témakörben a polgármesteri hivatal elõtti tér
felújítására. Örömmel tájékoztatom az ér-
deklõdõket, hogy a Katolikus Egyház szinte
a templom teljes felújításának összegét nyer-
te el a mozgalom a Vidéki örökség címû feje-
zetében. Még ide tartozó hír, hogy ugyancsak
a mozgalom keretében a térségeket átívelõ
�fejezetben� a Tassi Önkormányzattal együtt
próbálunk meg pályázni a Duna-parti �ke-
rékpárút� aszfaltozására. Hogy milyen siker-
rel, azt ma még nem tudom?
A kulturális, sport- és szabadidõ-kínálat az

utóbbi hetekben komoly válaszút elé állította
az érdeklõdõket. Szinte mindenki megtalál-
hatta a maga számára érdekesnek tûnõ ese-
ményt.
Nagysikerû jótékonysági hangverseny volt

a mûvelõdési házban a Dömsödi Református
Templom tetõjének felújításáért. A teltházas
rendezvény minden mûsorszámát élvezettel
hallgattuk, nekem mégis Csikósné Jutka és
Vesztergám Miklós ének-tárogató együttes
produkciója tetszett a legjobban.
Szintén a komolyzenei kategóriába tarto-

zik az újabb térségi fúvós szólisták és együt-
tesek találkozója. Nem voltam jelen a ren-
dezvényen, de Varsányi Antal alpolgármes-
tertõl tudom, hogy változatlanul magas szín-
vonalú produkciókat hallhattak a jelenlévõk.
Meghívást kaptam Ráckevére a Kyoku-

shin Karate Egyesület bemutatójára, amely-
nek jó néhány dömsödi fiatal is tagja. Na-
gyon érdekes volt a bemutató, számomra
csodát jelent az a fegyelem, amelyet izmaik
használatára fordítanak.
A végére maradt a DUSE sportbálja. Ta-

lán sokan gondolták úgy, hogy két héten be-
lül két sportbált nem jó rendezni, de a té-
nyek mást mutatnak. Nagyon jó volt a bál,
lelkesek voltak a fiatalok, és nagyon kreatí-
vak voltak a szülõk! Nagyban emelte a bál
színvonalát, hogy a magyar kézilabda válo-
gatott többszázszoros válogatottja, Tóth Tí-
mea vállalta el a fõvédnökséget. A báltól
függetlenül, számomra úgy tûnik, hogy egy-
re masszívabban építi fel az utánpótlás
egyesület vezetése a sportkört. Még a társa-
sági adó felhasználása hiányzik az életük-
bõl, de azért az elismerést megérdemlik. A
fiatalokkal foglalkozó edzõk is megérdem-
lik, hogy megemlítsem a nevüket azért az
átgondolt, hozzáértõ, csupaszív munkáért,
amelyet az utánpótlás csapatok felkészítése-
kor tanúsítanak. A leány kézilabdázókat
Balika Tímea és Béczi János edzi, míg a fo-
cista fiúkkal Reibl György és Túróczi Ba-
lázs foglalkozik.

Bencze István
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2013. április 24-én
ülést tartott, amelyen az alábbi döntések
születtek.

A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Varsányi An-
tal alpolgármester, Balogh László Leven-
te, Csikós Lászlóné, Lázár József, Ispán
Ignác, Sallai Gábor, Szabó Andrea képvi-
selõk.

Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

48/2013. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról

2./ A polgármester beszámolója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl

3./ Az önkormányzat 2012. évi költségve-
tésérõl szóló beszámoló (zárszámadás)
megvitatása

4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciója

5./ Beszámoló a 2012. évi belsõ ellenõrzé-
sekrõl

6./ A Nagyközségi Óvoda Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának és Házirend-
jének Felülvizsgálata

7./ Pályázat benyújtása a Dabi Tagóvoda
fejlesztésére

8./ �Dömsöd Épített és Természeti Kör-
nyezete� címû kiadvány elkészítése

9./ Dömsöd, Káka utca szélesítése
10./ Jároliné Lázár Katalin önkormányzati

bérlakás megvásárlására irányuló ké-
relme

11./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azo-
nosító jelû és �IVÓVÍZHÁLÓZAT
REKONSTRUKCIÓ ÉS ÚJ VÍZTO-
RONY ÉPÍTÉSE AZ EGÉSZSÉGES
IVÓVÍZÉRT DÖMSÖDÖN� címû
projekt tájékoztatási és nyilvánosság
biztosításának feladatellátáshoz szük-
séges beszerzés megindítása

12./ Létszámcsökkentéssel kapcsolatos tá-
mogatás igénylése

Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

49/2013. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a lejárt határidejû ha-
tározatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két
ülés között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

50/2013. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõ-
szak eseményeirõl szóló beszámolót elfo-
gadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

3./ Az önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésérõl szóló beszámoló (zárszám-
adás) megvitatása
(Szavazás módja: minõsített többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal megalkotta a követ-
kezõ rendeletet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének

7/2013. (IV. 24.) rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési

zárszámadásáról
A rendelet kihirdetve: 2013. április 25.
napján.
A rendelet hatályos: 2013. április 25. nap-
jától.

4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormány-
zat 2014. évi költségvetési koncepciója
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

51/2013. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat és intézményei 2014. évi
költségvetési koncepcióját a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

5./ Beszámoló a 2012. évi belsõ ellen-
õrzésekrõl
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

52/2013. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete az önkormányzatnál
végzett 2012. évi belsõ ellenõrzésekrõl
szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal

6./ A Nagyközségi Óvoda Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának és Házi-
rendjének Felülvizsgálata
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

53/2013. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a Nagyközségi Óvoda
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és
Házirendjének módosításával egyetért.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

7./ Pályázat benyújtása a Dabi Tag-
óvoda fejlesztésére
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

54/2013. (IV. 24.) Kt. számú határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 8/2013. (III. 29.) BM
rendelet szerinti kötelezõ önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása célon belül támogatási kérelmet
nyújt be a Nagyközségi Óvoda dabi telep-
helyének (2344 Dömsöd, Szabadság út
92.) fejlesztésére.
Az igényelt támogatás 10.620.140 Ft. A

támogatással érintett beruházáshoz szük-
séges 2.655.037 Ft összegû önrészt a kép-
viselõ-testület az önkormányzat saját költ-
ségvetésébõl biztosítja.

A képviselõ-testület felhatalmazza Ben-
cze István polgármestert a pályázat be-
nyújtására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos, a pályázat be-

nyújtására 2013. május 2.

8./ �Dömsöd Épített és Természeti
Környezete� címû kiadvány elkészítése
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 5 igen, 0 nem sza-

vazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta a
következõ határozatot:

55/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a LEADER-HACS
szerepét átvevõ Pest-Budai és Ráckevei
Városszépítõ és Mûemlékvédõ Egyesület
által benyújtandó, a Leader IV. tengely
HVS-�kiadványok� stratégiai célfejezet
pályázatára, amelynek célja 5 millió Ft tá-
mogatás elnyerése a �Dömsöd épített és
természeti környezete� címû kiadvány el-
készítésére (1000 példány), a pályázati
projekt megvalósításának elõfinanszírozá-
sához összesen 2 millió forintot ad át ide-
iglenesen Pest-Budai és Ráckevei Város-
szépítõ és Mûemlékvédõ Egyesületnek az
alábbi feltételekkel:
� az ideiglenes pénzeszközátadás üte-

mezése szerint 1 millió forintot az egyesü-
let és az önkormányzat közötti szerzõdés
aláírása után 8 napon belül, 1 millió forin-
tot a szerzõdés aláírása után 60 napon belül
a könyv nyers anyagának bemutatása után
kell átutalni;
� az egyesület a teljes összeget köteles

2013. október 10-ig visszafizetni;
� a visszafizetés biztosítására az önkor-

mányzat, mint jogosult részére azonnali
beszedési megbízás (inkasszó) kikötése
szükséges.
A képviselõ-testület felhatalmazza Ben-

cze István polgármestert a fenti feltételek-
nek megfelelõ szerzõdés aláírására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos 2013. október

10-ig

9./ Dömsöd, Káka utca szélesítése
(Szavazás módja: minõsített többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

56/2013. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a 45/2011. (III. 30.) kt.
számú határozatát az alábbiak szerint mó-
dosítja.
A képviselõ-testület a Gáspár László és

Gáspár Lászlóné dömsödi lakosok tulajdo-
nában lévõ 2939/1 hrsz. alatti ingatlanból
felajánlott 124 m2-es nagyságú telekrészt a
3268 hrsz. alatti Káka utca szélesítéséhez
elfogadja.
A képviselõ-testület a telekmegosztás-

sal, valamint a szerzõdéskötéssel és ingat-
lan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsola-
tos költségek viselését vállalja.
A képviselõ-testület felhatalmazza Ben-

cze István polgármestert a szerzõdés alá-
írására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. június 30.

10./ Jároliné Lázár Katalin önkor-
mányzati bérlakás megvásárlására irá-
nyuló kérelme
(Szavazás módja: minõsített többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem sza-

vazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a
következõ határozatot:

57/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a tulajdonában lévõ
Dömsöd, Haladás u. 5. szám alatti önkor-
mányzati szolgálati lakásokat nem kívánja
értékesíteni.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

11./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004.
azonosító jelû és �IVÓVÍZHÁLÓZAT
REKONSTRUKCIÓ ÉS ÚJ VÍZTO-
RONY ÉPÍTÉSE AZ EGÉSZSÉGES
IVÓVÍZÉRT DÖMSÖDÖN� címû pro-
jekt tájékoztatási és nyilvánosság bizto-
sításának feladatellátáshoz szükséges
beszerzés megindítása

(Szavazás módja: minõsített többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

58/2013. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete Az �IVÓVÍZHÁLÓ-
ZAT REKONSTRUKCIÓ ÉS ÚJ VÍZTO-
RONY ÉPÍTÉSE AZ EGÉSZSÉGES
IVÓVÍZÉRT DÖMSÖDÖN� címû,
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. jelû pályá-
zati projekt keretében megvalósuló tájé-
koztatási és nyilvánosság biztosításának
feladatellátáshoz beszerzési eljárást folytat
le az alábbiak szerint:

I. Az ajánlatkérés tárgya: A projekt kere-
tében megvalósuló tájékoztatáshoz és nyil-
vánosság biztosításához szükséges felada-
tok ellátása.

II. A képviselõ-testület a beszerzési eljá-
rásban az alábbiakat hívja fel ajánlattétel-
re, akik számára az ajánlati felhívást meg
kell küldeni:
� STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI KÖZPONT
KFT.
1078 Budapest, Marek József utca 5.
3/33.

� FOR NEXT KFT.
4031 Debrecen, Fûrész u. 8.

� INFODIGIT KFT.
4032 Debrecen, Keresztesi u. 67.

III. A képviselõ-testület az ajánlati felhí-
vás szövegét jelen határozat melléklete
szerint hagyja jóvá.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

12./ Létszámcsökkentéssel kapcsola-
tos támogatás igénylése
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem sza-

vazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a
következõ határozatot:

59/2013. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete az önkormányzat költ-
ségvetési egyensúlya miatti, az önkor-
mányzati intézményeknél végrehajtott lét-
számleépítésekkel kapcsolatos költségek
támogatására az 5/2013. (III. 14.) BM ren-
delet szerinti kérelemhez kapcsolódó
177/2012. (XI. 28.) Kt. számú, 180/2012.
(XI. 28.) Kt. számú, 184/2012. (XI. 28.)
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Kt. számú és 36/2013. (III. 27.) Kt. számú
határozatait az alábbiak szerint kiegészíti.

� A Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõ-
dési Központ, Nagyközségi Könyvtár
(2344 Dömsöd, Béke tér 2.) 7 fõ álláshe-
lyébõl 1 fõ gondnok és 1 fõ technikai mun-
katárs álláshelyét megszüntette a képvise-
lõ-testület. Az álláshelyek csökkentése
után az intézmény engedélyezett álláshe-
lyeinek száma 2012. december 31-én 5 fõ,
ebbõl 1 fõ intézményvezetõ, 1 fõ mûvelõ-
désszervezõ, 1 fõ gondnok, 2 fõ technikai
munkatárs.
� A Dömsödi Sportközpont (2344 Döm-

söd, Széchenyi utca) intézményt a fenntar-
tó Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
2012. december 31-i nappal jogutód nélkül
megszüntette. A döntés következtében 4
álláshelybõl 1 fõ intézményvezetõ, 1 fõ ta-
karító, 1 fõ gondnok, 1 fõ takarítónõ állás-
helye az 1992. évi XXXIII. tv. 25. § (1) be-
kezdés c) pontja alapján az intézmény
megszûnésével együtt megszûnt.
� A Községi Vízmû (2344 Dömsöd,

Szabadság u. 73.) intézményt a fenntartó
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
2012. december 31-i nappal jogutód nélkül
megszüntette. A döntés következtében 9
álláshelybõl 9 fõ álláshelye az 1992. évi
XXXIII. tv. 25. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az intézmény megszûnésével
együtt megszûnt.

A fenti döntések következtében Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata és intézmé-

nyei engedélyezett álláshelyeinek száma a
közfoglalkoztatottak száma nélkül 2012.
december 31-én 172 fõrõl 157 fõre csök-
kent.

A képviselõ-testület vállalja, hogy
amennyiben a kérelme támogatásra kerül,
úgy a támogatásról szóló döntést követõ öt
éven belül az 5/2013. (III. 14.) BM rende-
let 10. § (1) bekezdésében szereplõ kivétel
kívüli okból a megszüntetett álláshelyeket
nem állítja vissza.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

A képviselõ-testület következõ munka-
terv szerinti ülésének idõpontja 2013. má-
jus 22.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a kép-
viselõ-testület nyilvános üléseirõl készült
jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati
rendeletek a www.domsod.hu önkormány-
zati honlapon olvashatók. A jegyzõköny-
vek olvasására a Nagyközségi Könyvtár-
ban ingyenes internetes hozzáférést bizto-
sítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek

meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján, és az önkormányzati honlapon
tesszük közzé. Az önkormányzati rendele-
teket a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblá-
ján hirdetjük ki, és az önkormányzati hon-
lapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ
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Szeretettel
köszönti a Mamát,

MMaaddaarráásszz
FFeerreennccnnéétt

8800..  
sszzüülleettééssnnaappjjaa
alkalmából

Családja

ÁÁccss SSáánnddoorr bácsit

9900.. sszzüülleettééssnnaappjjaa
alkalmából.

1923. május 25-én született
Dömsödön. Szorgalmas, hitben élõ

ember, példás családapa.

Fáradhatatlan éltetõje az egykori
hadifoglyok közösségének,

településünknekmeghatározó alakja.

ADömsödi Hírnök rendszeres
olvasója, érdekes történeteit

több alkalommal is közreadtuk.

Vass Ilona felelõs szerkesztõ

FFFF EEEE LLLL HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÁÁÁÁ SSSS
DömsödNagyközségi Önkormányzat a korábban községgazdálkodási felada-
tok ellátására használt jármûvét és annak tartozékait értékesíteni kívánja.

Jármû:
Típus:MT-8 -as típusú kistraktor
Mûszaki állapot: használt, üzemképes, de javításra szorul.

A kikiáltási ár: 400.000 Ft+ÁFA

Tartozékok:
1 db homlok rakodó 1 db orra szerelhetõ fûnyíró
1 db kempel kasza 1 db hótoló eke

A tartozékok együttes kikiáltási ára: 400.000 Ft+ÁFA.
Az ajánlatokat írásban 2013. május 27-én 16 óráig adhatják le a Dömsödi Polgármesteri

Hivatal titkárságán (Dömsöd, Petõfi tér 6.).
A jármûre és tartozékokra külön ajánlat is benyújtható, azzal, hogy a tartozékok egyben kerül-

nek értékesítésre.
A nyertes a legmagasabb vételárajánlatot tevõ vásárló lesz.
Azonos vételárajánlat esetén az ajánlatát korábban benyújtó pályázó a nyertes.

SSzzeerreetteetttteell kköösszzöönnttöömm
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�Dömsödért� Emlékérem
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselõ-testületének 4/2000. (II. 1.) ren-
deletébõl:

1. § (1) Dömsöd nagyközség nagyra becsüli
a település szolgálatában, fejlõdésének elõsegí-
tésében, érdekeinek elõmozdításában, az egye-
temes emberi értékek gyarapításában kifejtett
kimagasló, példamutató egyéni és közösségi,
szakmai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek
elismerésére �Dömsödért Emlékérem� elneve-
zéssel kitüntetést alapít.

Aképviselõ-testület 41/2013. (III. 27.) Kt. sz.
határozatával az alábbi személyeknek �Döm-
södért� Emlékérem kitüntetést adományozott.

AmbruskaMargit pályája kezdete óta szere-
tettel nevelte, tanította diákjait. A kötelezõ tár-
gyak magas szintû tanítása mellett célként tûzte
ki maga elé, hogy diákjaival a sportot, a sportos
életet megszerettesse. Programjából a szülõk
sem maradtak ki, a gyermekekkel együtt rend-
szeresen túráztakgyalog, kerékpárral, úsztak, fo-
ciztak, táboroztak. ADömsödi Széchenyi István
Általános Iskola sportéletének egyikmeghatáro-
zó alakja ma is, nemcsak felkészítõként, hanem
egykormaga is játékosként öregbítette a falu hír-
nevét.AmbruskaMargit nyelvismerete, lendüle-
te, fogékonysága a kihívásokra nyitott egy új le-
hetõséget a dömsödi fiatalok számára. Két uniós
pályázatban bizonyította ráteremettségét, ahol a
nemzetközi koordinátor, a levezetõ feladatot vál-
lalta magára. A pályázatok kapcsán dömsödi di-
ákok és pedagógusok eljuthattak több olyan eu-
rópai országba, ahová egyébként talán sohanem
juthattak volna el. Szerteágazó közéleti munká-
jának legfrissebb adaléka az a Dömsöd helytör-
ténetéhez kapcsolódó hatalmas adatbázis, amely
egyedülálló fényképeket tartalmaz nagyközsé-
günkmúltjáról és jelenérõl.

Fentiek alapján AmbruskaMargitot Dömsöd
nagyközség képviselõ-testületeméltónak találta
a �Dömsödért� Emlékérem kitüntetõ címre.

***

Ispán Ignác dömsödi születésû,mindenki ál-
tal ismert méhész, képviselõ, tûzoltó, aki min-
dig és mindenhol jelen van, ha segítségre van
szükség. Kevés ember akad Dömsödön, aki ná-
lánál jobban ismeri településünk gondjait és si-
kereit. Szinte nem múlik el nap, hogy valami-
lyen � nagyközségünkkel kapcsolatos � problé-
mával ne keresnék meg. A másfél évtizedes
képviselõ-testületi tagsága feljogosította arra,
hogy évek óta a Szép Dömsödért Emlékplaket-
tek odaítélésére alakult bizottságot vezesse.
Községünk valamennyi rendezvényén jelen
van, véleményt formál,melyetmegalapozott ér-
vekkel fejt ki.
A helyi tûzoltó egyesület elnöke, társaival

együtt megbízhatóan õrzik álmunkat. Jelentõs
szerepet játszott az erdélyi és a felvidéki testvér-
település tûzoltóival kialakított kapcsolat színe-
sítésében.
Közösséget formáló munkáját ismerik és el-

ismerik a dömsödi polgárok. Legújabb, hogy a
falu közbiztonságáért is harcol, néhány hónapja
polgárõrként is tevékenykedik.

Fentiek alapján Ispán Ignácot Dömsöd nagy-
község képviselõ-testülete méltónak találta a
�Dömsödért� Emlékérem kitüntetõ címre.

***

Kovács Ferenc 2002-tõl a Dömsödi SE el-
nöke. Vezetésével a sportegyesület labdarúgó
szakosztálya eredményes és sikeres esztendõket
tudhat maga mögött. Az évrõl évre egyre fogyó

önkormányzati támogatás ellenére � vezetõtár-
saival együtt � a mai napig mûködteti az egye-
sületet. Településünk számára az egyesület
fenntartása szinte elengedhetetlen, mert az egy-
re szélesedõ utánpótlás bázismegköveteli, hogy
felnõtt labdarúgó szakosztály is mûködjön
Dömsödön. Kovács Ferenc családjával együtt �
önzetlenül � anyagi áldozatok árán is mintasze-
rûen vezeti a Dömsödi SE-t, ezért rászolgált a
�Dömsödért� Emlékérem kitüntetésre.

***

Mészáros Pálné 2001. augusztus 1-jétõl a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazga-
tója. Vezetõi feladatát nagy hozzáértéssel, a
dömsödi fiatalok érdekeinek maximális figye-
lembevételével látja el. Igazgatói ténykedésé-
nek idõszakára esik a szinte országban is példa
nélküli kezdeményezés, a mindennapi testneve-
lés alkalmazása. Az általa vezetett iskola az or-
szág más iskoláival történõ összevetésben is
megállja a helyét. A kompetencia mérések és a
továbbtanulási mutatók is azt bizonyítják, hogy
a dömsödi pedagógus kar nagyon jómunkát vé-
gez, és ebben jelentõs szerepe van az iskola ve-
zetõjének.
Mészáros Pálné jellemzõ tulajdonsága, hogy

a pedagóguskar tagjait eredményesen vonja be
az iskola pedagógiai programjának végrehajtá-
sába. Igazgató asszony hivatása mellett a mai
napig kiemelkedõ szerepet játszik nagyközsé-
günk életének jobbításában. Az oktatásban tele-
pülésünket érintõ változásokat nagy hozzáértés-
sel kezeli, és annak zökkenõmentes lebonyolítá-
sában oroszlánrészt vállal.

Fentiek alapján Mészáros Pálnét Dömsöd
nagyközség képviselõ-testületeméltónak találta
a �Dömsödért� Emlékérem kitüntetõ címre.

***
Szabóné Lévai Csilla és Szabó Péter lel-

készházaspár 1996 márciusa óta él Dömsödön,
ahol már munkájuk kezdetén nagy lendülettel
fogtak hozzá a gyülekezeti élet megszervezésé-
hez. Az eltelt évek során sok dömsödi családot
megismertek, sorsukat figyelemmel kísérték, se-
gítették. Hamar kivívták az emberek tiszteletét.

AAAA   XXXXIIIIXXXX....   DDDDöööömmmmssssööööddddiiii   NNNNaaaappppooookkkk   kkkkiiii ttttüüüünnnntttteeeetttteeeetttttttt jjjjeeeeiiii



A nem túl szerencsés idõpont ellenére népes mezõny és szép számú
közönség látogatott el a hagyományos, Dömsödi Napok keretében ren-
dezett lovasversenyünkre.
7 versenyszámban összesen 118 startra került sor. A pályákat Csete

Gábor nemzetközi pályaépítõ építette. A B/3 nyitott kategória Kovács
Mihály emlékére Dömsöd Község Díjaként került megrendezésre. A
gyõzelemért járó serleg, különdíjak és a vándordíj ismét méltó helyre
került, a versenyszámot a magyar díjugrató válogatott jelenlegi tagja,
nemzetközi versenyek rendszeres résztvevõje és többszörös gyõztese,
Krucsó Szabolcs, a MezõhegyesiMénes SE lovasa nyerte.
Klubunk lovasai is kitûnõen helyt álltak, több értékes helyezést

szerezve. Eredmények:
lovas ló egyesület

B/0 nyitott kategória:
1. Vorsósi Viviána Szemérmetlen Ördöglovas SE
2. Csillag Eszter Cardini Halásztelki Szent László LC
3. Dobozi Zsanett Carrera Equina LSE
B/1a kezdõ lovasok:
1.Maszler Szimonetta Bosco-Boy Mohácsi Torna Egylet
2. BacsóKimberli Mazurka Gyömrõi Tövesmajor LE
3. Gulyás Anna Liget Alfonz Lovas KlubDömsöd
B1/c nyitott kategória:
1. SzabóMariann Zsanett RáckeveVárosi SEKoraxLSZO
2. SzabóMariann Szélvész RáckeveVárosi SEKoraxLSZO
3. Gulyás Anna Liget Alfonz Lovas KlubDömsöd
B/2 ifjúsági kategória:
1. Fabriczy Tekla KajászóOahu Xenophon Lovas Klub
2. Kuli DorkaGréta Lénárd Kisalagi Lovas Klub
3. Takács Andrea Gésa Sárbogárd Lovas SE
B/2 nyitott kategória:
1. Petrik Béla Forever Lacházi LKE
2. Fodor Gábor Perfekt Equirria LKE
3. SzabóMariann Gamma RáckeveVárosi SEKoraxLSZO

B/3 nyitott kategória:
1. Krucsó Szabolcs Filibert MezõhegyesiMénes SE
2. Krucsó Szabolcs Agropoint Gigoló MezõhegyesiMénes SE
3. Fodor Gábor Gaston Equirria LKE
Puissance (kitartásosmagasugratás):
1. Göttler Vilmos Ulrika Állatorvos-tud. kar TLC
2. Pál Bence O�Connor Alfonz Lovas KlubDömsöd
2. Krucsó Szabolcs AgropointOlympia MezõhegyesiMénes SE
A verseny támogatói voltak: Dömsödi Önkormányzat, Termini-Rail

Építõ és Szolgáltató Kft., Még 1000 év Dömsödért Egyesület, Cosinus
Gamma Kft., CBA Plus Dick Kft., Alpha-Vet Kft., Equi-Pet 2005. Kft.,
Trans-Metal Kft., Noske virágkertészet, Dömsödi Tûzoltó Egyesület,
Dömsödi Polgárõrség, Aqua Land Termál- és Élményfürdõ Ráckeve,
Venzen Studio Kft., Dömsödi Borászati Kft., Bak Gábor, Imre László,
Kovács Gyula, dr. Fekete József, dr. Katona Ágnes, Alfonz Dömsödi
Lovas Klub tagjai. Vendéglátás: Nagy István és Pál Dénes.

Dr. Siket Péter, AlfonzDömsödi LovasKlub
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Munkájukat csendben, szolgálatkészen vé-
gezték, szerény terveikbõl nagy tettek is szület-
tek. Az apaji református templom megépítése
mellett 2012-ben Dömsödön szinte a teljes re-
noválást elvégezték a református templomon.A
templomés közvetlen környezete fehér tisztasá-
gával magasodik a falu fölé. A templom és a
gyülekezeti ház gyakran színhelye a mûvésze-
teknek, kulturális rendezvényeknek, így hang-
versenyeknek és festõmûvészek tárlatának is.
Kitartó igyekezettel támogatják a keresztyén ér-
tékrendet kicsinek és nagynak egyaránt, amely

jótékonyan igazgatja életünket. Közéleti tevé-
kenységük ismeghatározó, SzabónéLévaiCsil-
la a mai napig külsõs tagja az Oktatási Bizott-
ságnak. Számukra a hit és a másokért való szol-
gálat mindig újabb és újabb terveket szül, most
egy olyan intézmény létrehozásán munkálkod-
nak, amely sérült embertársainknak adna majd
valamikor otthont.

Fentiek alapján SzabónéLévai Csillát és Sza-
bó Pétert Dömsöd nagyközség képviselõ-testü-
lete méltónak találta a �Dömsödért� Emlék-
érem kitüntetõ címre.

***
A Dömsödi Önkéntes

Tûzoltó Egyesület tagjai
szabadidejüknek egy jelentõs
részét Dömsöd és a környezõ
települések biztonságáért ál-
dozzák fel. Nagy szakmai

hozzáértéssel végzik nem könnyû feladatukat.
A dömsödi polgárok köszönetét a képviselõ-

testület ezzel a díszoklevéllel fejezi ki, egyben
kérjük az egyesület tagjait, hogy továbbra is óv-
ják álmunkat.

***

Horváth Béla kádármester szabadidejé-
nek egy jelentõs részét feláldozva újította
meg közterületi padjainkat, ezzel nagymér-
tékben hozzájárult településünk arculatának
szebbé tételéhez.
Ezzel a díszoklevéllel köszöni meg a képvi-

selõ-testület nemes felajánlását, további mûvé-
szi munkájához sok sikert kívánva.

Dömsöd, 2013. április 30.

Bencze István
polgármester
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XIX. DÖMSÖDI NAPOK
A megszokottól eltérõen, településünk fenn-

tartója idén más módon szervezte meg a Döm-
södi Napok rendezvénysorát, köszönhetõen an-
nak, hogy május elseje a hét közepére esett.
Mindezek ellenére tartalmas, színvonalas prog-
ramok közül válogathattak a falu lakói és az ide
látogató vendégek.
Az ünnepélyes megnyitó gálamûsorán hatan

vehették át a Dömsödért Emlékérem kitüntetõ
plakettet, Díszoklevelet kaptak ketten. Az est
folyamán a gróf Széchenyi István Általános Is-
kola és a Dezsõ Lajos A.M.I. tanulóinak nép-
tánc, népdal és szavaló produkciója emelte az
est hangulatát.
Az ünnepélyes megnyitón Bencze István pol-

gármester úr köszöntötte a vendégeket és test-
vértelepüléseink küldöttségét. Zachar Stepanka,
Fûr község polgármester asszonya szívhez szóló
meleg szeretettel beszélt a két település kapcso-
latáról, kihangsúlyozva annak fontosságát.
Knüllwald tartomány küldöttsége tolmácsolta
JörgMüller üdvözletét, és egyben átadta a döm-
södi polgárõrségnek szánt támogatói összeget.
Szerdai napon a sportpályán a Díjugrató Lo-

vasverseny szerelmesei hódolhattak kedvenc
idõtöltésüknek. A délután folyamán az OMK-
ban óvodások, táncosok gazdag produkciója
várta az érdeklõdõket.
Hagyományosan amûvelõdési központ adott

helyet annak a kiállításnak, mely a helyi és kör-
nyezõ települések önkormányzatainak, civil
szervezeteinek, vállalkozóinak, mûvészeinek,
virágkötõinek munkáit mutatja be. Egyre in-
kább elõtérbe kerül a gyûjtemények közszemlé-
re tétele, mely sokaknak okoz örömet.
Idén hat mûvész alkotásaiban gyönyörköd-

hettek a látogatók.
Berki Géza festõ, szobrász tõzsgyökeres

dömsödi. Autodidakta módon kezdett festeni.

Munkáival több ízben találkozhattunk a Hat
Testvér Fogadóban, a könyvtárban, Dömsödi
Napokon,Kerítéstárlaton. Szívesen beszél alko-
tásairól. Jelenleg új technikával, szobrászattal
próbálkozik, alapanyaga ytong. Ebbõl készíti el
a magyar uralkodóház tagjait megjelenítõ soro-
zatot. Az elsõ darabokat már meg is tekinthette
a közönség.

Csillag-Körtvélyesi Anikó grafikus. Mûvé-
szet iránti érdeklõdése korán megmutatkozott.
Több évig festett, majd kipróbálta a tetoválás
mûvészetét, de érdekli a mozgókép animáció
világa is. Jelenleg a számítógépes grafikában
tudjamegvalósítani önmagát.
Encsev-NacsevNándor festõ.Néhány évvel

ezelõtt Dömsödöt választotta otthonának. Mû-
vészet iránti elhivatottságának köszönhetõen
galériát nyitott településünkön. Rendszeresen
részt vesz országos kiállításokon, valamint

megcsodálhattuk munkáit a Dömsödi Napokon
és a Dömsödi Kerítéstárlaton.
Guba Anita festõ. Érzékenysége az õt körül-

vevõ világra eredményezi azt a kreativitást, ami
nála a festésben domborodik ki. Leginkább a
portréfestészet, portrérajzolás foglalkoztatja. Gra-
fikáival, festményeivel csoportos kiállításokon is
részt vett, de munkáival találkozhattunk a Döm-
södiNapokon és aDömsödiKerítéstárlaton is.
Sándorfi Ilona festõ. Önképzéssel és na-

gyon nagy lelkesedéssel készíti festményeit.
Témáit legfõképp lakókörnyezetébõl meríti.
Õszinte, tiszta érzelmek tükrözõdnek munkáin.
Több alkalommal állította ki képeit a könyvtár-
ban, valamint a Dömsödi Napokon.
Simonidesz Kovács Hajnalka festõ. Közép-

iskolásként is szívesen rajzolt, festett és készített
plasztikákat. Témáit egyfajta belsõ békével ké-
pes megközelíteni, vászonra vinni. Visszafogott
szín- és formavilága magával ragadja a szemlé-
lõt. Tagja az Alkotómûvészek ésMûvészetbará-
tokRáckevei Egyesületének. Számos kiállításon
gyönyörködhettünk alkotásaiban.
A gróf Széchenyi István Általános Iskola és

a Dezsõ Lajos A.M.I. grafika tanszakos növen-
dékeinek munkáin keresztül tehetséges fiatalo-
kat ismerhettünkmeg.
A 2013-as Dömsödi Napok maradandó él-

ménnyel gazdagította településünk polgárait.
Köszönet a szervezõknek, kiállítóknak, köz-

remûködõknek!
-V.I.-
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Knüllwald delegációja

Dobos Eszter cukrász munkája

Porcelánbaba- és Ernie-gyûjtemények

Fûr polgármester asszonyának köszöntõje
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KEDVES DÖMSÖDI
POLGÁROK!

Dömsöd épített és természeti környezete értékeirõl és ezen értékek
alkotóiról egy kb. 200 oldalas, gazdag képanyaggal és kiegészítõ
szövegezéssel ellátott könyvet szeretnénkmegjelentetni.
A könyvet ez év karácsonya elõtt mutatnánk be aNagyközönségnek.
Az anyag gyûjtése már folyik, de szeretnénk minél több helybélit

vagy elszármazottat is felkérni, hogy egy-egy régebbi fotó vagy leírás
kölcsönadásával legyen a szerkesztõ segítségére.

Az anyagot közvetlenül:

Dr. CzernyKároly
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 93/B.

Tel.: 06-305-592-016
E-mail: drczernykaroly@t-email.hu

szerkesztõ részére kérjükmegküldeni, illetve átadni.

Reméljük, hogy Dömsöd kulturális és természeti értékeihez méltó
szép kiadvány készül, melyhez mindannyiuk segítségét elõre is
köszönöm.

Bencze István polgármester

Rendezvény elõzetes
� Ízek ésMesterségek

Udvara�
2013. június

Az Ipartestület rendezvénye, amelyre várjuk mindazokat a dömsö-
di iparosokat, kézmûveseket, kereskedõket, õstermelõket, akik ter-
mékeiket (bor, pálinka, sajt, túró, szalámi, méz, sütemények),
valamint munkáikat (kézimunkák, bõrdíszmûvek, kerámiák, egyéb
termékek) szívesen bemutatnák a közönségnek. Az élelmiszereket
tetszés szerint meg is kóstolhatják.

A bemutatón hagyományõrzõ programot láthatnak, és megízlel-
hetik amagyar gulyás õsi ízeit.

Kérünkmindenkit aki a rendezvényen szeretné bemutatni ter-
mékeit, jelentkezzen!

A rendezvény megszervezésére szponzorokat is szívesen
látunk!!!

Elérhetõség:
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.

Szücsné Ágh Anikó
06 70 318 6325 � ipartestulet.d@pr.hu

Ipartestület vezetõsége

SÉRELMEK A
PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES

jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért
a pszichiátriai kezelésük során.

HaÖn vagy ismerõse ilyen helyzetben van,
illetve tudomása van ilyen esetrõl,

kérjük jelezze az alábbi elérhetõségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Bp., Pf. 182
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06 (70) 330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN
KEZELÜNK!

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési

problémákra?
Ha gyermeke �tanulási problémára� vagy �viselkedési
rendellenesség�miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse azÁllampolgári Bizottság

az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás

témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf. 182
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN
KEZELÜNK!
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Április 10-én ismételten, immár ötödik alkalommal rendeztemeg isko-
lánk a Fúvós Szólisták és Kamaraegyüttesek Baráti Találkozóját. Ez alka-
lommal a kiskunlacházi, szigetcsépi, szigetszentmiklósi, taksonyi, tököli
zeneiskola fogadta el meghívásunkat. A találkozót megtisztelte jelenlété-
vel Nagy Zsuzsanna tankerületi igazgató is. Varsányi Antal alpolgármes-
ter úr köszöntõje után kezdetét vette a koncert, ahol szebbnél szebb zene-
számokat hallhattunk. A hangszeres elõadást versek színesítették, ame-
lyeket Gacsné Gábor Mariann osztályának színjáték tanszakos növendé-
kei szavaltak el. A felkészítõ pedagógusok: SomosAndrás, NyikesKrisz-
tián, Povázai Gyula, Halassyné Székely Orsolya � hangszer, Bognár
Gáborné � színjáték.
13-án a DUSE sportbálon szerepelt a Gézengúz társastánccsoport. Fel-

készítõ tanár:MihóDiána.
14-én Nagy László és Õri Cintia társastánc páros részt vett a XVI.

DanceNet Kupán, Budapesten, ahol Haladó Ifjúsági Standard kategóriá-
ban I. helyezést nyertek. Felkészítõ tanáruk:MihóDiána.

Április 19-én a ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskolában rendezték meg a
VI. Pest Megyei Kamarazene Fesztivált és Versenyt, ahol kis csapatunk
Kiemelt Nívódíjat kapott. Növendékeink: Horváth Virág, Varsányi Anna,
Várkonyi Petra, Horváth Csenge, Baranyi Virág, Tóth Ilona, Bolyó-
ImgrundMárton. Felkészítõk: Somos András és Geier Attila. Köszönetet
szeretnékmondani Harsányiné Dobos Ildikónak, hogy segített a gyereke-
ket szállítani.

Ugyancsak 19-én, a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában
rendeztek területi vers- és prózamondó versenyt. A versenyen a színjáték
tanszak dömsödi ésmakádi csoportjai képviselték az iskolánkat.
A dömsödi osztályból a következõ tanulók vettek részt: Katus Olivér,

Rácz István Bence, Bojtos Beáta Barbara, Vella Fruzsina Klára.
A makádi osztályokból Borbély Patrícia, Olajkövi János, Léber Erzsé-

bet, Bobb Bianka, Boros Renáta, Ila Edina. Csicsó Klaudia III. helyezést
ért el. Felkészítõ tanár: Bognár Gáborné.
24-én hangszerbemutatót tartottunk a nagycsoportos óvodásoknak,

akik a koncerten megismerkedhettek a hangszerekkel, és remélhetõleg
minél többen fognak hangszert tanulni a zeneiskolában! Felkészítõk: So-
mos András, Nyikes Krisztián, Csák Péter, Geier Attila, Povázai Gyula,
BalikóMariann és Köntös Ágnes.
29-én a Pest Megyei Fuvolaversenyen Tóth Ilona ért el VI. helyezést.

Felkészítõ tanárok: SomosAndrás és Halassyné Székely Orsolya.
30-án a Dömsödi Napok megnyitóján Tóthné Porvay Zsuzsanna nép-

táncos osztálya szerepelt, felkészítõ tanár: Bagi Ferenc. Ugyancsak a
megnyitón énekelt Szabó Bettina, aki Rába-közi népdalcsokrot adott elõ.
Felkészítõ tanár: Köntös Ágnes.
A grafika tanszak növendékeinek színvonalas kiállítását a galérián te-

kinthették meg az érdeklõdõk. Kiállítók: Balogh Virág, Csepregi Sándor,
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Jószándék és összefogás...
Templomtetõnk felújításának támogatása volt a célja annak a jótékonysági estnek, mely április 19-én került megrendezésre. A

rendezvény létrehozását, lebonyolítását a címben olvasható két szó jellemezte: jószándék és összefogás. Maroknyi lelkes kis
csapat ötletelése és nagyon sok önzetlen, segítõkész ember csatlakozása valósította meg a könyvbemutatóval egybekötött zenés,
dalos estet.
Az elõadók szívbõl jövõ produkcióikkal lenyûgözték a közönséget. Hazafias, emelkedett érzelmek szabadultak fel, mikor a

nézõk együtt énekelték a tárogatóval Erkel Bánk bánjának Hazám, hazám dallamait.
Köszönet ezért az elõadóknak, a rendezõknek és a támogató közönségnek! -V.I.-

Huszti BarbaraGyörgyi, KissRichárd,MolnárBella,Molnár Fanni,Mol-
nár Indira, Tóth Levente, Várkonyi Petra, Várkonyi Viktória, Takács Nó-
ra, Hartai Martin, Hartai Ádám, valamint a Comenius csoport: Bajnóczi
Annamária, Csonka Nóra, Bíró Klára, Kovács Dóra, Horváth Balázs,
Nagy Sebastián, Hartai Ádám, HartaiMartin, Jancsó Attila, Takács Nóra.
Felkészítõ tanár: VargaAnett.
Este, a báli mûsorban Nagy László és Õri Cintia társastáncos páros lé-

pett fel, majd másnap, május 1-jén délután a társastánc csoportok � Óvo-
dás, Szivárvány, Babarózsa, Trió, Gézengúz csoport � mutatta be tudását.
Felkészítõ tanár:MihóDiána.
Április 8-tól 13-áig Spanyolországban, Santanderben rendezték meg a

Comeniusprojektmeetingjét, amelyenami iskolánknövendékei is résztvet-
tekVargaAnett tanárnõ vezetésével. Résztvevõk: Bíró Klára, CsonkaNóra,
Horváth Balázs, KovácsDóra, Nagy Sebastián, Hartai Ádám, Bajnóczi An-
namária,GubaAnita,HartaiMartin, JancsóAttila, TakácsNóra.

A sok öröm mellett azért gondjaink is voltak. Sajnos az iskolában az
emésztõgödörhöz vezetõ csõ eldugult, és a szennyvíz visszafolyt. Szeret-
nék köszönetet mondani Gonda Sándornak, aki a kár elhárításban közre-
mûködött!
Valamennyi versenyzõnek, fellépõnek, felkészítõ pedagógusnak gratu-

lálok, és további szép sikereket kívánok!
Köntös Ágnes igazgató

Közlemény
Tisztelt Adózók!
AProMusicaAlapítvány kuratóriuma ezúton tudatjaÖnökkel, hogy az

alapítvány technikai okokmiatt nem tudja fogadni a személyi jövedelem-
adók 1%-át.
Tisztelettel: Köntös Ágnes, a kuratórium elnöke

Beiratkozásamûvészeti iskolába
ADezsõ Lajos AlapfokúMûvészeti Iskola felvételt hirdet a következõ

tanszakokra: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora, szolfézs
elõképzõ, néptánc, társastánc, grafika és festészet, színjáték.
Abeiratkozás idõpontja: 2013. június 7., 10., 11., 12-én 14,00 órától

18,00 óráig
Helyszín:mûvészeti iskola épülete (Kossuth Lajos u. 58.).
Mivel iskolánknak már nem az önkormányzat a fenntartója és

mûködtetõje, valamint megváltoztak egyes jogi szabályok, így kérem,
hogy a fenti idõpontokat szigorúan tartsák be, mert lehetséges, hogy
késõbbmár nem lehet beiratkozni amûvészeti iskolába!
Régi növendékeink vegyék figyelembe, hogy újra be kell iratkozniuk!
Telefonos információ: 24/435-338
Tisztelettel: Köntös Ágnes igazgató



Ezzel a címmel kívánok új rovatot indítani,
ahol néhány sorban egy-két fotóval lehetõség
nyílikmajd személyekre, eseményekre emlé-
kezni, életpályákat felidézni. Várom írásai-
kat, melyet a múzeumban, az önkormányzat-
nál adhatnak le. Érdeklõdni a 06-20-253-
2589-es telefonszámon lehet.

BaloghLászlónéNemoda Jolán, tanító
Ötven évvel ezelõtt a Budai Tanítóképzõ

Intézet négy diákot küldött gyakorlatra a
Dabi iskolába, akiknek vezetõje SzabóLajos-
né Olgi néni lett. A négy diák közt Nemoda
Jolán Dömsöd község ösztöndíjasaként ke-
rült haza, szülõfalujába. Az itt kapott útravaló
megalapozta tanítói pályafutását. A követke-
zõ néhány sorban így emlékezik vissza az
1963 óta eltelt idõszakra:
�1963. február 4. és május 25. közt szinte

minden idõnket az iskolában töltöttük. Óriási
élménnyel lettünk gazdagabbak. Olgi néni
bevezetett bennünket a pedagógia szépségé-

be-nehézségeibe egyaránt. A Hajós-kastély-
banminden pedagógus leste a kis tanító nénik
gondolatát. Rengeteg segítséget kaptunk.
Én a júniusi államvizsgám után visszake-

rültem, és három évig azÖtödik iskolában ta-
nítottam,mert mindjárt elsõ osztályt kaptam.
1960-63-ig voltam ösztöndíjas, �63-66-ig

Dömsödön dolgoztam. Testnevelést oktat-
tam, és amûvelõdési ház igazgatói teendõit is
elláttam. 1966-96-ig Kiskunlacházán tanítot-
tam. 1966-91-ig a 3455. sz. Munkácsy Mi-
hály Úttörõcsapat vezetõje voltam. Minden
kitüntetést, elismerést megkaptunk, amit ak-
kor egy úttörõcsapat elérhetett.�
Balogh Lászlóné szül.: Nemoda Jolán,

1977-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
kitüntetést, 2007-ben Kiskunlacháza Katedra
Díjat, idén júniusban pedig a pedagógus
Aranydiplomát veheti majd át.
Szeretettel gratulálunk neki egykori tanít-

ványai, rokonai, barátai és ismerõsei nevében!
közreadta: -V.I.-
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Ülõ sor: Sebrek József, Kovács Sándor, Homola Tibor, Hartai Zoltán, Kenéz Sándor, Ispán Ignác, Dani Sándor, Holczer Mihály,
Madarász András, Zsoldos Gábor, Hegedûs István.

Álló sor: Kiss Lídia, Ács Rózsa, Piróth Rózsa, Orosz Katalin, Molnár Julianna, Fridrich Margit, Cser Emília, Várkonyi Mária,
Várkonyi Irén, Sümegi Zsuzsa, Mészáros Ágnes, Bödõ Ágnes, Muzsai Ilona, Mohácsi Ilona, Szabó Mária.

Tanító nénik sora: Jutka néni, Nemoda Jolán, Szabó Lajosné Olgi néni, Kati néni, Edit néni.
Felsõ sor: Juhász Pál, Berze Balázs, Csiszár György, Hartai Gábor, Õri Zoltán, Váradi István, Pergel István, Molnár Csaba,

Sándor Gábor, Hargittai Attila, Seregély András, Ordasi Mihály, Czékmán László.

Arcok-emlékek
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A tavasz a dömsödi általános iskolások szá-
mára számtalan eredményt hozott. Tehetséges
felsõs diákjaink versenyrõl-versenyre jártak, és
díjazás nélkül nem is tértek haza. Számot adtak
komplex tudásukról; a tanultak gyakorlati alkal-
mazásáról nemcsak a matematika és a magyar
terén, hanem a katasztrófavédelem terén is.
Mindemellett sokan szavaltak a helyi és a kör-
zeti szavalóversenyen, rajzoltak a Kiskunsági
Nemzeti Park és a tököliWeöres Sándor Általá-
nos Iskola által meghirdetett rajzpályázatra. Az
eredményekrõl az alábbiakban olvashatnak:

Katasztrófavédelmi Verseny � Szigetszent-
miklós, 2013. április 5.
4 fõs csapat: 4. hely
Ács Dominika, Pethes Vivien, Perger Benjá-

min, SimonNorbert
Felkészítõ: FaragóAttila

A körzet legügyesebb csapata � Komplex
Verseny � Szigethalom, 2013. április 8.
5-6. évfolyam 4 fõs csapat: 3. hely
Koós Márton, Jakab Tünde � 5. évfolyam

Kovács Vivien, Jároli Kristóf � 6. évfolyam
Felkészítõ: Tóthné Porvay Zsuzsa, Ácsné

Jaksa Szilvia

Alapmûveleti Matematika Verseny � Kis-
kunlacháza, 2013. április 10. �megyei forduló
5. évfolyam:
4. hely:KoósMárton
7. hely: SámsonNikolett
10. hely: Sass Lilla
Felkészítõ: Ácsné Jaksa Szilvia
6. évfolyam:
5. hely: Jároli Kristóf

6. hely:Magyar Bence
Felkészítõ: Ácsné Jaksa Szilvia
8. évfolyam:
3. hely: Pethes Vivien
4. hely: Perger Benjámin
7. hely:Bábel Júlia
8. hely:Kátai Dorottya
Felkészítõ: Ácsné Jaksa Szilvia

Kompetencia-alapú Verseny � Szigetcsép,
2013. április 18.
5-6. évfolyam 4 fõs csapat: 3. hely
Pék Bianka, Koós Márton � 5. évfolyam,

Kreisch Beatrix, Pethes Patrícia � 6. évfolyam
7-8. évfolyam 4 fõs csapat: 1. hely
Papp János � 7. évfolyam, Doroszlay Dóra

Lili, Pethes Vivien, Perger Benjámin � 8. évfo-
lyam

Kiskunsági Nemzeti Park által meghirdetett
rajzpályázat:
3. hely:KoósMárton
Különdíj:Tóth Ilona
Felkészítõ: Gerenday Éva

Weöres Sándor Általános Iskola rajzpályá-
zata:
2. hely:KoósMárton
Különdíjasok: Belencsik Krisztina, Lázin

Loretta, FeketeMartina
Felkészítõ: Gerenday Éva

Szavalóverseny �Dömsöd
5. évfolyam:
1. hely: PékBianka
2. hely:LiptaiMelitta
3. hely: Jakab Tünde

6. évfolyam:
1. hely: Pethes Patrícia
2. hely: Sipos Evelin
3. hely: Pozsár Zsófia, Ács András

7. évfolyam:
1. hely:ÁcsDominika
2. hely:Lampert Gréta, Budai Levente
3. hely:Kõvári Róza

8. évfolyam:
1. hely: Pethes Vivien,Matics Gergely
2. hely:Kátai Dorottya

I SKOLA I S IKEREK�

Suli Persely
1%

Tisztelt Adózó!

Kérem, hogyADÓJA 1%-ÁT
ajánlja aGróf Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely

Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

FELH ÍVÁSFELH ÍVÁS

AGyermekbarátEgyesület 2005 óta te-
vékenykedik Dömsödön.
� Kölyök Mûhely néven rendszeresen kéz-
mûves játszóházat mûködtetünk.

� Évente 2-3 alkalommal autóbuszos kirán-
dulást szervezünk általános iskolás gyer-
mekek részére.

� A dömsödi gyerekeknek évente kétszer té-
rítésmentesen hetes napközis nyári tábort
biztosítunk.

� A 2010. évben egyesületünk film klubot
indított.

Köszönjük adója 1%-át!
Gyermekbarát Egyesület Dömsöd

adószáma,melyre a felajánlást várjuk:
18706787-1-13
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DUSE hírek
Kézilabda � országos elõdöntõs U12-es csapatunk!!

Azelmúlt idõszak eseményeit BalikaTímea, a kézis lányok edzõje fog-
lalta össze röviden.
�U13-as csapatunk részt vett idén is az Országos Erima Bajnokságon.

Amegyei fordulón 5mérkõzésbõl 1-et vesztettek és 4-et megnyertek, így
2. helyezettként várták a Régió Döntõt. Sajnos idén is Salgótarjánba kel-
lett utaznunk a fordulóért, ahonnan nincsenek jó emlékeink, ill. az utazás
sem volt egyszerû a hóesésmiatt. Nem hoztuk a jó formánkat, így nem si-
került továbbjutni az országos elõdöntõbe. Emellett folyamatosan zajlik
nekik a Pestmegye bajnokságuk, ahol 8mérkõzésbõl 6-otmegnyertek, és
még hátravan pár fordulójuk!
Szurkoljunk tovább a lányoknak!
U12-es lányok csapata a megyei csoport fordulóin 11 mérkõzésbõl 2-t

elvesztett és 9-et megnyert! Így 3. helyezettként ment tovább a megyei
döntõbe! Ott kijavítva a megyei csoport mérkõzésén elszenvedett váci ve-
reséget 2. helyezettként jutott be a régió döntõbe.A neves versenyt sikerült
Dömsödre hozni. Remekhangulatúmérkõzéseket láthattak amegjelent ér-
deklõdõk, és egyik meccs sem volt könnyû a lányoknak. 4 mérkõzés után
3. helyezettként beverekedtékmagukat az országos elõdöntõbe, ami azt je-
lenti, hogy elsõ körben az ország legjobb 24 csapatába kerültek. Innen 1
forduló, és az ország legjobb 8 csapata közé lehet kerülni!Az országos elõ-
döntõt Tápiószelén rendeztékmeg április 14-én.A dömsödi sportbál pedig
13-án volt, ami azt jelentette a játékosok számára, hogy pénteki pakolás és
báli rendezvény után reggel 6 órakor indultak életük egyik legnehezebb
megmérettetésére. 2 nagyon nehéz mérkõzéssel kezdtek, de a csoportjuk-
ból másodikként továbbjutottak, ami azt jelentette, hogy bejátszották ma-
gukat az ország16 legjobb csapata közé.Többmint 150 csapat nevezett or-
szágos szinten. A bronzmérkõzésüket Szombathely csapatával játszották,
akik a tavalyi évben országos döntõsök voltak. A lányok amérkõzést 4:0-s
elõnnyel kezdték, nagy küzdelemment két elég fáradt csapat között.Végül
3 góllal kikaptunk egy tavalyi országos döntõs csapattól!
Gratulálok a lányoknak a nagy küzdelemhez és életük egyik legna-

gyobb eredményéhez! Hajrá tovább!!�
Gratulálok a lányoknak aDUSEvezetése nevében a szép helyezésekért,

továbbá gratulálok az edzõknek, Balika Tímeának és Béczi Jánosnak.

Labdarúgás �U15-ös csapatunk gyõzelmei,
Németországban jártunk

U7-es csapatunk rendszeres edzéseinek köszönhetõen a május 1-jén
Kiskunlacházán megrendezett Óvodás Kupán minden ellenfelet megver-
ve az elsõ helyen végzett. Érdemes a csapat játékosait kiemelni: Bábel Le-
vente, Bucsi András,Madarász Zétény, Nagy Ferenc. Gratulálunk nekik!
Az idei évbenmár két alkalommal vett részt ez a korosztály is az OTP-

MOLBozsik Tornán, és jól szerepeltek.
U9-es csapatunk a téli terembajnokság és tornák után egyelõre csak a

Bozsik Tornákon vett részt, és remekül szerepelt. Ezen tornákon az ered-
ményeket nem jegyzik, itt a lényeg, hogy a gyerekek játsszanak.
U11-es csapatunk a Bozsik Tornák mellett a húsvéti hosszú hétvégére

meghívást kapott Németországba, Schweinfurtba a LotharKreilePokal
2013 elnevezésû tornára. A Szigetszentmiklósi TK korosztályos csapatá-
val utaztunk ki a helyszínre. Remek mérkõzéseket játszottak a gyerekek,
összesen 8 mérkõzésen 3 gyõzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Teljesen
idegen csapatokkal játszva ez komoly eredménynek számít. Mivel a cso-
portból csak az alsóházba sikerült jutnunk (gólkülönbséggel maradtunk
le), ott az 5. helyet szereztükmeg, összesítésben a 24-bõl a 17. hely jutott.
Az U11-es korosztályt a kevés vállalkozó kedvû gyermek miatt kiegészí-
tettük az U9 idõsebb és az U13 fiatalabb játékosaival. Szerintem megér-
demlik, hogy név szerint meg legyenek említve: Mészáros Péter, Takács
Márton, Keresztes Ákos, Ács András, Szakál Bence, Nagy Ármin, Kiss
Dominik, Boruzs Milán, Láng Tege, Demjén Kristóf, Nagy Csenger,
Bõdi Péter. Gratulálunk nekik!

U13-as csapatunk a körzeti bajnokságban szerepel, az idei szezon kez-
dete felemásan sikerült. Eredményeink:
Szigetújfalu �DUSE 2-6
Gól: Juhász Gergõ 2, Kincses Sándor 2, Keresztes Ákos 2
DUSE �Halásztelek 6-0
Gól: Bõdi Gergely, Kincses Sándor, ÁcsAndrás, NagyÁrmin, Keresz-

tes Ákos 2
Bugyi �DUSE 8-0
DUSE �Ráckeve 1-5
Gól: Bõdi Gergely
Pereg �DUSE 5-2
Gól: Bõdi Gergely, TakácsMárton
Reméljük, hogy a kezdeti kétmeccsnekmegfelelõen további jó szerep-

lésben bízhatunk.

U15-ös csapatunk a körzeti bajnokságban szerepel, az idei szezon kez-
dete remekül sikerült, az eddig pont nélküli csapat 3 meccsen 7 pontot
szerzett.
Eredményeink:
DUSE �Gyáli BKSE 2-5
Gól: Petró Zsolt, Drexler R. (öngól)
DUSE �Ráckeve 0-5
Örkény �DUSE 2-2
Gól: Lakatos B. (öngól), Turcsán Pál
DUSE � Táborfalva 3-2
Gól: Szabó Zoltán, Turcsán Pál 2
DUSE � FCDabas 6-3
Gól: Szabó Zoltán, Budai Levente, Fekete Attila 3, Hörömpõ Tibor
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További sok sikert kívánunk az egyre jobb formába lendülõ csapa-
tunknak!

Májusi kézilabda programunkDömsödön
Jelen állás szerint május hónapban nem lesz a kézis lányoknak hazai

mérkõzésük.
Május 18-20. között Pünkösdi Kupán indulunk Kalocsán mindhárom

korosztállyal.

Ifi meccsek: május 4. Dunaújváros, május 11. Szigetszentmiklós, má-
jus 18. Dunaújváros.

Májusi labdarúgó programunkDömsödön

U7-U9-U11:
Május 25. 9:00 OTP-MOLBozsik Torna, Dömsöd Sportpálya

U13:
Május 5. 10:00 DUSE �Kiskunlacháza
Május 21. 17:00 DUSE � Taksony SE

U15:
Május 10. 17:00 DUSE � Taksony SE
Május 23. 16:30 DUSE �Dunavarsány

Szeretettel várunkminden sportolni vágyó gyermeket óvodás kortól 15
évesig! Gyertek focizni, kézilabdázni!
Érdeklõdni lehet a 06-20-354-6877-es telefonszámon.

NagyZsolt

Vigyázat! A csalók Dömsödöt is látogatják!
Kedves dömsödi lakosok!
Felhívom figyelmüket az utóbbi idõben egyre sûrûbben elõforduló csalásokra.

Jóhiszemûségüket és emberbaráti szeretetüket kihasználva csöngetnek otthonaikba átutazó ide-
genek, akik különféle �ügyes� trükkökkel próbálnak pénzt keresni. Sajnos egyre több sikerrel.
A kerettörténet majdnemminden esetben azonos.
� Kapuban parkoló autó, benne legalább 1 gyerek és nõk, férfiak. Egyikük becsönget és

elpanaszolja, hogy éppen úton vannak hazafelé (ami a legtöbb esetben külföld), és a kisgyermek
lebetegedett, nincs pénzük gyógyszerre, benzinre stb., és eladásra kínál különféle ékszereket,
amirõl azt állítják, hogy ezüst vagy arany. Elég mutatós, nagydarab tárgyak, és kedvezõ baráti
árat mondanak rá. Az eddigi károsultaktól tudom, hogy 5.000 és 180.000 Ft között kértek értük
pénzt, kit mennyire tudtak átverni! Figyelem! Az eladásra kínált ékszerek egyike sem nemes-
fém! Aranyozott, ezüstözött bizsuk, alumínium és réz tárgyak. A károsultak zömemásnap indul
bevizsgáltatni a frissen vásárolt csecsebecséket, akkor szembesülnek a ténnyel, hogy csalás
áldozatai lettek. Rendõrségi feljelentést a többségük sajnos nem tesz.
Amásik csalás:
� Fõutak, mellékutak szélén parkoló autó, felnyitott motorháztetõ. Az autó mellett egy stop-

poló alak, a kocsiban rendszerint többen üldögélnek és várnak. Akit sikerül megállítaniuk, attól
segítséget kérnek, de természetesen nem autójavításhoz, hanem elpanaszolják, hogy kifogyott a
benzin, haza kéne jutniuk, ezért megvételre kínálják saját ujjukról éppen akkor lehúzott �arany�
gyûrût, a kért összeg itt is változó, a károsultaktól kapott információm szerint 500 Ft-tól 150.000
Ft-ig terjedt. Természetesen a gyûrû még véletlenül sem arany, hanem
réz.Abelsejében szabad szemmel is jól látható kettõ beütött jelzés van.
14K-585. Kétféle típusú ékszert kínálnak:
� Az egyik egy közel 12mm széles féldomború karikagyûrû
�Amásik pecsétgyûrû (2-3 féle, különféle vésettmintával a tetején)
Ugyanennek a csalásnak van egy városi variációja is, amikor a

földön, az utcán hever a gyûrû és egyszerre találjákmeg a csalóval, aki
valamennyi pénzösszegért természetesen szívesen lemond a szerzett kincsrõl, és így az a másik
megtalálóé lehet.
Remélem, ezen információk ismerete után minket, dömsödieket már nem tudnak átverni. Jó

tanácsommég ha megfogadják Tõlem: minden esetben a megvétel elõtt nézessék meg szakem-
berrel (ötvössel, ékszerésszel) a kéz alatt megvételre kínált tárgyat. A csalók ezt nemvárjákmeg,
elállnak az üzlettõl és eltûnnek.
Ha már sajnálatosan ilyen bûncselekmény áldozatai lettek, akkor ne szégyelljék, tegyenek

rendõrségi feljelentést. Elõbb-utóbb rendõrkézre kerülnek az elkövetõk.
A fent említettek ismeretében kérem, hívják fel figyelmét családtagjaiknak, szomszédaiknak,

barátaiknak, ismerõseiknek, hogy fokozottan figyeljenek az ilyenfajta helyzetekre! Elõzzükmeg
együtt a bajt!

PaksyKatalin ötvös

Zajlik az élet a
Duna-parton
Megyei II. osztály Déli csoport

labdarúgó bajnokság

Pereg : Dömsöd 1 : 0 (0 : 0)
Zártkapus mérkõzésen az 50. percben

szerzett góllal nyertek a hazaiak.
Dömsöd :Hernád 0 : 0
Kevés gólhelyzetet dolgoztak ki a csapa-

tok. Amezõnyben valamivel többet birtokol-
ta a labdát a Hernád, azonban a legnagyobb
helyzet VéghGábor elõtt adódott, de az elve-
tõdõ kapusban elakadt a labda.
Taksony : Dömsöd 2 : 1 (1 : 1)
Szoros eredmény született. A mérkõzés

végén az a Balogh Viktor szerezte a Taksony
gyõztes gólját, aki az õszi idényben még
Dömsödön játszott. A mieink gólját Soóky
szerezte.
Dömsöd : Ûllõ II. 4 : 0 (1 : 0)
Közepes színvonalú mérkõzésen biztosan

nyert csapatunk.
Gólszerzõ: Csontos, Sóky, Agócs, Csontos
Gyál : Dömsöd 0 : 1 (0 : 0)
Az elõrehozott mérkõzésen fontos gyõzel-

met aratott csapatunk.
Gólszerzõ: VéghG.
Délegyháza : Dömsöd 1 : 5 (0 : 2)
Délegyháza, jv.: Pánti (Pásztor, Bíró)
Dömsöd: Balázs (Csaplár) � Turcsán,

Faragó (Palotai), Kardos, Kelemen � Agócs,
Dunai, Hóbor (Izsák) � Soóky, Csontos
(Hegedûs), Végh. Edzõ: NagyAttila.
Gólszerzõ: Csontos, Balázs, Végh, Végh,

Hóbor, ill. Bakó.
Jelentõs gyõzelem Délegyházán. Ezzel a

gyõzelemmel 6. helyet foglalja el a tabellán
csapatunk. V.A.



Mint ismeretes, a május az év legszebb
hónapja, mivel minden kizöldül, kivirágzik.
Az idei esztendõben sajnos alaposan meg-
késett a tavasz, mert márciusban volt a tél,
most április végén meg az árvíz, és közsé-
günk határának elég jelentõs részén a belvíz
okoz jelentõs problémákat. Nemcsak a víz-
zel elborított területek miatt, hanem a na-
gyon felázott talajt nem lehet idõben meg-
munkálni, a tavaszi vetésû növényeket csak
megkésve lehet elvetni, aminek kihatása le-
het a terméseredményekre is.
Most, hogy folytatom az írásomat � ápri-

lis utolsó napjaiban � már nem is tavasz
van, hanem nyár, a nappali hõmérséklet
meghaladja a harminc fokot, ami júliusra
jellemzõ. Sajnos az egyik idõjárási véglet-
bõl a másikba kerültünk. A növények kelése
és fejlõdése felgyorsult, a tavaszi munkák
még inkább összetorlódtak. Csak remélni
tudjuk, hogy a májusi idõjárás visszatér a
rendes kerékvágásba, és persze nem marad-
nak el az aranyat érõ májusi esõk. A tavaszi
kapásnövények, a napraforgó, a kukorica
vetését mielõbb fejezzük be, legkésõbb má-
jus közepéig, mert nem lesz meg a kívána-
tos tenyészidõ. Májusban már a rövidebb te-
nyészidejû kukorica vetõmagokat vessük,
de mint tudjuk, bizony a hibrid kukorica ve-
tõmagokból az idén hiány mutatkozik, a ta-
valyi aszályos idõjárás miatt gyengébb volt
a vetõmagkukorica-termés is.
A kiskertekben is egyre több a tavaszi

munka, most hogy júliusi meleg az idõ, bi-
zony ahol lehet, öntözni kell, mert az elve-
tett magok nehezen kelnek ki és fejlõdnek,
mert a talaj felsõ rétege kiszáradt. Amilyen
szélsõséges volt a tavasz, a március meg az
április, most hallom a rádióban, hogy Spa-
nyolországban, Madridban havazik, nálunk
meg harminc fok meleg van. Reméljük,
hogy itt nálunk már nem fog májusban ha-
vazni, de bizony a fagyosszentek � május

10-12-én � még hozhatnak meglepetést. A
fûtetlen fóliasátorban már ültessük ki a me-
legigényesebb palántákat, a paprikát és pa-
radicsomot. A szabadföldbe az egy-két fo-
kot kibíró káposztaféléket, karalábét már
most, május elején ültethetjük, de a hidegre,
fagyra érzékenyebb palántákkal még várjuk
meg a hónap közepét.
A hirtelen jött nyári idõjárás kedvezett a

gyümölcsfák virágzásának, a termés kötés-
nek, reméljük, hogy nem jön már fagy, és a
jó termést ígérõ gyümölcsök megmaradnak.
A meleg, kedvezõ idõjárás a kizöldült gyü-
mölcsfák és szõlõ kártevõinek is kedvezett,
és bizony itt az ideje a védekezésnek, a
gomba- és rovarkártevõk elleni permetezés-
nek. Nagyon fontos és idõszerû az õsziba-
rack egyik legveszedelmesebb betegsége,
az úgynevezett tafrina, levélfodrosodás elle-
ni permetezés, mert tönkreteheti a termést,
ha a levelek elpusztulnak, leszáradnak.
Ugyancsak védekeznünk kell a csonthéjas
gyümölcsök, fõként a cseresznyét és megy-
gyet károsító monília ellen, kapható környe-
zetkímélõ permetszer, kérjük a gazdabol-
tokban a tájékoztatást a kiskertekben legha-
tásosabb, kis adagokban (általában 10 liter
permetléhez) kiszerelt permetszereket, így
nem kell méricskélnünk, és esetleg nem
okozunk a növényeken perzselést. A perme-
tezést nagy körültekintéssel végezzük, ol-
vassuk a szükséges tájékoztatást, és tartsuk
be az abban leírt munkavédelmi és egész-
ségvédelmi szabályokat.
A kultúrnövényekkel egy idõben a gyom-

növények is rohamosan kikeltek és fejlõd-
nek. A kiskertben a hagyományos gyomir-
tást kell alkalmaznunk, magyarán kapálni
kell a növényeket. Nagyon hasznos a rotáci-
ós motoros kapa, de kézi erõvel húzott
kiskapálóeke is sokat segíthet a gyomok ir-
tásában és a talajmûvelésben.
Az almafák is a szokásos idõ elõtt � a ké-

sei kitavaszodás ellenére � kizöldültek, vi-
rágoztak. Az almatermésûek leggyakoribb
gombabetegsége a varasodás. A gomba a le-
veleket, de a termést is tönkreteheti, ezért
fel kell ellene készülnünk. A hosszú és csa-
padékos õszt enyhe tél és ugyancsak csapa-
dékos tavasz követte. Ezek a varasodás átte-
lelésének és a fertõzõképes spórák kialaku-
lásának kedveztek. A késõi tavaszodás elle-
nére az idõjárás behozta a lemaradást, és
már április végén megjelentek a betegség
jelei. Védekezéskor a kontakt és felszívódó
készítményeket kombináljuk. A kezeléseket
a kis gyümölcsök viaszosodásának végéig,
az elõírt kezelésszámmal és a várakozási
idõvel kell elvégezni. A Systhane duplo 3
ml + Dithane DG-20 g (10 liter vízhez)
kombinációja jó védelmet nyújt az almafa-
lisztharmat ellen is.
A parkokban, díszkertekben egyre több

helyen látjuk a zöldellõ tuja � fák � bokrok
barnulását, elhalását. Többféle gomba
okozhatja az ágak elhalását, barnulását. Úgy
védekezhetünk ellene, ha a beteg ágakat le-
vágjuk, és õszig legalább két-háromszor
permetezzük réztartalmú szerekkel. A gom-
bák által gyengített tujabokrokat a rovarkár-
tevõk is megtámadhatják, és ellenük rovar-
irtó szerrel tudunk védekezni. Mindezekkel
az a gond, hogy egyszerre is támadhatják a
legyengült bokrokat, ezért fontos a megelõ-
zés. Rendszeresen öntözzük és folyamato-
san juttassunk a tövekhez tápoldatot, mert a
jó kondícióban lévõ növényeket kevésbé tá-
madják a kórokozók.

Befejezésül minden jót, szép májusi idõt
kívánok.

Összeállította:

Tóth István
nyugdíjas mezõgazdász
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Mezõgazdasági hírek
2013. év május hó
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NYITVA TARTÁS: kedd, péntek, szombat: 1000 � 1600 óráig

BELÉPÕJEGYEK: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft

Bejelentkezés: 06-20-253-2589



Babesiosis
Magyarországon a kullancsok által ter-

jesztett fertõzõ betegségek közül a kutyás
körökben �kullancsfertõzés�-ként is em-
legetett babesiosis okozza a legsúlyosabb
megbetegedéseket. A betegség települé-
sünkön és környékén az átlagosnál jóval
gyakoribb a kullancsok nagy száma és
nagy fokú fertõzöttsége miatt. A babesio-
sis kezelés nélkül sokszor halálos kimene-
telû fertõzés, ezért ennél a betegségnél a
tulajdonos tájékozottsága sokszor élet-
mentõ lehet.
A babesiosis kórokozói egysejtû, vérben

élõsködõ paraziták, melyek a vörösvértes-
teket teszik tönkre. Világszerte számos ál-
latfajt károsítanak, más babesia okoz beteg-
séget a szarvasmarhákban, mint a lovak-
ban, és ismét egy ezektõl eltérõ babesia faj
betegíti meg a kutyákat. A macskákra ve-
szélyt jelentõ babesia Indiában és Afriká-
ban ismeretes, hazai elõfordulását még nem
igazolták. A babesiák embert is képesek
megbetegíteni, a kórokozót ember esetében
is a fertõzött kullancs közvetíti. Az emberi
babesiosis ritkán megállapított betegség.
A babesiák a fertõzött kullancsból kerül-

nek vérszívás útján az áldozatba. A kór-
okozót hordozó szukából a vemhesség
alatt a fejlõdõ kölykökbe is átjuthatnak az
élõsködõk, így a kölykök már fertõzötten
születhetnek.
A babesiák valódi terjesztõi a kullan-

csok. A kullancsok a vérszívás kezdetekor
nem azonnal juttatják be az áldozat szerve-
zetébe a kórokozókat. A babesiák az éhes
kullancsban ugyanis olyan szerkezeti for-
mában találhatók, ami nem alkalmas az em-
lõsállatok megfertõzésére. A vérszívás
megindulása egyfajta jeladás, melynek ha-
tására szerkezeti átalakulás indul be az egy-
sejtû élõsködõknél. Mintegy 48 órával a
vérszívás megkezdése után a kullancsban
már tolonganak a fertõzésre kész, átalakult
babesiák. A babesiák átvitelének esélye a
vérszívás kezdetétõl számított 24 órán belül

minimális, 24-48 óráig kicsi, 48-72 óra kö-
zött nagy, 72 óra elteltével pedig szinte tel-
jesen bizonyos. A kullancsok közül nem
mind hordozza a parazitát, és annak elter-
jedése kullancsfajonként is különbö-
zõ. Ezért nem minden kullancs �csípése�
okoz megbetegedést. Viszont a betegség
kialakulásához elegendõ akár 1 fertõzött
kullancs �csípése� is. Sajnos sokszor az
a tévhit altatja el a gazdik gondoskodását,
hogy a kullancsok a fákon élnek. Ez nem
igaz, a kullancsok maximum 1,5 m magas-
ságban találhatóak elsõsorban, így a füves,
bokros területek, bármely magánház udva-
ra optimális környezet lehet a veszélyes
ízeltlábúak számára.
A babesiosis egy rövid idõ alatt kifejlõ-

dõ és lezajló betegség, mintegy 2-7 nap
lappangási idõ után alakulnak ki a betegség
tünetei.
A tünetek heveny esetben kezdetben bá-

gyadtság, étvágytalanság, láz (ez utóbbi
gyakori, de nem feltétlenül megjelenõ tü-
net), vérfogyottság. Ezt követõen barnás
vizelet (vérfestékvizelés), sárgaság és a
veseelégtelenségre jellemzõ tünetek (bû-
zös lehelet, hányás stb.), az elhullás né-
hány napon belül bekövetkezhet. Idegrend-
szeri tünetek is jelentkezhetnek. A súlyos
elváltozások arra vezethetõk vissza, hogy a
babesiák a vörösvértesteket szétrombolják,
a szétesett vörösvértestekbõl a keringésbe
jutott vérfesték a vesék finom szûrõrend-
szerét tönkreteszi, a mérgezõ anyagok ki-
szûrése a szervezetbõl leáll.
Mivel a betegség legtöbb esetben való-

ban nagyfokú bágyadtsággal jár � a kutya
kifejezetten levert, étvágytalan �, ezért sok-
szor szerencsére már ilyenkor állatorvos-
hoz fordul a gazdi. A babesia nevû parazi-
ta ellen ugyanis létezik injekciós készít-
mény, mely egyszeri beadása elpusztítja a
kórokozót, és az állat szövõdménymente-
sen felépül néhány nap alatt. Minél késõbb
kapja meg ezt az injekciót a babesiával fer-
tõzött állat, annál nagyobb a veszélye a be-
tegséggel járó szövõdmények kialakulásá-

nak, melyek közül több gyógyíthatatlan és
halálos. A legsúlyosabb szövõdmény lehet
a vesék károsodása, immunológia megbete-
gedés vagy idegrendszeri, agykárosodás. A
szövõdmények � amennyiben kezelhetõk �
sokszor csak hosszan tartó kezeléssel gyó-
gyíthatók.
A fentiekbõl leszûrve a legokosabb, amit

a gazda tehet, ha folyamatosan védekezik a
kullancsok ellen, illetve ha a tünetek bár-
melyikét is tapasztalja, minél hamarabb ál-
latorvoshoz fordul, mert itt tényleg csak na-
pokról, sõt órákról beszélünk a betegség ki-
menetelét és szövõdményeit tekintve.
A kezelés az eset súlyosságától függ, de a

babesia elleni hatóanyagot tartalmazó
gyógyszert (figyelem: ez NEM kullancs el-
leni oltás) mindenképp meg kell kapnia az
állatnak.
A betegség megelõzésének lénye-

ge, hogy a kullancsok ne juttathassák a kór-
okozókat a kutya szervezetébe, ennek meg-
felelõen a vérszívókat a babesiák átvitele
elõtt el kell pusztítani.
A kullancs eltávolítása nem bonyolult.

Kaphatók erre speciális kullancs-eltávolító
eszközök (csipesz, kanál), de akár köröm-
csipesszel is megfoghatjuk. A kullancs pot-
rohának megnyomása nélkül fogjuk meg le-
hetõleg a kullancs fejét, minél közelebb a
bõrhöz. Ezután tekerjük bármelyik irányba
(a kullancs �fullánkja� a tévhittel ellentét-
ben nem menetes, így mindegy merre teker-
jük), és határozott mozdulattal szedjük ki a
kullancsot. Nem okoz gondot, ha a kullancs
feje, vagy szívószerve leszakad, és a bõrben
marad. Ez pár nap múlva kiesik, bajt nem
okoz, a kullancs e része nem fertõz!
A kullancsok kutyákon való megtelepe-

désének megakadályozására rendelkezésre
állnak különbözõ �cseppentõs� (spot on)
készítmények, bolha- és kullancsirtó nyak-
örvek. Ezek esetében mindig figyelembe
kell venni a szerek hatásidejét, lejáratukkor
újabb kezelést kell végezni.

Dr. Siket Péter
állatorvos
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ÁÁLLLLAATTOORRVVOOSSII TTAANNÁÁCCSSOOKK

Állatorvosi rendelõ
Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. (bejárat a Bocskai u. felõl, aHorváth-kertmellett)

Betegellátás, védõoltások beadása,
Mikrochip-beültetés, állatútlevél kiállítása,
Lágysebészeti mûtétek (ivartalanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek stb.),
Ultrahangos fogkõeltávolítás,
Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

Rendelési idõ:

hétfõ, szerda, péntek: 17.30�18.30,
szombat: 8.00�10.00
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Márciusban kettõ tûzesethez és három mûszaki mentéshez kaptunk
SMS-ben jelzést amegyei ügyelettõl.
Március 4-én 9 óra 17 perckorDömsödÖv utcába vonultunk, ahol a te-

tõszerkezet egy darabja izzott. A kémény melletti rész megbontása után
sikerült az izzást megszüntetni. A beavatkozás után a helyszínre érkezett
az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felügyelõje és a Magyar Ké-
mény Kft. munkatársa is. Õk szemlét tartottak, és a szakhatóság részére
jegyzõkönyvben rögzítették a tapasztaltakat. Valószínûleg a kéményen
keletkezett lyukmiatt izzott a mellette lévõ gerenda.
13-án 12 óra 30 perc körül riasztottakminket DömsödÖreg Szõlõhegyi

útra, ahol egy elhagyott, lakatlan hétvégi ház eddig még ismeretlen okból
kigyulladt. A tüzet sikerült gyorsanmegfékezni egy �C� és egy �D� sugár-
ral, így nem terjedt át a fás, bokros területre, ami az épületet körülvette.
15-én délelõtt kaptuk következõ jelzésünket a Dömsöd külterületén lé-

võ �Tatárhegyi� erdõ bevezetõ útjára, ahol egy kisbusz akadt el a sárban.
A kisbuszt az IFA szer segítségével vontattuk ki.
Délután Apaj�Kunszentmiklóst összekötõ útra kaptunk riasztást, ahol

több gépkocsi volt elakadva a hóban. Az egyik gépkocsiban egy frissen
mûtött hölgy volt, aki családjával éppen a kórházból tartott hazafelé.

Fotó: Dömsöd Öte

Agépkocsikat egy erõgép segítségével sikerült kiszabadítani, ami �kiás-
ta� azokat a hó fogságából, ésmegtisztította az út problémás szakaszát is.
5 óra 03 perckor kaptunk telefonon jelzéstDömsöd�Kiskunlacháza 51-

es közötti szakaszára, ahol egy Peugeot Boxer típusú kisfurgon megpör-
dült és lecsúszott az útról. A gépkocsit fecskendõvel nem lehetett megkö-
zelíteni, ezért egy erõgép segítségével kellett kimenteni. Személyi sérülés
szerencsére nem történt.

Április hónapban, akárcsakmárciusban, kettõ tûzesethez és hárommû-
szaki mentéshez kaptunk SMS-ben jelzést amegyei ügyelettõl.
4-én a Tókert utcába vonultunk, ahol a pincében lévõ magas talajvíz-

szint veszélyeztette az ott lévõ bojlert és hûtõt. A vizet a Honda ZAGY
szivattyúnk segítségével eltávolítottuk.
7-én délután az 51-es fõútra, Dömsöd kiskunlacházai oldalára, aDömsöd

táblához kaptunk riasztást. Két személygépkocsi ütközött össze. A helyszí-
nen az autókat áramtalanítottuk.Amentõkkét sérültet szállítottak kórházba.
11-én a Somlyó-sziget Szilva utcába kaptunk riasztást. Szerencsére ép-

pen a szomszédban dolgozott 3 tagja az egyesületünknek, akik azonnal je-
lezték a káresetet. Azonnal 4 fõvel vonultunk, és õk is segítették az oltást a
helyszínen. Kiérkezésünkig õk egy gépkocsit kihoztak az udvarból, amit
a tûz veszélyeztetett, és egy gázpalackot is kihoztak az égõ épületbõl. A
tüzet a ráckevei és a szigetszentmiklósi tûzoltókkal oltottuk el. A tulajdo-
nost a mentõk megvizsgálták, mert fûstmérgezés gyanúja állt fenn. Az
anyagi kár jelentõs.
16-án az 51-es fõútra vonultunk Dömsöd�Kiskunlacháza közé, ahol

egy nyerges vontató egy jobb elsõ defekt miatt lehajtott az útról. A kami-
on félpályás útzárat képezett. A visszavontatását a dömsödi, a ráckevei, a
szigetszentmiklósi és a XIII. kerületi daru segítségével végeztük el.

24-én Dömsöd Vadkacsa utcába vonultunk, ahol 200 négyzetméteren,
erdõs területen avar, összehordott szemét égett. A tüzet a ráckevei kolle-
gákkal közösen oltottuk el.
Jöna tavasz, és kezdõdnekakertimunkálatok is. Felhívnámolvasóink fi-

gyelmét a tûzgyújtás szabályaira és annakbetartására. 2012-es évbenmárci-
us 31-ig 13 szabadtéri tüzünk volt, amelyek odafigyeléssel és a szabályok
betartásával be sem következtek volna. Idén még nem volt szabadtéri tü-
zünk, de ez csak a hideg és csapadékos idõjárásnak volt köszönhetõ.

Helyi rendelet a következõképpen szabályozza ezt:

5/2011. (II. 17.) RENDELET

VI. fejezet
A levegõ védelmére vonatkozó szabályok

30. § (1) A lakóházakban amegfelelõen karbantartott tüzelõberendezé-
sekben csak arra a berendezésre engedélyezett tüzelõanyagot lehet égetni.
(2) A fûtõberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó

anyagot égetni tilos.
(3) A szabadban háztartási szemét égetése tilos.
(4) A tûz õrzésérõl és veszély esetén annak eloltásáról a tûz gyújtója

köteles gondoskodni, a tûz helyszínén olyan eszközöket, illetõleg felsze-
reléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése megakadá-
lyozható, illetõleg a tûz eloltható.
Az égetést végzõnek ügyelnie kell arra, hogy az égetésbõl visszamara-

dó parázs õrizetlenül nemaradjon, az égetést követõen errõlmegkell gyõ-
zõdni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni.
31. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsõsorban komposz-

tálással történhet. Az összegyûjtött, de nem komposztált falevelet, gazt,
gallyakat az önkormányzat évente egyszer (õsszel) térítésmentesen el-
szállítja (ún. zöldjárat).
(2) Amennyiben a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó

kerti hulladék, avar elégetésére kerül sor, akkor az égetést szeptembertõl
november 15-ig terjedõ idõszakban, valamint februártól április 15-ig
terjedõ idõszakban minden szerdai és pénteki napon, déltõl kell vég-
rehajtani.Napnyugta után történõ avar és kerti hulladék égetése céljából
tûz nem gyújtható.
(3) A tûzgyújtás folyamán a tûzgyújtásra vonatkozó szabályokat be

kell tartani.
Tavaly szinte az összes szabadtéri tûz avar, tarló, gyep és nád égetésé-

bõl keletkezett. Ezekre is van vonatkozó jogszabály, ami a következõ:

Országos Tûzvédelmi Szabályzat 28/2011. (IX. 6.)
BMrendelete szerint

569. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne je-
lenthessen.
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelõberendezést õrizetle-

nül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet
azonnal el kell oltani.
(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelõberendezés használatának helyszínén

olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel
a tûz terjedésemegakadályozható, illetõleg a tûz eloltható.
570. § (1) Égõ dohánynemût, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan

helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
(2) Dohányozni nem szabad az �A�-�C� tûzveszélyességi osztályba

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Március�április hónap
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tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

239. A tarló és a növényi hulladék égetésének szabályai
606. § (1)Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés �

amennyiben jogszabály e tevékenység végzésétmegengedi � alkalomsze-
rû tûzveszélyes tevékenységnekminõsül.
(2) A tervezett � az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- � égetés he-

lyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt legalább 24 órával az il-
letékes I. fokú tûzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.
(3) A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani,

hogy a tûzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak
minden oldalról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisí-
teni, lábon álló gabonatáblamellett tarlót égetni tilos.
(4)Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kellmegfele-

lõen alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tûz nem hagyható

õrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tûzremár szükség nincs, azt azon-
nal el kell oltani.
(6) Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhetõ, hogy az a

környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében
a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése elõtt

legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az
apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végre-
hajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknakmegfele-
lõ, de legalább 6méteres védõsávot kell szántással biztosítani,
b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhetõ, és

csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez
hozzáfogni,
c) a tarlóégetés idõtartamára tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal el-

látott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy jelenlétérõl kell gondos-
kodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tar-
tani.
(7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondo-

san át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást � vízzel, földtakarással, kézi-
szerszámokkal �meg kell szüntetni.

Dömsöd azÉrdi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozik, mint
I. fokú tûzvédelmi hatóság. A jogszabályban leírtak alapján ide kell beje-
lenteni a tervezett égetést.

Elérhetõségei:
Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Cím: 2030 Érd, Fehérvári u. 79/A
Postacím: 2032 Érd, Pf. 26
Telefon: 06-23-524-570, Fax: 06-23-524-570
E-mail cím: erd.kk@katved.gov.hu

A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvé-
delmi bírságról és a tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és bal-
esetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7. ) Korm. rendelet:

7. § (1) A tûzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabályta-
lanság esetén az ott rögzített mértékben tûzvédelmi bírságot szabhat ki.
Az 1.mellékletben foglalt táblázat 1�8., 12�18., 20�24., 29., 30. és 36. so-
rában rögzített szabálytalanságok esetén a tûzvédelmi bírság kiszabása
kötelezõ.

Felhívnámmindenki figyelmét, hogy ha országos tûzgyújtási tilal-
mat rendelnek el, akkor a fent említett jogszabályok szerint sem le-
het, sõt SZIGORÚANTILOS a tûzgyújtás!

Szeretnénkmegköszönni a támogatóinknak és vendégeinknek az
egész éves segítséget és hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel a
közgyûlésünkön.

Ha baj van! 105

Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület, számlaszámunk:

51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetõségét megkeresve
(Ispán Ignác elnök, id. Tárkányi Béla parancsnok, DobosGyörgy

gazdasági felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is köszönjük!

További információk és képek aweboldalunkon,
a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

PestMegyei Tûzoltói ügyelet: 105

RáckeveVárosi Tûzoltóság ügyelete:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666

Szigetszentmiklósi Hivatásos
Tûzoltó Parancsnokság ügyelete:

06-24-444-704

Tárkányi Béla
DömsödÖTEparancsnoka:

06-20-383-5407

Tûzvédelmi bírság Tûzvédelmi bírság
legkisebbmértéke legnagyobbmértéke

Tûzvédelmi szabálytalanság /Ft/ /Ft/
1. Tûzvédelmi elõírásmegszegése,
ha az tüzet idézett elõ 100 000 1 000 000
2. Tûzvédelmi szabálymegszegése,
ha az tüzet idézett elõ és az oltási tevékenységben
a tûzoltóság beavatkozása is szükséges 200 000 3 000 000
3. Tûzvédelmi szabálymegszegése, ha azzal
közvetlen tûz- vagy robbanásveszélyt idéztek elõ 100 000 1 000 000
35. Ha az erdõgazdálkodó a jogszabály által elõírt
erdõ-tûzvédelmi tervet vagy egyszerûsített
erdõ-tûzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 60 000 130 000
40. Egyéb tûzvédelmi jogszabályban vagy a tûzvé-
delmi szabályzatokban foglalt elõírások, továbbá a
tûzvédelmi szabványok elõírásainakmegszegése esetén 20 000 60 000
42. A termõföld védelmérõl szóló törvényben elõírt
hasznosítási vagymellékhasznosítási kötelezettség
elmulasztásával a tûzeset megelõzésérõl nem
gondoskodik 60 000 200 000

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
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TTTTAAAALLLLÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAMMMM   EEEEGGGGYYYY   KKKKÉÉÉÉPPPPEEEETTTT
Dulcz Dénes tanár úrtól kaptunk egy képet, amelyet bizonyára minden öreg Ady diák örömmel

nézeget majd. Régi tanáraink a ráckevei Ady Endre Gimnáziummúltjának egy darabját õrzik, egy
régi generáció emlékét idézik.

A ráckevei Ady Endre Gimnázium tanári kara

Felsõ sor balról: Dr. Losonczi Miklós, Pusztai Gyula, Juhász József, Fejérdy Gyõzõ

Elõttük: Varga Sándor, Benkõ Margit, Csömöri László, Hercegh János
dr. Kovács József

Ülnek: Koralewsky Vilmos, Borkovits József, Borkovits Józsefné,
Sinka Imre igazgató, Görgényi Lászlóné, Görgényi László, Bognár József.

Az alábbi képet pedig Dulcz Dénestõl kaptuk. Annyit tudunk róla, hogy a dömsödi református
gyülekezet leány konfirmandusai vannak rajta. Az x-szel jelölt leányt Juliskának hívják. A
lelkipásztor nevét nem tudjuk.

Összeállította: SzabóAndrea

A Nagyközségi Könyvtár
új nyitvatartása

Örömmel értesítjük kedves
olvasóinkat, hogy a könyvtár

nyitvatartása 2013. február 26-tól
az alábbiak szerintmódosul:

Hétfõ: Zárva
Kedd: 10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12

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

***
Dömsödmúltjából állandó hely-
történeti kiállítás a könyvtár-
ban Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

Beharangozó
VII. Dömsödi
Hal-Víz Nap

JÚNIUS 22-ÉN.

Sürgõsen keresek
albérletet, van egy
nagyothalló fiam,

azonnali költözéssel.

Tel.: 06-70-5744-217

x



Amire talán csak a SPORT képes� gondo-
lat számtalanszor eszembe jutott már a sportpá-
lyán eltöltött közel húsz évben. Közösség, ösz-
szefogás, segítség� egy áprilisi hétvége ismét
tartalommal töltötte meg a sportközegre oly jel-
lemzõ fogalmakat.
Hagyományteremtõ céllal, két évvel ez-

elõtt különleges rendezvényt álmodtunk
csarnokunkba. A Sportbál megrendezését
gyermekeink sporttevékenységének anyagi
támogatása mellett, közösségünk építésének
célkitûzése hívta életre. Az elsõ rendezvényt
méltató számos pozitív visszajelzést követõ-
en már akkor elhatároztuk, hogy lesz folyta-
tás. Áprilisban immár új utánpótlás sport-
egyesületünk (DUSE) vezetõségének szerve-
zésében újra bálteremmé varázsoljuk a sport-
csarnokot. Terveztük mindezt akkor, amikor
még nem tudhattuk, hogy a csarnokot nem
�csak� a színes báli forgatag tölti meg ezen a
különleges hétvégén.
Az idei év a létesítmény történetének legna-

gyobb kihívása elé állított. Közismert, hogy ön-
kormányzatunk anyagi nehézségeinek okán jó-
val kisebb szerepet képes vállalni a létesítmény
mûködtetésének finanszírozásából, mint az el-
múlt években. A kialakult helyzet megoldása,
vagyis a csarnok változatlan szolgáltatás tarta-
lommal való üzemeltetéseminden eddiginél na-
gyobb erõfeszítéseket, összefogást kíván. Ami-
re talán csak a SPORT képes... és képes volt, hi-
szen megajándékozott bennünket a létesítmény
eddigi legrangosabb sporteseményével. Hely-
zetünk megismerését követõen a Fehérvár KC,
valamint a Váci NKSE nõi NBI-es kézilabda
csapatai jótékonysági mérkõzéssel örvendeztet-
tek meg minden sportszeretõt. Ezúton is köszö-
net érte. Talán a következõ történet is csak a mi
közösségünk sajátja. Hogyan lett a magyar nõi
kézilabdázás ikonja, a 152-szeres válogatott
Tóth Tímea Sportbálunk fõvédnöke? Egy tele-

fonhívást követõen, amelyben a kialakult hely-
zetre való tekintettel annyit mondott �a felkérés
megtiszteltetés számomra�. A szervezés kap-
csán megnyilvánult önzetlenségével, segítõ-
készségével oroszlánrészt vállalt a rendezvény
sikerében. Köszönjük, Timi!
A bál elõtti hetekben, nem túlzás, egyik ámu-

latból a másikba estünk, látva hogy mennyi se-
gítséget, támogatást kapunk. Tombolánk fõdíja-
ként Tímea válogatott meze mellett megérke-
zett a teljes nõi válogatott által dedikált mez is.
Császár Gábor, az MKB Veszprém kézilabdá-
zója ugyancsak egy teljes csapat által dedikált
pólóval sietett segítségünkre. Településünk
egyetlen pénzintézete, a Fókusz Takarék fõ-
szponzorként jelentõs anyagi támogatással já-
rult hozzá céljainkmegvalósításához.Helyi vál-
lalkozásaink is segítõ jobbot nyújtottak. Kö-
szönjük a Burján Húsbolt, Kisbojtár Vendéglõ
és Panzió, CBA Dömsöd, Noske Virágkerté-
szet, Dobos ABC, Dömsödi Borászati Kft., Fa-
ragó Csemege, PRC Precision, Csinos és Társa
Bt., Retro Kisvendéglõ, Fogadó a Hat Testvér-
hez támogatóink és mindazok segítségét, akik
tombola ajándékot ajánlottak fel.
A bál napjánmár csak egyetlen kérdés foglal-

koztatott: Vajon sikerül-e jó hangulatú bált ren-
deznünk közel 300 vendégünknek? Élmények-
kel teli mûsort kaptunk a különbözõ mûvészeti
ágakban tevékenykedõ helyi fiatalok elõadásá-
ban. Külön öröm volt számunkra, hogy sporto-
lóink közül sokan bizonyították tehetségüket
éneklésben és táncban is. Hamar oldottá vált a
hangulat, és szinte egész éjszaka �teltházzal�
üzemelt táncterünk. A bálon amatõr darts ver-
seny is szórakoztatta közönségünket. A kapott
pozitív visszajelzések tükrében talán szerényte-
lenség nélkül mondhatom, jól éreztük magun-
kat. Köszönjük mindazok áldozatos munkáját,
akik bármely formában részt vettek a szervezés-
ben, ill. megvalósításban.

A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület veze-
tõsége egyhangú döntésének értelmében a bál
teljes bevételét a sportcsarnok mûködtetésére
ajánlotta fel, amely jelentõs segítség jelenlegi fi-
nanciális nehézségeink megoldásában. Fontos-
nak tartom kiemelni, hogy a döntés jól tükrözi
közös álláspontunkat (üzemeltetõ és sportegye-
sület), miszerint szeretnénk, hogy a finanszíro-
zás problémája a lehetõ legkisebb mértékben
terhelje sportolóink családjait. Az említett állás-
pont tükrében csalódott vagyok, hogy közössé-
günk jelentõs részének hozzáállását viszonyla-
gos passzivitás jellemezte.A sportcsarnok jövõ-
je elsõsorban a sportolói közösség kezében van.
Nyitva hagynék egy kérdést: Vajon mindent
megtettünk a közös ügyünk, a sportcsarnok jö-
võje érdekében?

Béczi János
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Felejthetetlen hétvége a sportcsarnokban
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Életet mentettek a polgárõrök
2013. április 07-én a vasárnap esti szolgálat aRáckeveiKapitányság-

ról riasztást kapott, miszerint Dömsödön a kapitányság által megadott
címre öngyilkosságot jelentettek be. A polgárõr szolgálat kb. másfél
percen belül a helyszínre érkezett és észlelték az öngyilkosság tényét, a
két polgárõr a férfit levágta a kötélrõl, a harmadik polgárõr értesítette a
megfelelõ hatóságokat és közölte a tényállást.
Eközben megérkezett a polgárõr parancsnok is a rendõrökkel, akik-

kel együtt sikerült a férfi lábát kiszabadítani a beszakadt padlásból. Az
eszméletlen állapotban lévõ személyt stabil oldalfekvésbe helyezték, és
megfelelõ körülményeket teremtettek a helyszínen az orvosi ellátás-
hoz. A megérkezõ mentõk 40 perc után tudták szállítható állapotba
hozni a sérültet, majd kórházba szállították.
Ezúton szeretnénk megköszönni a polgárõröknek a gyors és sikeres

intézkedést � id. Pongrácz Józsefnek, Brassó Józsefnek, Juhász István-
nak és Klszák Tamásnak � továbbá a rendõrségnek és a mentõsöknek,
akiknek a gyors intézkedése életet mentett!
A polgárõrség jelen volt a márciusi kritikus hóhelyzet útlezárási

munkáiban és az elzárt tanyák felkeresésében. Sajnos több közúti bal-
esetnél is helyszínt kellett biztosítani és forgalmat irányítani. Ezek kö-
zül a legnagyobb volt a 2013. április 16-i kamionmentés a település ha-
tárában, amely 6 órán át tartott, és részt vett benne 8 polgárõr. Segítsé-
get nyújtunk a Dömsödi Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek a káresetek
helyszínének megközelítésében és felderítésében. A településen az el-
múlt két hónapban történt rendezvények biztosításánál is jelen voltunk.
Az elmúlt két hónapban nyújtott támogatást köszönjük Bábel Vik-

tornak, FáraGábornak,Kovács Józsefnek,NagyFerencnek,Gulyás Já-
nosnak, Gonda Sándornak, a dömsödi Gazdaboltnak, valamit Bajnóczi
Józsefnek, aki ellátta a polgárõr autót kézi tûzoltó készülékkel, vala-
mint aki április hónapbanmaga is tagja lett aDömsödi Polgárõrségnek!
Amennyiben módjukban áll és segítenének, akkor az 51700272-

10901115 számúbankszámlaszámra történõ befizetéssel tehetikmeg azt.
Bármilyen észrevétel esetén hívja a 70/453-0743-as számot és segí-

tünk!
Csányiné Laczó Judit elnökhelyettes

Dömsödi Polgárõrség

VI. DABI NAPOK
2013. május 25. szombat:

Délután 13,00 órától � megnyitó, zenés-táncos �
társastánc-bemutató mûsor, gyermekfoglalkoztató,
ugrálóvár, arcfestés stb.
Egészségügyi sátor szûrõvizsgálatokkal.

Este 19,00 órától nosztalgia est � utcabál, meglepetés vendéggel �
24,00 órakor tombola.
Büfé, péklángos, gyros, tombola

2013. május 26. vasárnap:
Reggel 8,00 órától indul az Ízek utcája, a Dabi krt. lezárt szaka-

szán, alföldi és tájjellegû ételek fõzõ és sütõ versenye, grillezési lehetõ-
séggel!Nevezni aDabi sörözõben lehet, május 23-ig.
Malomkerítés-tárlat amalomhoz vezetõ út kerítésein � képek, réz-

karcok, kézmûvesmunkák, fotók � helyi ésmeghívott alkotómûvészek
mûveibõl �Dömsöd-Dab Nosztalgia�, dabi és dömsödi malmok,
molnárok címmel.
Kocsikázás Szõlõk útja � K. Nagy László utca � Szenttamási utca �

Dabi körút útvonalon.
Repülõ- és hajómodell-bemutató a Dabi malom udvarán, ugyanitt

malomlátogatás �idegenvezetéssel� folyamatosan 9,00 órától!
Reggel 10,00 órától a Dabi sörözõ udvarán: gyermek és felnõtt

programok,Airsoft bemutató, ugrálóvár, arc- és hajfestés, ügyességi
vetélkedõk, rendõrségi vetélkedõ, bemutató, kukás- és tûzoltóautó!
Társastánc-bemutatók, péklángos, lacikonyha, büfé!Kirakodóvásár.
Sok szeretettel hívunk és várunkminden kedves érdeklõdõt!

DABINAPEGYJÓNAP!
Amûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

MMMM EEEE GGGG HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÓÓÓÓ
�A régi más volt, szebb, jobb, tágasabb
Volt rajta tenger, erdõ, hegy, vasút.
Amostani, az vérzõ seb a földnek��

(Hangay Sándor)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját Trianon ünnepségünkre,
amelyet 2013. június 2-án vasárnap
11 órakor tartunk a dabi református
templomkertjében.

Az ünnepség elõtt 10 órakor isten-
tisztelet lesz a templomban.

A résztvevõk az emlékezés koszorúit elhelyezhetik a Trianon kop-
jafánál és a hõsök táblájánál.

Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Dabiak és kedves Dab-tisztelõk!
Június 23-án szeretnénkmegünnepelni a

Dabi Református Egyházközség
450 éves évfordulóját.

Az évforduló alkalmából többek között azt tervezzük, hogy
Gyülekezeti Házunkban egy kiállítást rendezünk.

Ezért szeretnénk a gyülekezettel és Dab községgel kapcsolatos
fényképeket (konfirmáció, esküvõ stb.), dokumentumokat
lemásolni ésmegõrizni. Aki szívesenmegosztja a birtokában
levõ emlékeket, kérjük, hozza el ezeket aDabi Református
Lelkészi Hivatalba (Szabadság utca 70., tel.: 435-178).

Köszönettel: BaloghLászló Levente

SZJA 1%
Kedves Testvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek,
kérjük, hogy egyházaink javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:

� Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

� Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

� Magyarországi Baptista Egyház technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!
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Születtek:
Handki Lajos Tibor � Józsa Judit

MÁRTONLAJOS
Dobos László �Varsányi Anita Krisztina

LÁSZLÓ

Elhunytak:
Horváth József 58 éves
Bíró István 72 éves
Csongrádi Lajos 69 éves
Czahesz Ignác 69 éves
Major Mihály 80 éves
Hegedûs László 53 éves
Mendi János 87 éves
Bus András 77 éves

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idõ:
hétfõtõl�csütörtökig: 17.00�07.00 óráig;

péntek: 12.00�07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00�07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103,
06-20/485-6060
Rendel: hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr.WagnerViktor
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00
óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés:
Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig,
hétfõn és csütörtökön: 13-18 óráig

Anyakönyvi hírek

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lapzárta:május 20.

Alapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számbanmegjelentetni!

Várhatómegjelenés: június eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok

feltétlenmegjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Ácsné Jaksa Szilvia, Béczi
János, Bencze István, Csányiné Laczó
Judit, Csikós Lászlóné, Guba Anita,

Habaczellerné Juhász Judit, Korona Sán-
dor, Köntös Ágnes, Nagy Zsolt, Orbánné
Kiss Judit, Paksy Katalin, Pongrácz József,
Richter Gyuláné, dr. Siket Péter, Szabó

Andrea, Szücsné Ágh Anikó, Tóth István,
Varsányi Antal.

Készült 800 példányban.
Az újságDömsödNagyközségi

Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

GáborÁron u. 2/a

Dömsöd-NagytemplomiReformátus
Egyházközség
2344Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla
Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente
RómaiKatolikus Plébánia
2344Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc
BaptistaGyülekezet
2344Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra, 5 óra
Ügyintézõ lelkész: Dr. AlmásiMihály

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvelmondunk köszönetetminda-

zoknak, akik
IMREFERENCET

utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban
velünk együtt éreztek
�Megállunk némán a sírod felett,
S fájón õrizzük emlékedet.�

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvelmondunk köszönetetminda-

zoknak, akik felejthetetlen hû társam, férjem
MAJORMIHÁLY

temetésén megjelentek, sírjára a megem-
lékezés virágait elhelyezték, szóban vagy táv-
iratban fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

özv.MajorMihályné és családja

AMagyarKoronaGyógyszer-
tár nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30
Szombaton: 7.30 � 12.00

Tel.: 06-24-519-720

HHHHAAAA   BBBBAAAAJJJJ   VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor elérhetõsége a Sion

Security számán: 06-70-634-5434

SarSarok gyógyszertárok gyógyszertár
NYITVATARTÁSA:

hétfõtõl péntekig: 7.30-tól 19.00-
ig, szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393
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XIX. Dömsödi Napok képekben

Sportbál képekben

Ambruskáné Sörös Judit saját készítésû
lekvárjai és aszalt gyümölcsei

Dobos Eszter
cukrász munkája

Horváth BélaHorváth Béla
kádármester munkáikádármester munkái

Jónás LászlóJónás László
gyûjteményegyûjteménye

6. b osztály: Tyukodi táncok

Pék Bianka

Fotó: Fábián János Domokos


