
A július 29.-i Kormányülésen született dön-
tés szerint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer fejlesztése cimû nagypro-
jekt támogatási szerzõdésének elállással történõ
felbontása azonnal megtörténik. Ez annyiban
érint bennünket, hogy így jövõ év végéig nem
épül meg Dömsödön az a hulladék válogató-át-
rakó, amely túl azon, hogy � belépve a hulla-
dékkezelési rendszerbe � jelentõsen csökkente-
né a lerakóra kerülõ hulladékmennyiségét, még
tíz-tizenkét munkahelyet is jelentett volna. No,
de ez a helyzet, és most ezt kell kezelnünk a tér-
ség tíz polgármesterével együtt. Nem könnyû
feladat, mert az ez év január elsejével bevezetett
3.000 forint/tonna lerakói járulék a következõ
évtõl duplájára emelkedik, és a jelenlegi árak
mellett, válogatás nélkül kezelhetetlenné vál-
hatna az egész rendszer. Ez a Kormány döntés
már �lógott a levegõben�, így váratlanul nemért
bennünket. Felmerült annak a lehetõsége, hogy
olyan többségi önkormányzati tulajdonú befek-

tetõ céget keresünk, amely megfinanszírozná a
válogató megépítését. Elsõ lépésként külsõ,
független szakértõkkel kell felbecsültetnünk a
lerakónk befogadó kapacitását. Ennek tudatá-
ban sem lesz mindegy, hogy az általunk �meg-
termelt� szemét hány százaléka kerül lerakásra.
Mivel úgy tûnik, hogy a sokat emlegetett térségi
égetõmûnemépülmeg belátható idõn belül, így
foglalkoznunk kell a lerakónk esetleges bõvíté-
sével is. Hogy ez a jelenlegi nagy KDV társulás
keretei között kell hogy legyen, vagy csak a ti-
zenegy település gondja marad, azt ma még
nem tudom. A következõ hónapok eldöntik,
hogy a megváltozott lehetõségek ellenére van-e
további élettere a hulladékkezelésre szervezõ-
dött nagy társulásnak. Egy biztos, bárhogy is
alakuljanak a dolgok, nekünk biztosítani kell a
folyamatos hulladék-elszállítást. Minden eshe-
tõségre felkészültünk.
Ha már a szemétszállításnál tartunk, szeret-

ném jelezni, hogy a belterületen zökkenõmen-

tes a szemétszállítás, az üdülõterületen viszont
továbbra is kaotikus, nem az igényeknek meg-
felelõ. ADunanett Kft. vezetõivel való többszö-
ri tárgyalás sem oldotta meg a megfelelõ tájé-
koztatást, a szállítást. Csak be nem tartott ígére-
teket kapunk, amellyel nem sokra megyünk mi,
és nem sokra megy az üdülõlakosság! Nagyon
bízom abban, hogy néhány héten belül normali-
zálódik ez a probléma is.
Túl vagyunk a térfigyelõ rendszer próbaüze-

mének elsõ szakaszán. Néhány kamera áthelye-
zése szükségessé vált, de a várakozásomat így is
túlteljesítette a rendszer.Már ez idõ alatt nagyon
sok bûn- és szabálysértési esetet tudtunk re-
konstruálni a felvételek alapján, így kénytele-
nek az elkövetõk szembesülni azzal a ténnyel,
hogy nemmarad semmi sem titokban, sembün-
tetlenül. Felhívom a �zsiványok� figyelmét,
hogy tovább erõsítjük a rendszert, ezzel � a
rendõrök, a polgárõrök és a közterület-felügye-
lõk munkájával együtt � nem hagyunk életteret
a nem egyenes úton járóknak. Csak érdekesség-
ként említem meg, hogy számomra csak most
vált igazán érthetõvé a rendszer pozitív hozadé-
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ka, hogy a különbözõ kamerák felvételei meny-
nyire összeillenek egymással a bûnelkövetõk
felderítésében!
Ismét léptünk elõre egyet az RSD projekt

megvalósításában. Taksonyi kollégám, Kreisz
László, a társulásunk elnökemegkapta azNFÜ-
tõl azt a minõségi tanúsítványt, amely szüksé-
ges volt a kivitelezõ kijelölésének közbeszerzési
eljárásához. Bízunk abban, hogy az események
felgyorsulnak, ésmég az idén lesz nyertese a ki-
vitelezõi pályázatnak.
A közmunka programot figyelemmel kísé-

rõknek mondom el, hogy ha kis lépésekkel is,
de tágítjuk azt a célterületet, amelyet bevonunk
a közmunka adta lehetõségek kihasználására.
Ez az elsõ év, hogy kísérleti jelleggel a sport-
csarnok mögötti területen veteményeztünk
krumplit, babot és csemegekukoricát. Már az
elsõ év termése is bizonyította, hogy van létjo-
gosultsága a konyhakerti növények ilyen körül-
mények közötti termesztésének. Kicsit szomo-
rúan vettem a hírt, hogy valaki másfél sor
krumplit felszedett abból a termésbõl, amely-
hez nem adott hozzá semmit sem. Szégyellje
magát az illetõ!
Szalkszentmártonon látogattuk meg polgár-

mester kollégámat Varsányi Antal alpolgármes-
terrel. Ott fogalmazódott meg bennünk, hogy
követjük sok más önkormányzat példáját, és mi
is megszervezzük a burkolóanyag saját elõállí-

tását.Mármegrendeltük a szükséges rázóasztalt
és szerszámokat, így szeptemberben elkezdõd-
het a térkõ gyártása. Itt is jelentõs szerepet szá-
nunk a közmunka program keretében foglal-
koztatottaknak.
A július, augusztus most már visszatérõen

szegényes kulturális programmal szolgál, így
van ez most is. Az egyhangúságot az a meghí-
vás törte meg, amely testvértelepülésünkbõl,
Fûrbõl jött július 6.-ára. Népes küldöttséggel
vettünk részt az évente ismétlõdõ Fûri Faluna-
pon. Vendéglátóink � Stepanka Zacharova pol-
gármester asszonnyal az élen � nagyon kitettek
magukért. Minden kívánságunkat teljesítették,
és a napi program és a vendéglátás is kitûnõ
volt. Az esti köszöntõmben aztmondtam a helyi
mûvelõdési házat teljesen megtöltõ fûri polgá-
roknak, hogy biztos vagyok abban, hogy a hatá-
rokat átívelõ testvéri szeretet továbbra is meg-
marad köztünk, és annak kiszélesítését a törté-
nelemmegengedi nekünk.
Itthon is volt egy �nemzetközi� esemény,

ugyanis a Tûzoltó Egyesület ismét vendégül lát-
ta néhány napra az erdélyi Gyergyócsomafalva
tûzoltóit. Nagy örömmel vettem részt azon a
meghitt kis ünnepségen, amelyet annak a kopja-
fának a felállításakor rendeztünk, amelyet aján-
dékként hoztak a vendégek tûzoltóink számára.
Befejezésül ismét hívomÖnöket az államala-

pító Szent István ünnepére, amelynek Döm-
södön már régen szerves része az ünnepi isten-
tisztelet. Kiváncsian várom Dr. Kereszturi Zita

hivatalvezetõ asszony ünnepi beszédét is, és na-
gyon jó lenne, ha idén is sokan köszöntenék a
SzépDömsödért emlékplakett kitüntetettjeit.

Bencze István
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Folytatás az elõzõ oldalról.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
Szept. 18-án szerdán14órai kezdettel

DR. RÓKUSFDR. RÓKUSFALALVYVY
SYLSYLVIAVIA

képviselõ asszony tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központ

Július 6-án hagyományos programokkal ünnepelte Fûr község fennál-
lásának 745. évfordulóját. Erre a különleges alkalomra volt hivatalos tele-
pülésünk elöljárósága ésDömsöd polgárai. A falunapi vigadalomhelyszí-
ne a sportpálya és amûvelõdési ház volt. A szabadtéri vetélkedõkön, kéz-
mûves foglalkozáson kicsik és nagyok kellemesen kikapcsolódtak, mind-
ez kiváló alkalma volt a kötetlen beszélgetéseknek. Eközben a dömsödi

delegáció megtekintette a szomszédos Csúz település egyetlen fennma-
radt kastélyát.
�ACsúzy-kastélyt 1680 táján, késõ reneszánsz stílusbanCsúzy Pál épí-

tette, majd a 18. sz. végén klasszicista stílusban átépítették. (A településen
egykor 15 kastély és kúria állt, közülük ma már csak néhány van meg.)
A kastély fénykora Csúzy Imre és Kvassay Jozefina idejére, a XIX. sz. ele-

745 éves Fûr község: vendégségben
testvértelepülésünkön

Molnárné Varga Irén, Zachar Stepanka,
Bencze István, Varsányi Antal,

Kamoncza Márta, Bolya László, Ispán Ignác,
Fábián Domokos, Vass Ilona A téglafal



jére tehetõ. A ház aszonyának halálával a pezsgõ élet alábbhagyott, majd
lassú hanyatlásnak indult az épület is. A II. vh.-t követõen, a gyakori tulaj-
donosváltásnak és átalakításoknak köszönhetõen gyors pusztulás követ-
kezett az épület állagát tekintve. A rendszerváltás elõtt a poprádi vagon-
gyár tulajdonában volt, melyet üdülési célokra hasznosított. Végül a le-
bontásra szánt épületet 1998-ban eredeti alakjában felújították, megvá-
sárlója és egyben megmentõje Szénássy Árpád, a komáromi KT Könyv-
és LapkiadóKft. igazgatója volt. A kastélyt a nyilvánosság elõtt 2001-ben
megnyitották, és védett mûemlékké nyilvánították.Ma közcélokra haszno-
sítják, múzeumként látogatható.�

(forrás: internet)

A kastélypark végében egy impozáns téglafal épült, bemutatva az ége-
tett téglákon található egyedi kézjegyeket.

A délután folyamán a mûvelõdési házban megnyílt az a kiállítás, mely
Fûr történelmét, helytörténetétmutatta be.A falu életénekmintegy fél év-
százados változását jól érzékeltették az egykori, valamint napjaink fotó-
felvételei. Ebbe a tematikába jól illeszkedtek Pócs Mariann festményei a
jellegzetes fûri épületek ábrázolásával, a fûri iskolások grafikaimunkái és
aDömsöd kis szeletét bemutató, malom,magtár és olajütõ épületeirõl ké-
szült tablósorozat.

A falunapimûsort az idõjárás beszorította amûvelõdési házba, de a fel-
lépõk elõadásukkal elkápráztatták a közönséget. Zachar Stepanka, Fûr
polgármester asszonyamagyarul és szlovákul köszöntötte a jelenlévõket,
megemlékezve a 745 éves településre. Dömsöd képviseletében Bencze

István polgármester úr méltatta a két település közt hosszú évek alatt ki-
alakult jó viszonyt, és köszöntötte a 745 éves Fûr községet, annak lakóit.
Dömsöd tisztelete jeléül átnyújtotta azt a zászlót, melyenDömsöd ésDab
címere látható.Megható pillanat volt ez, ahogyan a fûri zászlómellé elhe-
lyezték a dömsödi zászlót is.
Az est további részében igényesen összeállított produkciók sorakoztak,

végül utcabál zárta az egész napos eseményt.
-V.I.-

Fotó: Fábián Ilona
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AA Csúzy-kastély elõcsarnokában: Bencze István, lelkes tárCsúzy-kastély elõcsarnokában: Bencze István, lelkes tár--
latvezetõnk, Ispán Ignácné, Tárkányi Béláné, Tárkányi Bélalatvezetõnk, Ispán Ignácné, Tárkányi Béláné, Tárkányi Béla A dömsödi kiállítási anyag

Kötetlen beszélgetések a sportpályán

A kiállítás legrégebbi relikviái
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AGyergyócsomafalvi és aDömsödi Tûzoltó Egyesület július 1-jén hét-
fõn, ünnepélyes keretek közt állította fel azt a kopjafát, melyet az ehunyt
tûzoltók emlékének szentelt.

A táblán ez áll:
�És ha a te akaratodból
elveszítem az életem
Vedd védelmezõ karodba
családom, szeretteim.�
Állíttatott a mindenkori elhunyt tûzoltók emlékére
Csomafalva, Dömsöd Tûzoltóság

Ispán Ignác és Vaszi Miklós közösen avatták fel az emlékoszlopot, fel-
kötve rá a nemzetiszín szalagot.
Bencze István polgármester úr köszöntõjét követõen elhangzott a szé-

kely himnusz, és a jelenlévõk közösen helyezték el a megemlékezés ko-
szorúit.

Csodás megnyilvánulása volt ez a meghitt ünnepség az együvé tarto-
zásnak, az összetartásnak. Csaknem két esztendõvel ezelõtt a Csomafalvi
Tûzoltó Egyesület a közös barátság szimbólumaként székelykaput ado-
mányozott településünknek.
Ezt a kapcsolatot a július 1-jei megemlékezésmég szorosabbra fûzte.

-V.I.-

Fotó: dr. Bencze Zoltán

Kopjafa-avatás a Béke téren
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Ez a hónap ismozgalmasan telt elõzõ cikkem
óta, 6 riasztást kaptunk.
Július 9-énDömsödVédgát sorra egy üres te-

lekhez kellett vonulni, mert a száraz avar meg-
gyulladt, és ráterjedt az ott lévõ kerítésre is. A
tüzet 1 C sugárral oltottuk el még a ráckevei
kollegák kiérkezése elõtt.
Július 13-án 21 órakor vonultunk a Széche-

nyi utcába, ahol egy lakó háztartási hulladékot
égetett. Kiérkezésünkkor a tüzet eloltotta. Fon-
tos, hogy a 306/2010-es kormányrendelet, amely
a �Levegõ tisztaságáról� szól, tiltja az e fajta
égetést, és ezért akár pénzbírságot is szabhat ki
a szakhatóság!
Július 15-én 16 óra 47 perckor jött a követke-

zõ jelzés, amely szerint Tass irányában egy
kombájn kigyulladt. Szerencsére a tûz csak a
motortér alsó részében izzott, és nem tett kárt a
munkagépben. Az izzást 1 C sugárral megszün-
tettük.
Július 17-én 10 óra 3 perckor vonultunk

Apajra, ahol a Nemzeti Park tarlója több helyen
is égett. A helyszínen a kunszentmiklósi és a
dabasi tûzoltókkal oltottuk el a tüzet. Anyagi
kár nem keletkezett.
Július 21-én 16 óra 34 perckor a Kunszent-

miklósi útra riasztottak minket, ahol két helyen
is tarló égett, és kockabálákat is veszélyeztetett.
A tüzet a Dunatáj erõgépével és a szigetszent-
miklósi tûzoltókkal közösen oltottuk el. Anyagi
kár itt sem keletkezett, mert sikerült a bálákat a
tûztõl megvédenünk.
Július 24-énApaj Platán sorra kaptunk jelzést

a kunszentmiklósi önkormányzati tûzoltókkal
közösen. A helyszínen tulajdonos kerti hulladé-
kot égetett, amely szalmabálát is veszélyezte-
tett. Kiérkezésünk elõtt a tüzet eloltotta az ingat-
lan tulajdonosa, így tûzoltói beavatkozásra nem
volt szükség.
Már sokan tudják, hogy egyesületünk a sok

támogatónak köszönhetõen vásárolt egy másik
tûzoltó fecskendõt. Már nagyon sokan érdek-

lõdtek a kocsi felöl, ezért néhány sort írok róla.
Nagyon fontos hogy semmilyen állami támoga-
tást nemkaptunk a gépkocsi vásárlására, csak és
kizárólag olyan embereknek köszönhetõ, akik
olyan fontosnak tartják a község és a lakosság
védelmét, mint mi. Köszönjük támogatóinknak
a segítséget, de errõl is majd a készenlétbe állí-
tása után bõvebben fogok írni. Ausztriából vá-
sároltunk 24.600 kilométert futott Steyr 590 kö-
zepes gépkocsi fecskendõt. A gépkocsi 2000 li-
teres víztartállyal rendelkezik, és kisebb, mint
az IFA, ezért több helyre és könnyebben befér.
Jelenleg a kisebb hibái kerülnek kijavításra,
majd elkezdõdik a mûszaki vizsgáztatása és a
forgalomba helyezése. Ha ezekkel megvagyunk
és rendszerbe lesz állítva a gépkocsi, egy teljes
cikket fogok írni képekkelmellékelve.
Ezt az elõzõ cikkben is leírtam, de vélemé-

nyünk szerint ez nagyon fontos:
Egy nagyon fontos dologra kérünk min-

denkit, ha teheti így cselekedjen!
Jelenleg ha valaki segítséget kér, azt a 105-ös

számon teszi, amely a Pest megyei fõügyeletre
fut be. Innét adják tovább a ráckevei vagy a
szigetszentmiklósi tûzoltóknak, és ezt követõen
kapunk mi is értesítést SMS formájában. Sajnos
az utóbbi idõben bebizonyosodott, hogy azSMS
rendszer lassú.Áprilisban aSomlyó-szigeti Szil-
va utcában faház égett. Szerencsére az egyesüle-
tünk néhány tagja pár méterre volt a káresettõl,
így közvetlen telefononminket is riasztottak. Az
elõbb említett 105-ös rendszerben is kaptunk jel-
zést ide, csak addigra már kiérkeztünk a szertár-
tól 5.1 kilométerre lévõ káresethez, és az IFA
szer 2.300 liter vizét is felhasználtuk az oltáshoz.
Ez idõben mond inkább többet: az út 14 percig
tartott a szûk utcák miatt, valamint az oltást is
legalább 10 perce végeztük már a helyszínen,
mire megkaptuk az SMS-jelzést. Ha nem ka-
punk külön telefonon értesítést, akkor mindenki
el tudja képzelni mi maradt volna a faházból,
mert a többi egység is utánunk ért oda.

Tisztelettel kérünkmindenkit, hogy ha beje-
lentést tesz, aztminden esetben a 105-ös szá-
mon tegyemeg legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesít-
sék az erre 24 órában fenntartottmobiltele-
fonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat,

vagy akár emberi életbe is kerülhet!

Egyesületünkmobiltelefonszáma:
06-20-383-5407

Ha baj van! 105
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál
vezetett számlánkra tudják befizetni (Dömsödi

Tûzoltó Egyesület, számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk veze-
tõségétmegkeresve (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 aweboldalun-
kon, awww.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n

találhatók.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

PestMegyei Tûzoltói ügyelet: 105 vagy
RáckeveVárosi Tûzoltóság ügyelete:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666
Szigetszentmiklósi Hívatásos Tûzoltó Pa-
rancsnokság ügyelete:
06-24-444-704
Tárkányi Béla, DömsödÖTEParancsnoka:
06-20-383-5407

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Július hónap

Huszonkilenc Pest megyei önkéntes tûzoltó
egyesület szerepelt sikeresen azon a pályáza-
ton, amelyet a BMOrszágos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság és aMagyar Tûzoltó Szövet-
ség hirdetett meg a 2013-as évre.

Az érintett megyei egyesületek közel 10
millió 600 ezer forintnyi támogatásban része-
sülnek. Amegítélt összegbõl a pályázók finan-
szírozhatják az egyesület tagjainak továbbkép-
zését, az üzemanyagköltséget, továbbá fordít-

hatják a tûzoltási és mûszaki mentéshez szük-
séges eszközök javítására.

Anyertes pályázókközött szerepel abudaörsi,
csõvári, délegyházi, dömsödi, farmosi, gyáli,
gyömrõi, kókai, nagykovácsi, nyáregyházi, pán-
di, pilisborosjenõi, piliscsabai, pilisvörösvári, pi-
lisszentiváni, solymári, sóskúti, sülysápi, százha-
lombattai, szentendrei, szigetmonostori, szigetúj-
falui, tápiógyörgyei, tápiószecsõi, tápiószelei,
tárnoki, turai, üllõi és zsámbéki egyesület.

Dr. Bakondi György tûzoltó altábornagy, a
BMOrszágos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság fõigazgatója a beérkezett háromszázhat-
vankilenc pályázatból háromszázhatvanhetet
hagyott jóvá az elõkészítõ bizottság javaslatai
alapján. Országos szinten összesen 120 millió
forintot biztosítottak ez egyesületek számára.

Spitz Alexandra tû. hdgy.
szóvivõ

PestMegyeiKatasztrófavédelmi Igazgatóság

Huszonkilenc nyertes pályázat
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Évek óta nagy erõfeszítéseket tesz önkor-
mányzatunk Dömsöd közbiztonságának meg-
szilárdítása érdekében, segítve ezzel is a rend-
felügyeleti szervek munkáját, annak hatékony-
ságát. Példának okáért egy esztendeje az ön-
kormányzat Lada Niva típusú gépjármûvét fel-
ajánlotta a rendõrség számára éjszakai járõrö-
zésre. Idén a kamerarendszert építették ki
településünkön. Mindezzel párhuzamosan a
helyi polgárõrség jelenléte folyamatos és állan-
dó. Járõröznek, figyelnek, terepet�helyszínt
biztosítanak, katasztrófa-elhárításban tevé-
kenykednek, egyszóval minden olyan tevé-
kenységbõl kiveszik a részüket, ami a közbiz-
tonság fenntartását jelenti.
Ennek okán bátran kijelenthetem, hogy a pol-

gárõrség létjogosultsága ma talán sokkal na-
gyobb, mint 20-30 évvel ezelõtt.
Dömsödön és mindazokon a településeken,

ahol rendõrõrs nemmûködik, igen fontos jelen-
tõséggel bírnak a saját szervezõdésû polgárõr
egyesületek a �rend�, a biztonságmegteremtése
és fenntartása érdekében.
A dömsödi polgárõrök már több alkalommal

bizonyították alkalmasságukat a fent említett
feladatokra. Megpróbáltam egy picit többet
megtudni munkájukról, mi készteti õket, hogy
ennek az egyesületnek a tevékeny tagjai legye-
nek. Ebbõl az elgondolásból kerestem fel
Csányiné Laczó Juditot, a Dömsödi Polgárõr-
ség elnökhelyettesét.
� Ön hogyan látja a polgárõrök jelenlété-

nek, munkájának fontosságát dömsödi vi-
szonylatban?
� A legközelebbi rendõrõrs Kiskunlacházán

van, mely egyszerre több települést is ellát.
Mindezt tetézi, hogy sok a fiatal rendõr és keve-
sen vannak az idõsebbek, tapasztaltabbak, akik-
nek hely- és emberismeretük is több.
Ezzel szemben a polgárõr a helyi közösség

tagja. Ha adott esetben éjszaka menni kell, ak-
kor õmegy, és mozgósítható (nem amásik tele-
pülésre kell mennie), helyismerettel rendelke-
zik � helyben van. Nagy jelentõséggel bír még
az a tény is, hogy tagjaink közül többen helyben
is dolgoznak, ami által bármikor riaszthatók. A
polgárõrök fontos feladata, hogy közvetítõ sze-
repet töltenek be a lakosság és a rendõrség kö-
zött. Több esetben beigazolódott már, hogy egy
polgárõr hamarabb szót tudott érteni az éppen
bajba került állampolgárral, hamarabbmegnyílt
neki,mint a hatóság embereinek, ezáltal akár hi-
vatalos eljárás nélkül is megoldódott egy-egy
konfliktus, egy-egy probléma.
Azt hiszem, a polgárõrségnek éppen ebben

rejlik a létjogosultsága!
Például januárban volt egy eset, amikor szol-

gálatban járõröztünk, és a hóban nyomokat pil-
lantottunk meg. Ezek olyan helyre vezettek,
ahol zárt nyaraló volt, tehát gyanúsnak tûntek a
jelek. Kiderült, hogy lopás történt, és hála jár-

õreink éberségének az elkövetõket is és az eltu-
lajdonított holmikat is sikerült kézre keríteni a
rendõrök segítségével.
�Apolgárõrök közt nõk is vannak.Mégis,

mit tud tenni ilyen esetben egy nõ?
� Én úgy gondolom, hogy egy nõ is lehet

ugyanolyan határozott fellépésû, temperamen-
tumos, mint egy férfi, azonban szolgálatban
mindig többen vagyunk, úgy 3-4 fõ. Ha járõrö-
zünk, többnyire a nõk ülnek hátul, az õ felada-
tuk a megfigyelés. Szolgálati beosztásnál azon-
ban nemcsak a nemek szerinti megoszlás a fon-
tos, hanem hogy gyakorlott-tapasztalt kollega
mellé kerüljön az újonc.
Például igazoltatásnál nagyon fontos, hogy

míg a rendõr igazoltat, mi figyeljük az autóban
ülõ utasokat és egyéb körülményeket. Így tud-
juk megfigyelni az apró dolgokat, hiszen ahogy
a mondás is tartja, az ördög a részletekben rej-
lik. Ezzel és egy jelzéssel a rendõr vagy egy kol-
léga felé elejét vehetjük például egy bicskanyi-
tásnak, támadásnak, vagy hogy kárt tegyen a
rendõr- vagy a polgárõrautóban.
A nõk szerepe azt gondolom, hogy igen fon-

tos, egyrészt nagyon jó megfigyelõk vagyunk,
másrészt nekünk is jó, ha kimehetünk szolgálat-
ba és személyesen tapasztaljuk meg azt, amirõl
sokszor mesélnek a többiek. Elvégzendõ fel-
adataink közt vannak �láthatatlan� munkák,
mint pl. az adminisztráció, a dokumentálás, a
könyvelés elõkészítés. Újszerû dolog a pályá-
zatírás az egyesületben, ami szintén a nõi tagok
feladata.
� A polgárõr egyesülés teljesen önkéntes

alapon mûködik, hiszen minden tagnak van
civil státusza. Szabadidejüket adják, tudásu-
kat, és sokszor személyes eszközeiket hasz-
nálják. Feltenném a kérdést, hogy mibõl
tartja fennmagát az egyesület?
� Amiket ön most felsorolt, az természetesen

nem fedi le mûködési költségeinket. Szerencsé-
re szoktunk kapni támogatásokat magánszemé-
lyektõl és vállalkozóktól. Ezek a támogatások
lehetnek anyagi természetûek vagy egyéb más
(pl. alkatrész). Járõrautónk már öreg, ezért sok-

szor van szükség alkatrész pótlására, szerelésre.
Ezeket van, hogy kedvezményes áron adják el
nekünk a kereskedõk. Egyesületünk tagjai,
Pongrácz József Sándor és fiamegbízható és ál-
landó üzemképes állapotban tartják a járõrautót,
ingyen és bérmentve. Ez amiatt is fontos, hogy
bármikor azonnal el tudunk indulni, ha szükség
van ránk! (Ez is jelentõs támogatás számunkra.
Amit ezúton is köszönünk!) És újabban vannak
a pályázatok. Ezek közt vannak kisebbek és na-
gyobbak is. Én tavaly szeptember óta vagyok
polgárõr, de már korábban is foglalkoztam pá-
lyázatírással Biricz Mártival, Klszák Tamásné
Szabó Margittal és Radó-Pék Anettel, volt,
hogy hónapokat szántunk egy-egy pályázat
megírására eredmény nélkül, és volt hogy ered-
ménnyel. Remek kis csapat amiénk, nagyon jól
tudunk együtt dolgozni, szerintem ez hoztameg
a sikert is.
Minden polgárõr valamilyen szinten belevi-

szi az egyesület mûködtetésébe saját szakterü-
letének ismereteit.
Sokat számít, ahogyanKlszák Tamás polgár-

õr parancsnok megteremti és élteti a polgárõr
szellemiséget, mindemellett nagyon jó szervezõ
is, nem megterhelõ számára egy bonyolultabb
logisztikai feladat megoldása sem. Felesége,
Margó a könyvelésben, az adminisztrációs
ügyek intézésében van otthon. De vannak, akik
határozott fellépésükkel tudják segíteni polgár-
õrségünkmunkáját.
� Nyertek pályázaton, mi volt a legutóbbi

sikerük?
� Mint említettem, kisebb-nagyobb volume-

nû pályázatokat adtunk már be. Volt, ami nyert
és olyan is, ami nem.Azonban néhány napja ér-
tesültünk arról, hogy 1.855.600 Ft-ot nyertünk,
az egyesület fennállása 20 éves évfordulójának
megünneplésére (valójában már a 22. évnél já-
runk, eddig forráshiány miatt nem tudtuk meg-
tartani a jubileumi közgyûlésünket). Nagyon
örülünk! Ezt a pénzt kifejezetten ünneplésre
fordíthatjuk. Ezenkívül június hónapban kaptuk
meg azt a 800.000 Ft-ot � amirõl a Dömsödi
Hírnök elõzõ számában is beszámoltunk �, amit

Polgárõrök létjogosultsága napjainkban
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az idei költségvetésünk kiegészítésére nyertünk.
�Mit terveznek,mi férmajd ebbe bele?
� Az egyesületünk 20 éves évfordulójára

elnyert összeg elsõ hallásra igen nagy. Végig-
gondolva azonban ennek is megvan a helye.
Vannak olyan tagjaink, akik már húsz éve ön-
zetlenül végzik munkájukat, önkéntes alapon.
Olyan támogatóink, akik adományaikkal lehe-
tõvé teszik hónapról hónapra, évrõl évre a mû-
ködésünket. Nem hagyhatom ki a felsorolásból
a rendõröket, tûzoltókat és a többi együttmûkö-
dõ szervet. Ünnepélyesen soha nem mondhat-
tuk ennek a sok-sok embernek, hogy KÖ-
SZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÜKET! A település
lakóinak is érdeke, hogy ezek az együttmûkö-
dések összehangoltak legyenek, jól menjenek.
Kell, hogy legyen egy alkalom, hogy le tudjunk
ülni közösen, mindannyian egy fehér terítõ, egy
tál étel és egy pohár ital mellé. Ilyenkor jól el le-
het beszélgetni, és elõjönnek a régi történetek is.
Húsz év alatt annyi minden történt, annyi min-
dent megéltünk közösen, és ez idõ alatt mennyi
mindent tettünk egymásért, a faluközösségért.
Nos, ez az elnyert pályázat erre ad lehetõséget.

� A továbbiakban milyen tervek, milyen
célok vannak?
� Sokáig egy koros Lada Niva gépjármûvel

járõröztünk, azonban fenntartása egyre költsé-
gesebbé vált. Kézenfekvõ volt egy újabb autó
vásárlása. Örömmel mondhatom, hogy sikerült
hozzájutni egy használt Skoda Felícia személy-
gépkocsihoz, melynek üzemanyag költsége,
fenntartása lényegesen olcsóbb lesz.
Az OPSZ (Országos Polgárõr Szövetség) ki-

adott egy új formaruha ajánlatot, ami alapján
nagyon szeretnénkmár bõvíteni a ruházatunkat.
Gondolok itt sapkára, pólóra, nadrágra, mel-
lényre. Szükség lennemég új eszközökre és ter-
mészetesen tenni akaró aktív, agilis, új polgár-
õrökre, akikre biztosan lehet majd számítani.
�Van-e polgárõrképzés?Fontos-e egyálta-

lánmaga a képzés, vagy legjobb a helyzetek-
ben tanulni?
�Központilag van elméleti képzés, a gyakor-

lati oktatás nagyon kevés. Az OPSZ által ki-
adott Polgárõr Alapismereti Szakmai Jegyzet
tartalmazza mindazt az információt, amely
alapján a polgárõrök tesztlapos vizsgát tesznek,

ezeket helyben értékeljük, majd visszaküldjük a
központba. Tulajdonképpen ez a polgárõr vizsga
megújítása, régieknek-újaknak egyaránt. A fel-
adatlap kérdései elsõsorban a polgárõrökre vo-
natkozó törvények ismeretére, jogainkra, vala-
mint szituációs kérdésekre irányulnak. Alapo-
sabbgyakorlati képzésmindenképp fontos lenne,
mert a leendõ polgárõrnek az éles helyzetekben
felkészültnek kell lennie, tudnia kell, hogymit és
hogyan kell csinálnia az egyes szituációkban.
(Egyszerû eset, ha pl. egy balesetnél kell forgal-
mat irányítani, jelzéseinek egyértelmûnek kell
lenni az autósok számára.) Az új polgárõrök leg-
inkább gyakorlat során sajátítják el azokat az is-
mereteket, melyekre szükségük lesz késõbb. Ál-
talában egy tapasztaltabb polgárõrmellett áll egy
fiatalabb, aki megfigyel, majd egy adott idõ után
már önállóan is végezheti a rá bízott feladatot.

A fent említettek ismeretében dömsödiként
egyre inkább nyilvánvaló számomra, mekko-
ra jelentõséggelbír,hogy településünkön lelkes
ésmegbízhatópolgárõr egyesületmûködik!

-V.I.-

TTTT iiii ssss zzzz tttt eeee llll tttt   ÜÜÜÜgggg yyyy ffff eeee llll eeee iiii nnnnkkkk !!!!
Értesítjük Önöket, hogy a Dömsödi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

2013. augusztus 15-tõl megváltozik.

Az új ügyfélfogadási idõpontok a következõk:
Nap Idõ
Hétfõ 8.00�12.00, 13.00�17.30
Kedd Nincs
Szerda 8.00�12.00, 13.00�16.00
Csütörtök Nincs
Péntek 8.00�11:30

Bízunk benne, hogy az új hétfõi hosszított ügyfélfogadási idõ könnyebbé teszi Önök számára az ügyintézést.
dr. Bencze Zoltán jegyzõ



Mint ez sok dömsödi lakos számára is-
mert, a Még 1000 év Dömsödért Egyesü-
let a TÁMOP-5.2.2-10/1-2010-0005 azo-
nosító számú pályázat keretében Gyerek-
házat mûködtet Dömsöd településen.

A projekt szakmai hátterét a Biztos
Kezdet program határozza meg, mely leg-

fontosabb alapelve: �Minden gyermek számára � nemétõl, származásától,
kulturális gyökereitõl, szociális körülményeitõl függetlenül � biztosítani
kell nyelvi és egyéb szükségleteinek kielégítését, amelyek lehetõvé teszik
képességei teljes kibontakoztatását.�
A Még 1000 év Dömsödért Egyesület egy felmérést végzett Döm-

södön. A felmérés célja, hogy egyszerûsített kvantitatív kérdõíves kutatás
keretében választ adjon néhány, a Gyerekház a Biztos Kezdet Program
alapelveit, a mûködését, valamint a társadalmi beágyazottságát, ismertsé-
gét, funkcióit érintõ kérdésre. Cél volt, hogy a felmérés a fenntarthatóság-
gal kapcsolatos kérdések felvetésével a Gyerekház jövõképének kialakí-
tását segítse.
A felmérésbõl kiderült, hogy a közvélemény-kutatás célcsoportjai (csa-

ládok, önkormányzati képviselõk, intézményvezetõ, CKÖvezetõje) alap-
vetõen tisztában vannak a Gyerekház program szolgáltatásaival. Fontos-
nak tartják, hogyDömsödönmûködik ilyen intézmény.Amegkérdezések
alkalmával kiderült, hogy a fenntartást és fennmaradását is lényegesnek
tartják.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetõje véleménye kiemelten
fontos,mivel õ tartja a napi kapcsolatot az érintett családok jelentõs részé-
vel. Véleménye a fenntartóval kapcsolatban pozitív, jó együttmûködõ
partnernek találja. A program szakmai végrehajtásával kapcsolatban
azonban vannak kétségei. A családokmegkeresésének eredménye szerint
többségük (85%) ismeri a Gyerekház projektet. Amegkérdezettek 70%-a
járt már a Gyerekházban. Ki kell emelni, hogy a nyitva tartást a megkér-
dezettek többsége kevésnek találja.
A Gyerekház projektben való önkéntes részvétel lehetõségének 55%-

os támogatottsága igen magas. Az ehhez társuló 20%-os nem tudja vá-
lasszal együtt erõs igényt mutat a saját problémák megoldásában való sa-
ját részvétel szándékára.
A megkérdezettek számos olyan szolgáltatást vennének igénybe, me-

lyet a Gyerekház nyújthat (kisbabáknak, tipegõknek szervezett foglalko-
zások esetében legfõképpen a zenével kapcsolatos foglalkozások, zene-
bölcsi, zenésmozgásos foglalkozások).
A szülõk (édesanyák) 75%-a venne részt képzésben.

A felmérés során kiderült, hogy számos, a Gyerekház projekthez kap-
csolható egyéb szolgáltatásra lenne igény Dömsödön (egészségmegõrzõ
szolgáltatások, gyermekeket fejlesztõ szolgáltatások, szülõk képzését se-
gítõ szolgáltatások stb.).

Amegkérdezettek szerint a KishercegGyerekház alapvetõen jó kezde-
ményezés Dömsödön. A fenntartóval szembeni bizalom és az önkor-
mányzat pozitív hozzáállása biztosított.
A szakmai tevékenység megítélése � mint minden ilyen esetben � bo-

nyolult kérdés.
Egyfelõl a Biztos Kezdet munkatársai és az ESZAmentora rendszeres

látogatásokkal végzik a szakmai felügyeletet, másfelõl a mindennapi mû-
ködés azonban az, ami aGyerekházról kialakult véleményt döntõen befo-
lyásolja a településen.
A Kisherceg Gyerekház fenntarthatóságának érdekében a Még 1000

év Dömsödért Egyesület létkérdésnek tartja, hogy a szakmai munka és a
mindennapi mûködés gazdasági háttere száz százalékos összhangban le-
gyen biztosított.
Egy ilyen projektet csak társadalmi összefogással és támogatással lehet

végigvinni. Úgy érezzük, számíthatunk a település vezetésére, szerveze-
teire és lakóira.

Mikó F. László
KishercegGyerekház
projektmenedzsere
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Az 500 Ft-os felnõtt
belépõ és a 300 Ft-os

gyermek belépõ egyben
tombola is!

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
és

VVeeccssééssii SSáánnddoorr
állandó kiállítása

Nyitva tartás:

kedd, péntek, szombat: 1000 � 1600 óráig.

Belépõjegyek:

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

Bejelentkezés: 06-20-253-2589

GYEREKHÁZ ÉS A BIZTOS KEZDET DÖMSÖDÖN
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Sûrûre sikerült a nyárelõ a gyerekházban. Ennek a jelek szerint min-
denki örült: elsõsorban a gyerekek és a családok, aztán a meghívott ven-
dégeink (köztük a településünk döntéshozói és más gyerekházak munka-
társai) és természetesenmi, akik a dömsödi gyerekházban dolgozunk.
Intézményünk gyereknapjátmájus 29-én ünnepeltük, amin szerencsére

sokan vettek részt.
Mindennapjaink általában a gyerekekrõl szólnak, de ekkor különösen

igyekeztünk a kedvükre tenni. Együtt szélforgót és pénztárcát készítettünk,
rajzoltunk, ragasztottunk és vagdostunk, és persze a sok színes lufi semma-
radhatott el. Az anyukák lángost sütöttek, fagyiztunk is, a dömsödi Gyer-
mekjóléti Szolgálattól Guba Anita tenyérlenyomatos állatokat festett a ki-
csikkel. És hogy még nagyobb örömet szerezzünk az aprónépnek, Picard
Anna pillangókat, virágokat ésmég sok szépséget festett a pici arcokra.
Június 14-én a �Még1000évDömsödért�EgyesületKHSzmint fenntartó

által kezdeményezett közvélemény-kutatás eredményeként az egyesület
kérésére került sor a tájékoztatóra a polgármester és alpolgármester úrnak,
jegyzõ úrnak, képviselõ-testületnek és az intézmények vezetõinek, a Roma
Kisebbségi Önkormányzat és az egyesület vezetõségi tagjainak. Bár a
gyerekház akkor még csak közeledett a második születésnapjához, indokolt
volt beszámolni az elmúlt két évrõl és a jövõrõl, ami képlékeny, de azért a fõ
irányvonalakmegvannak.Afenntartóegyesület és azönkormányzatközösen
keresi amegoldást aGyerekház zavartalanmûködtetése érdekében.
Június 19-én egészségnapot szerveztünk a dömsödi védõnõkkel közösen,

akik vérnyomás- és vércukorszintet, testsúlyt mértek. Hartai Zsuzsi zumbá-
zott a kicsikkel és nagyokkal, majd közösen készítettünk egészséges tízórait
magvas- és rozskenyérbõl, olívaolajosmargarinból és sok-sok zöldségbõl.

Június 27-én a Biztos Kezdet által szervezett országos mûhelymunka
egyik helyszíneként a Kisherceg Gyerekház szerepelt. Jelen volt az
örkényi, a kerepesi, a monori, a józsefvárosi és a ferencvárosi ház, vala-
mint két mentor: Somorjai Ildikó és Németh-Kovács Nóra, továbbá a
Gyerekesély Projektiroda szakmai koordinátora, László Noémi. A be-
szélgetés és a csoportos feladatok a �Családok bevonása� téma köré fo-
nódtak. A szakmaimûhelyek fontosak a gyerekházban dolgozók ismere-

teinek bõvítéséhez, a házak közötti információcsere lehetõvé tételéhez,
és végeredményben a gyerekház hatékonyabbmûködésének érdekében.
Július 17-én ünnepeltük a gyerekházunkmásodik születésnapját a tava-

lyihoz hasonlóan vízitúrával, a Csónakos Kft. és Gesztelyi Péter jóvoltá-
ból, amit ezúton is szeretnénk megköszönni! Ezúttal a csónakok a tassi
strandra vittek minket, ahol piknikeztünk és fürödtünk egyet. Visszatérve
a Gyerekházba tortával ünnepeltük a fennállásunkmásodik évét.

Ezt követõen a nyári szünetben folyamatos testvérnapokkal várjuk a
családokat, ahová a nagyobb testvérek is eljöhetnek, piknikezünk, ho-
mokvárat építünk, péntekenként sütit sütünk a szülõkkel, majd lassan ké-
szülünk az óvodára az oviba felvett gyerekekkel.
Továbbra isminden 5 év alatti gyermeket és szülõjét, nagyszülõjét szere-

tettel várjuk aKishercegGyerekházbaminden hétköznap 8 órától 12 óráig.

Az elmúlt hónapok a gyerekházban



Július 13-án szombaton elsõ alkalommal
tartott vásárt a Dömsödi Kézmûvesek Baráti
Társasága.
A kézmûvesek lelkesen rendezgették por-

tékáikat, magyarázva a kézi megmunkálás

örömeit. Látogatók is akadtak szép számmal,
sokan rácsodálkoztak a nem mindennapi vál-
lalkozásra. Bizton állíthatom, hogy a sikeres
fesztiválok alapját szintén a kézmûvesek ad-
ják. Elég ha a Budai Várban minden augusz-
tus 20-án megrendezett vásárra, vagy a Ma-
gyarok Országos Gyûlésére gondolunk, mely
most Apajpusztán kerül megrendezésre.
Hangsúlyozom, mindegyik alapját a magyar
kézmûvesség adja.
Júliusban Dömsödön is volt ilyen rendez-

vény. A Mogyorósban gyermek és felnõtt
egyaránt jól szórakozott az ördöglakat ki-
nyitásán, de volt lehetõség másfajta népi já-
ték kipróbálására is. Aki elfáradt, az ár-
nyékba húzódva újra erõt gyûjthetett a foly-
tatáshoz. Finomabbnál finomabb sajtokat,
mézeskalácsot, különféle lekvárokat, méze-
ket lehetett kóstolgatni, de nem maradhatott
ki a kellemes ízvilágú dömsödi bor sem a
kóstolás sorából.

Újdonságnak számított a kenyeres stand,
ahol kelt tésztából készült pogácsák, kiflik,
különféle kenyerek nyûgözték le a látogató-
kat.
Szeptemberben ismételten megrendezésre

kerül majd a dömsödi kézmûvesek vására.
-V.I.-
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Mezõgazdasági hírek
2013. év augusztus hó

Most, augusztus elsõ napjaiban, amikor e sorokat írom, megint a rend-
kívüli idõjárással kell hogy kezdjem. Egy régi közmondással, vagy in-
kább régi paraszti vélekedéssel, illetve hosszú évek során, az egyszerû pa-
rasztemberek tapasztalatán alapuló mondást idézek: �Ha az arató ember
nem ázikmeg, gyenge lesz a kukoricatermés.�
A régi falusi, paraszti életben a nyár legnagyobb és legnehezebb mun-

kája az aratás, a kalászos gabona learatása volt. Mint az idõsebb lakótár-
sak tudják, egy arató csapatba legalább hárman tartoztak: volt az arató, aki
kézi kaszával rendre vágta a gabonát, volt a marokszedõ, aki sarlóval ké-
vébe szedte a rendre vágott gabonát, és volt a kötözõ, aki a hajnalban elõ-
re elkészített gabonából font kötélbe belekötötte a kévéket. A bekötött ga-
bonakévéket �csomóba�, keresztbe rakták, volt 14 és 18 kévés kereszt!
Az aratás után két héttel a termõföldrõl behordták az udvarokba a gabo-
nát, �asztagba� rakták, majd jött házról házra a cséplõgép, és elcsépelte a
kévéket. A cséplés nagy része kézi erõvel történt, a cséplõ csapat 12-16
fõbõl állt. Traktor vontatta a cséplõgépet, és nagy szíjjal hajtotta meg. A
cséplõ csapat tagjai voltak: két �etetõ�, kévevágók, kévehányók, szalma-
faros, petrencések, pelyvahordó, zsákos kazalrakó. Az 1950-es években
még ide tartozott az ellenõr, mert akkor még minden mázsa gabonáról el
kellett számolni, és csak a fejadag és a vetõmag búzát hagyták a gazdák-
nál, a többit be kellett szolgáltatni.
Ezekkel a régi eseményekkel nem akarom tovább untatni a kedves ol-

vasót, de bizony ez így volt, és még annyit, hogy a részes arató is a termés
egy kilencedét, tizedét kapta munkadíjként gabonában, minden tizedik
�csomó� kereszt gabona járt neki. A cséplõ csapat is terményben kapta a
munkadíját, és azt hétvégén osztották szét. Cséplõgép-tulajdonosok vol-
tak Dömsödön: Imre János, HoroghAntal ésmégmások.
Visszatérve a jelenbe, most a gabonaaratást a modern kombájnok két

hét alatt elvégzik, és az idén nagyon kedvezõ volt a július idõjárása, de
csak az aratásra. A tavalyi aszályos év után az idei év jól indult, a kalászos
gabona jó termést hozott, bár egyes táblákat a belvíz károsított. Sajnos ez

a rendkívüli hõség és csapadékhiány komoly károkat okoz a kapásnövé-
nyekben, kukoricatermésben. Egyedül az öntözéssel tudnánk ellensúlyoz-
ni az aszály kártételét, de ez csak nagyon kis területeken valósítható meg.
A nyár elején még a dunai árvíz okozott komoly veszteségeket, költsége-
ket, most meg a vízhiány.
A szántóföldi növénytermelésbenmost a szalma letakarítása után a tar-

lómegmûvelése a fontos, bár a nagyon kiszáradt talajon nem lehetmegfe-
lelõ talajmunkát végezni, reméljük, hogy majdcsak megjön az esõ, mert
az õszi talajmunkákhoz is kellene a csapadék.
A kiskerteket is nagyonmegviseli ez a rendkívüli hõség, ahol lehet, ön-

töznünk kell, mert a növények: paradicsom, paprika, uborka ugyan szere-
ti a meleg idõt, de víz nélkül tönkremennek, kiszáradnak. A fóliasátorban
termelt növényekmég több vizet igényelnek, amit csak bõséges és gyako-
ri árasztással tudunk biztosítani. A kertben a letermett növények (hagyma,
borsó, bab stb.) területét lehetõleg tartsuk gyommentesen, mert a gyomok
még a száraz idõben is jobban fejlõdnek, mint a kultúrnövények, és ezzel
a kártevõknek kedvezõ feltételek teremtõdnek. Most augusztusban már a
korai, rövidebb tenyészidejû burgonyát felszedhetjük, ha már a szára el-
száradt. A szõlõtõkék és a gyümölcsfák is megsínylik a nagy szárazságot,
és ha van lehetõségünk, a kiskertben a szõlõtõkéket is árasztással öntöz-
hetjük. A nagymelegmiatt az õszi érésû növények, gyümölcsök, vetemé-
nyek hamarabb beérnek, kényszerérés következik be, ami bizony aminõ-
ség rovására megy. A betakarított terményeket tárolás elõtt válogassuk át,
lehetõleg hûvös, szellõs helyen tároljuk.
Azt kívánom minden gazdálkodónak, kertészkedõnek, hogy az õsz

kedvezõbb legyen, legyen végre csendes, áztató esõ, hogy az õszi talaj-
munkákat, vetéseket már jobb körülmények között végezhessük.

Összeállította:
Tóth István

nyugdíjasmezõgazdász
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Turcsán Pálné, Marika néni kedves olvasónk
több olyan felvételt is rendelkezésünkre bocsá-
tott értékes magyarázatokkal, melyek kiválóan
szemléltetik az aratás jellegzetes munkafolya-
matait. Az 1940-es években kézi erõvel arattak.
A kalászos növények szemnyerése a vágással
kezdõdött, melyet aratásnak és takarásnak hív a
népnyelv. A takarás jellegzetes eszköze az Al-
földön a kasza. Az élet, vagyis a gabonabúza ta-
karása igen nehéz fizikai munka volt. A férfiak-
ból és nõkbõl álló csoport már kora reggel meg-
kezdte amunkát.
Minden kaszáshoz tartozott egymarokszedõ.

Aképen munka közben: Zolnai Imre �
kaszás, mögötte Buzi Mária � marokszedõ

A kaszálás a férfiak feladata, mögöttük a nõ-
ké a marokszedés volt. A kévék kötését a kéve-
kötõ végezte. Kalászos szárából csavarták, so-
dorták a kötelet. A kötél készítésére szánt kalá-
szost gyökerestõl szedték fel és csavarták, így
hosszabb kötelet nyertek. Legjobb volt regge-
lente végezni ezt a munkát, mert akkor még a
nyirkos szárat könnyebben tudták formázni
(napközben ahogy kezdett kiszáradni, egyre
durvábbá vált a tapintása). A szalmakötél ké-
sõbb a cséplésmunkafázisában semmiféle fenn-
akadást nem okozott � mert abban csak gabona
volt, más idegen anyag nem.

Aképen: Buzi Károly � kaszás; Buzi Má-
ria � marokszedõ; Zolnai Imre � kaszás;

Zolnai Juliska � marokszedõ;
Szabó Mihály � kévekötõ

Az élet takarásánakmunkafolyamata kitartást
és nem utolsósorban jó fizikai erõnlétet kívánt
meg a korszak emberétõl. Azonban az 1960-as
évekre megindult a modernizáció, könnyítettek
az aratás fáradságos munkamenetén, a kaszát
felváltotta a kaszálógép, vagyis a fûkasza.

Ez a felvétel 1963-ban készült
(A tsz-esítés � kollektivizálás korszaka)

A ló által vontatott fûkaszára lemezt helyez-
tek. Erre a lemezre dõlt és ez tartottameg a levá-
gott gabonát, valamint errõl kellett lehúzni ge-
reblyével a kévenyalábot. Utána ezt kévébe kö-
tötték.
Így kb. egy nap alatt akkora területet arattak

le, mint három ember kézi kaszával.
A felvételen jól kivehetõ, hogy amíg a fûka-

szát a lovak vontatják, a rajta ülõ férfi kötelet
csavar a lábához készített gabonából.
Az összekötött kévéket csomókba rakták, ka-

lásszal befelé. Ezáltal míg be nem került a gaz-
dasági udvarba, a szemek nem ázhattak el, nem
voltak kitéve az idõjárás viszontagságainak.
Mikor az aratásnak vége lett (július végén,

augusztus elején), akkor jött a cséplõbrigád.

Ezt a fényképet Kovács Sándorné Tinike
nénitõl kaptuk. A felvétel 1941-ben készült
a Lukácsi portán. Aképen id. Kelemen Jó-
zsef és fia, Kelemen Gyula segédgépész

A cséplés termékei: törek, melybõl vályogot
vetettek; polyva, amit az állatoknak adtak takar-
mánykiegészítõként; szalma, amellyel az istál-
lóban almoltak, és végül természetesen a gabo-
na. A cséplés menete D. Nagy Judit elmondása

alapján, aki Telektanyán több alkalommalmaga
is részese volt ennek amunkának.

�A cséplõgépet traktor mûködtette egy ékszíj
segítségével. A kazal (asztag) tetejérõl adták le a
kévéket. A cséplõgép tetején álló ember fogadta
és adta tovább az etetõnek. Õ sarlóval elvágta a
szalmakötelet, és úgy engedte bele a gépbe. Kü-
lön jött ki amag, amit zsákokba fogadtak. (Agaz-
da tulajdonjegye is rajta volt a zsákokon.) Ezt két
ember végezte. A szalmát vasvillával hányták el,
majd kazallá rendezték, és ugyancsak szalmakö-
telekkel � átfogó kötelekkel � rögzítették.�
Akép elõterében jól kivehetõk a traktor kere-

kei és a vastag ékszíj, ami magát a cséplõgépet
mozgásban tartotta. Háttérben a cséplés is igen
jól kirajzolódik, ahogyan amag és a szalma szi-
gorú rendszerben kerül zsákba, kazalba.
A munka végeztével a hangulat kissé emel-

kedett, amikormár a gazda udvarábamegérkez-
nek a kicsépelt gabonával.

A szérûskertekben, gazdasági udvarokban a
betakarítást követõen gondos rendben sorakoz-
tak a széna- és szalmakazlak.

Ez a felvétel 1955-ben készült a Zolnai ta-
nyán. A gyermekek: Zolnai Mária, Zolnai Ilona
és Zolnai Imre � testvérek. A kisleányok hajvi-
selete a korszaknak megfelelõen két fonatban,
masnival. Ruházatuk ünnepi, vasárnap tisztele-
tére, piros pöttyös szoknya és fehér blúz. A hát-
térben álló boglyák megfelelõ távolságra lettek
elhelyezve a nádtetõs lakóépülettõl és egymás-
tól is, tûzveszélyességi okokból. A boglyák ra-
kása sem volt egyszerû. Turcsán Pálné Marika
néni elmondása szerint az õ gazdaságukban
mindig az édesapja rakta a boglyát, édesanyja
pedig a kocsiról adogatta fel a szalmát.
Ezen a felvételen a boglyákmár nem friss ra-

kásúak, �ezek már megüllepedtek�. Azonban
igen jól kivehetõek, jól látszanak a lefogatáshoz
használt átfogókötelek.
Összeállította: -V.I.-
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Aratás képekben (1940-es évek)



Beharangozó
Szeptember 22-én Döm-

söd ismét a Kulturális Örök-
ségNapjai programsorában.

2013-ban ismét nagy sze-
retettel várjuk az érdeklõdõ-
ket a Petrovics-házba (Petõfi
Sándor u. 17.).

Az idelátogatók már 10
órától megtekinthetik azt a
kiállítást, mely nyomon kö-
veti a jeles politikus, Kos-
suth Lajos életútját, kitekintve a kortársakra. Hogy milyen kapcsolat
állt fönn a politikus és Dömsöd közt, arra is fény derül majd.

17 órai kezdettel Gavlik Istvánnak, a Kossuth Szövetség örökös tisz-
teletbeli elnökének Kossuth Lajos díszpolgársága � emlékek � Buda-
pesten és Pestmegyében címmelmegjelent könyvének lesz bemutatója.

Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk!

KÖNYVAJÁNLÓ
2012-ben jelent meg Gav-

lik István: Kossuth Lajos
díszpolgársága � emlékek �
Budapesten és Pest megyé-
ben címû könyve.

Gavlik István, a Kossuth
Szövetség egyik alapítója,
örökös, tiszteletbeli elnöke,
fáradhatatlan lelkesedéssel ku-
tatja és gyûjti országszerte
Kossuth Lajos emlékeit.

Az alapos, mindenre kiter-
jedõ kutatás eredményeként a
munka nemcsak a jeles politi-
kushoz kötõdõ relikviákat tárja az olvasó elé, hanem kitekintést nyújt
arra vonatkozólag, hogy kik voltak az õ kortársai.

Dömsöd tekintetében tárgyalja Kossuth díszpolgárrá választásá-
nak mozzanatait, illetve gondos alapossággal tér ki a kortárs Petõfi
Sándorra, Petõfi és Dömsöd kapcsolatára. A kötetben azonban vé-
gigkísérhetjük a Pest megyei települések kapcsolódását Kossuth
Lajossal, korának jeles férfiúival, mely számtalan érdekes adatot,
kötõdést tár az olvasó elé.
Értékes és alapos adattárat tarthat a kezében az, aki e könyvet fella-

pozza.

A könyv részletes bemutatója, a szerzõ közremûködésével,
2013. szeptember 22-én du. 17 órai kezdettel a Petrovics-házban
(Petõfi u. 17.)
Megvásárolható a helyszínen, 4000 Ft-os áron.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

F E LH ÍVÁ S
ADezsõ Lajos AlapfokúMûvészeti Iskola pótbeiratkozást hirdet.

Abeiratkozás helye és ideje:
a mûvészeti iskola épülete (Kossuth Lajos u. 58.), 2013. augusztus

22-étõl folyamatosan, 14-18 óra között.

Választható tanszakok:
zongora, furulya, fuvola, klarinét, trombita, zeneovi, néptánc, tár-

sastánc, színjáték, grafika.

A beiratkozásról bõvebb információt a 06-20-369-6417 telefonszá-
mon lehet kapni.
Szeretettel várunkminden érdeklõdõt!

Amûvészeti iskola tanárai
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Tájékoztató a tankönyv-
csomagokosztásáról

2013�2014. tanév

Az alsó és felsõ tagozatos tankönyveket augusztus végén lehet
majd átvenni a szokott helyen.

A pontos idõpontról az augusztusban kihelyezett plakátokról lehet
majd tájékozódni.

A teljes árú tankönyvcsomagok átvételéhez kérjük elhozni a befi-
zetést igazoló szelvényt.

Az ingyenes tankönyvcsomagoknál az ingyenességre jogosító iga-
zolást nemcsak bemutatni kell, hanem le is kell adni. Kérjük, hozza-
nak magukkal egy olyan példányt, amit a vásárláskor le tudnak adni,
különben a tankönyveket nem tudjuk odaadni.

Az ingyenes tankönyvcsomagok használt, az iskolai könyvtárból
kölcsönzött tankönyveket is tartalmaznak.

Elõzetesen felmértük a szülõi igényeket, kik azok, akik a használt
tankönyvek helyett újat kérnek.

Ezekért az új könyvekért évfolyamonként körülbelül a következõ
összegek fizetendõk:

6. osztály 7. osztály 8. osztály
5.510 Ft 7.325 Ft 8.630 Ft

Köszönettel: Patonai Istvánné
Csömöri Elly

tankönyvfelelõs
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A Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület U13
korosztályú labdarúgó csapata 2. helyezést ért el
a Szigetújfalun elsõ alkalommal megrendezett
Pintér József Vándorkupán. A kupán négy
korosztályos csapat szerepelt, a Videoton FC, a
Szigetújfalu és aRáckeve csapatamellett kapott
a DUSE is meghívást. Az elsõ mérkõzésen 2-0
arányban kikaptunk a Szigetújfalu gárdájától,
utána viszont felszívta magát a csapat, és egy
félidõn át tartó vezetés után 2-2-es döntetlent ért
el a Videoton csapata ellen. A hab a tortán a
végén a Ráckeve elleni 1-0-ás gyõzelem volt. A
Videoton a többi csapatot legalább három góllal

verte meg. A tornán külön díjazásra került a
gólkirály, a legjobb mezõnyjátékos és a legjobb
kapus, aki több parádés védésével a dömsödi
Mészáros Péter lett!
Eredményeink:
Szigetújfalu �DUSE 2:0
DUSE �Videoton 2:2
Gólszerzõink: TakácsMárton, Keresztes Ákos
Ráckeve �DUSE 0:1
Gólszerzõnk: Pokornyik Gábor

NagyZsolt
DUSE elnök

Pintér József Vándorkupa
Szigetújfalu, 2013. 08. 02.

Mészáros Péter � A torna legjobb kapusa

DUSE U13 � álló sor balról: Mészáros Péter, Pokornyik Krisztián, Pokornyik Gábor, Reibl György (edzõ), Takács Márton, Ács
András, Csörgõ Máté, Keresztes Márk, Kincses Sándor; guggolnak: Fekete Richárd, Keresztes Ákos, Kun János, Juhász Gergõ

ANagyközségi Könyvtár és azOMK
2013. június 17. � augusztus 31-ig a következõ
nyári nyitvatartási rend szerint tart nyitva:

H: ZÁRVA,K: 7.30�13.30, Sz: 7.30�13.30, Cs: 7.30�13.30,
P: 7.30�13.30, Sz: 8.00�12.00

A nyári szabadság idõszakára szeretnénk szüneteltetni a könyv-
tár nyitva tartását: 2013. augusztus 5-17-ig.

AzOMKnyári szabadsága: 2013. július 22. � augusztus 18-ig.

Dömsödmúltjából állandó helytörténeti kiállítás a
könyvtárbanKovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.

Nyári nyitva tartás!
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Közterületi anarchia
Általában az önkormányzat feladata a közterületek rendben tartása.

Kivételt képez az ingatlan elõtti járda és az árok, ill. ha sem járda, sem
árok nincs, akkor az út széle és az ingatlan határa közötti területet az in-
gatlan tulajdonosa köteles karban tartani.
Vannak olyan közterületek, melyeket a legnagyobb jóakarattal sem

vagyunk képesekmegfelelõen karban tartani, mert az ott lakók ezt nem
akarják. Ilyen terület a Kis-Duna-part, a Ráckevei-Duna partja. Az ott
lakók némelyike a partot hulladéklerakónak használja. Ugyanez a
helyzet a szelektív szemétgyûjtõknél is. A gyûjtõk környékén a legkü-
lönbözõbb hulladékokat helyezik el, naponta takarítjuk, de mindig új-
bólmegjelenik az oda nemvaló szemét. Így van ez a többimagyar tele-
pülésen is, de ez bennünket nem vigasztal. Jobb volna, ha a közterüle-
tek tisztán tartását minden dömsödi lakostársunk magáénak tekintené.
Vannak akik nemhogy igyekeznének a közterületet rendben tartani,
egyszerûen nem tûrik, hogy az oda beosztott munkások végezzék a fel-
adatukat. Errõl panaszkodnak a vízügy brigádvezetõi is. Többször egy-
szerûen elküldték a parton munkát végzõ embereket. Ez az önkor-
mányzat dolgozóival is elõfordult. Lakossági kérésre!!! a Rákóczi utat
gréderezte a dolgozónk, mikor szóbeli és majdnem fizikai támadás ér-
te. AHold utcában aláírásokat gyûjtöttek az útegyengetés ellen. Sajnos
már nem tudtuk visszacsinálni a gödröket, de természetesen figyelem-
be vesszük a lakosok véleményét. (Jelenleg a Hold utca a legjobb nem
aszfaltos utca.)
Kérem a dömsödieket és a nyaraló-tulajdonosokat, hogy segítsék elõ

a közterületen dolgozók munkáját, és ha hibát észlelnek, elsõsorban a
hivatalban jelezzék. Ezeket a munkákat a lakosság érdekében végez-
tük, és végezzük a jövõben is.

Varsányi Antal, a karbantartó csoport vezetõje

KÖSZÖNET
Megköszönjük Bencze Ist-

ván polgármester úrnak, a
dömsödi önkormányzatnak,
Balogh István Ferenc fõren-
dezõnek, hogy segítettek ab-
ban, hogy a hagyományok-
hoz híven sikeresen megren-
dezésre kerüljön a VII. HAL-
VÍZNap.

Köszönjük dr. Homolya Róbert helyettes államtitkárnak, Marjay
Gyulának és a térség polgármestereinek, hogy megjelenésükkel
megtisztelték és emelték rendezvényünk színvonalát.

Szeretnénk megköszönni a teljesség igénye nélkül a támogatáso-
kat szponzorainknak: dr. BakGábornak,MarjayGyulának, dr. Feke-
te Józsefnek, a Fókusz Takaréknak, Dömök Anikónak, Szomor De-
zsõnek, Csaplár Jánosnak, Jaksa Imrének, Mészáros Pálnak, Nálhi
Eleknek, Csinos Zoltánnak, a zsûri elnökének Lovasi Józsefnek,
Szikora Zoltánnak, Gyõri Jánosnak, valamint a JU és ZSUTársulat-
nak ésminden további fellépõnek amagas színvonalú elõadásért.

Külön köszönet a rendezvény szervezésében kiemelkedõen vég-
zett munkáért Csikós Lászlónénak (Jutkánknak), Takács Istvánnak
(Colos) és JakabAttilának.

A jövõ évi VIII. HAL-VÍZNapi viszontlátásra.

Továbbtanulási lehetõségek
a Kiskunlacházi Szakközép-

iskola esti tagozatán
Középiskolai képzés

(informatika szakirányú, érettségivel)

Általános iskolát végzetteknek 4 éves

Szakmai végzettséggel rendel-
kezõknek vagy a szakiskola
9-10. osztályát végzetteknek 3 éves

A képzés tandíjmentes.

Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés
az iskolában:

2340Kiskunlacháza, Rákóczi u. 63.
Tel.: 06-20-9671-082, Fax: 06-24/535-090

A nyári szünet ideje alatt ügyelet szerdán
8-12 óra között.

http://szerver2.lacszki.sulinet.hu
e-mail: ipari222@gmail.com

MagyarokOrszágosGyûléseApajpusztán
AMagyarok Szövetsége és Kunszentmiklós Város Önkormányzata au-

gusztus 16-17-18-án szeretettel várják mindazokat, akik magyarsághoz tar-
tozónak vallják magukat � éljenek bárhol is a világban �, illetve a magyar
kultúra iránt érdeklõdõket a gazdag programkínálatot felvonultató ingyenes
rendezvényre.

Az V.Magyarok Országos Gyûlése több mint 50 hektáron zajlik. Kicsik és
nagyok, fiatalok és idõsebbek egyarántmegtalálják a kedvükre való programo-
kat. Ebben az évben is több elõadói sátor várja a rendezvényre kilátogatókat.
Aprogramokpéntekendélelõtt kezdõdnekésvasárnapkésõéjszakáig tartanak.

A Mese-sátor színvonalas játékokkal, mesékkel, versekkel várja a gyer-
mekeket. Felnõttek különbözõ elõadásokat hallgathatnak az elõadói sátrak-
ban. A színpadon is nagyon változatos programok lesznek. Népzene és a
néptánc mellett lesz rockzene is. Szombat délután a történelmi élõképben
gyönyörködhetünk, melynek a fõpróbája pénteken délután lesz.

Ismét életre kel a gyógyító falu. Többmint kétszáz jól képzett, elhivatott
gyógyító mutatja be a magyarság gyógyítás terén felhalmozott tudását a
nemzet és a világ számára, törekedve a testi, lelki, szellemi egészségmegõr-
zésére, helyreállítására.A látogatók ellenszolgáltatás nélkül ismerhetikmeg
és próbálhatják ki ama elérhetõ természetes és népimódszerek széles körét.
A gyógyító falu elõadósátrában is folyamatosan lesznek programok. Elõ-
adásokat hallhatnak az érdeklõdõk különféle gyógymódokról, de derült ég-
bolt esetén ismerkedhetnek a csillagképekkel is.

A teljes kínálatot terjedelmi okokból nem tudjuk felsorolni, így álljon itt
egy ízelítõ ezek sorából: Történelmi élõkép, Gyermekfoglalkoztató, Mese-
sátor, Gyermek és felnõtt táncház, Fogathajtó verseny,Koncertek és elõadá-
sok, Rovás népfõiskola, Gyógyító falu, Jurta tábor, Vásárosok és kézmûve-
sek bemutatói,� ésmég sok-sok egyéb program.

Részletes programok awww.bosztorpuszta.hu címen olvashatók.
Az elõadások díjmentesen látogathatók.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Magyarok Országos Gyûlése Szer-

vezõ Bizottsága.
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Ezzel a címmel egy új rovat bevezetését tervezem itt, a Dömsödi Hír-
nök hasábjain azzal a céllal, hogy bemutassak kirándulási célpontokat
Magyarországon, de nem útleírós stílusban, hiszen arra ott vannak az úti-
könyvek, a barátok beszámolói és persze az internet. Szeretnék kedvet
csinálni az egynapos családi programokhoz, kikapcsolódáshoz, és hogy
észrevegyük, milyen természeti gazdagság vesz minket körül. Bár tény,
hogyminden pénzkérdés, az értõ figyelés, a rácsodálkozás, az a gondolat,
hogy mindez a miénk, ez a gazdagság, vagyon a részünkké válhat, ha
hagyjuk, talánmégsem kerül annyiba.
Szakmámat tekintve földrajztanár vagyok, szerelmeim pedig többnyire

többmillió évesek, pl. a Mátrában a verpeléti vulkáni kúp, a Tarjánka-
patak völgye, a Baradla-barlang (Aggtelek, Jósvafõ), a Balaton-felvidék
és az ipolytarnóci lábnyomos homok. Még jó sokat fel tudnék sorolni.
Elõször az utóbbi kettõrõl írnék:
Mi a csuda az a geopark? címmel.
Gondoljunk egy kirándulásra. Autóba be, vagy vonatra, buszra fel anya,

apa, gyerekek, vagy barátok, nagyszülõk. Hátizsák, oldaltáska, benne
szendvics, üdítõ, térkép, pulcsi, a felkészülteknél esetleg távcsõ, sebtapasz,
szúnyogirtó spray, naptej, GPS,mobiltelefon, laptop, hûtõtáska ésmég so-
rolhatnánk. Megérkezünk a célunkhoz, keresünk egy padot, megesszük a
szendvicseket, megnézünk pár madarat és hazamegyünk. (Remélem nem
bántottammeg senkit!)A lényeg, hogyha a kirándulás szóba kerül, legtöb-
bennagy felszerelésre, és állatokra, növényekre asszociálnak.Ha azt írnám
önöknek,menjünk egy parkba, ahol köveket lehet nézni, elmennének?Va-
lószínûleg nem. És ha azt kérdezem, hogy szeretnének-e visszanézni a
múltba? Megnéznének-e egy vulkánkitörést annak veszélye nélkül? Kí-
váncsiak-e többmillió éve kihalt állatokra és azok lábnyomaira? Ha amio-
cén kor (10-20 millió évvel ezelõtt) lenne az úti célunk, izgalmasabb len-
ne? Ez nemvicc és irónia, teljesen komolyan gondolom. Tudták, hogy van
Magyarországon olyan hely, ahol mindez lehetséges? Megnézhetnek és
megfoghatnak több kb. 8 millió éves mocsárciprust, amit Bükkábrányban
a lignitbányában, a lignit kifejtésekor fedeztek fel 60 mmélységben. Eze-
ket a fákat a lelõhelyükrõl elszállították, konzerválták, és most Ipolytarnó-
con mindenki megcsodálhatja. Gondoljunk bele, mit jelent 8 millió év. A
szüleink, nagyszüleink beszámolói a világháborúkról vagy a gyerekkoruk-
ról is ködösek a számunkra � nem a tisztelet hiánya miatt, hanem az eltelt
idõ és a �világ� változása miatt. Pedig kb. 80-100 évrõl hallhatunk tõlük
történeteket. Ezek a fák itt voltak a világháborúk, aHabsburgok, azÁrpád-
házi királyok, a homo erectus és homohabilis idején is.Vártak arra, hogy a
XXI. századi embert részesítsék kegyükben, és nekik mutatkozzanak be.
Vagy egészen hasonló a helyezet a kardfogú tigrissel, amelyik élte az éle-
tét, vadászott és utódokat nevelt, majd megszomjazott és lement inni a fo-
lyóhoz. Ugyanebben a pillanatban a finom, puha iszapba süppedt lábnyo-
mát vastagon beterítette egy közeli vulkán kitörésének üledéke. Ugyanígy
járt további 10 gerinces faj, összesen 3000 lábnyomot azonosítottak a kuta-
tók. Tehát kedveli a katasztrófaturizmust? Érdekli az Õsvilági Pompeii

Magyarországon? A Nógrádi Geoparkban mindez és még ennél sokkal
többmásmegtekinthetõ és átélhetõ. Dömsödtõl alig 200 km-re.
Ha már a katasztrófaturizmus szóba került, essen néhány szó a másik,

Bakony-Balaton Geoparkról, amely 2012 óta tagja az Európai Geopark
Hálózatnak. Emlékeznek filmekre, tudományos csatornákon bemutatott
képsorokra vulkánkitörésrõl? Az este vörösen lüktetõ folyamokra, a las-
san megszilárduló lávára, ahol magának a földkéregnek a születését fi-
gyelhetjük meg? A kataklizmatikus eseményre, ahogyan lerobban egy
vulkánnak a teteje (pl.Mount St. Helens 1980-ban)?Mindenképpen aktív
vulkáni tevékenység folyt ezen a helyen a Káli-medence keleti peremén,
ahol egy �jelentéktelen� szikla állMonoszló határában, és ahol a Hegyes-
tû Geológiai Bemutatóhelyet ismerhetik meg. Egy jelentõs földtörténeti
esemény jelentéktelen szikláját egy értõ szem számára felejthetetlen él-
ményben, ahol az emblematikus megjelenésû hegy oszlopos elválású ba-
zaltfalát és a csúcsról nyíló pazar kilátást ha egyszer láttuk, sosem felejt-
jük. A Bakony�Balaton Geopark talán legszélesebb körben ismert tája, a
Tapolcai-medence tanúhegyei (Badacsony, Szent György-hegy, Csobánc
stb.) a különbözõ vulkanológiai értékek és látnivalók valóságos kincses-
ládája. A megszelídült tûzhányók és a dinoszauruszok földjérõl már csak
a dinoszauruszok hiányoznak, amelyeketMagas-Bakonybanmeg is talál-
nak, ha visszautaznának a késõ-kréta (85�90millió év) korba.
A geopark nemmúzeum, kiállítóhely, hanem földtani és felszínalaktani

értékek tárháza, idõgép, amely a Föld bolygó egy Magyarország méretû
kis szeletének geológiai múltjába vezet visszaminket. A �gép� adott, már
csak utazni kell rajta és benne.
További részletek: http://www.bakony-balaton-geopark.hu és

http://osmaradvanyok.hu
Ha a leírtak felkeltették érdeklõdésüket, mutassák meg gyermekeik-

nek, unokáiknak, hogy kiszakadjanak a virtuális világból és valódi csodát
láthassanak.
Amennyiben tetszett az írásom, szívesen teszek közzé rendszeresen va-

rázslatos helyekrõl kedvcsinálót. Cs.L.J.

Nem kell messzire menni�

Hegyestû

Lábnyomok
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�Láttam nevetést szörnyû helyeken,
égi jelenést szétlõtt tereken,
mennyi zokogást, félve ölelést�

Láttammagamat, szívem csatatér.
Égi seregek harcát lelkemért,
Hangos zokogást, sírva ölelést.�

Háború, amely mindenki számára romlást és
pusztulást hozott� így jellemezhetjük amásodik
világháborút és az orosz megszállás idõszakát.
FolytatjukBödõMisi bácsi visszaemlékezéseit.
A megszállás együtt járt azzal, hogy a leigá-

zott területeken az oroszok mindent amit embe-
ri javaknak tekintünk,megszereztekmaguknak,
amit csak akartak. Tették ezt minden áron és
másokra való tekintet nélkül.
A szorosabb ellenõrzés céljából esténként õr-

járatot szerveztek a faluban. Ez olyan légkört te-
remtett, hogy az emberek folyton érezzék: sza-
badságukat elvesztették. A terror és az elnyomás
kiszolgáltatott érzése benne volt a levegõben�
A kommendánsok, akik az õrjáratokat végez-
ték, a �48-as körben voltak elszállásolva. (A mai
kenyérbolt helyén volt.) Az õrjáratokba mindig
más és más katona volt beosztva. Az utcákon
közlekedõ embereket igazoltatták.Az itthonma-
radt, katonai szolgálatot nem teljesítõ férfiak
nemigen léptek ki a házból. Bármikor fennállt a
veszélye annak, hogy elviszik õket egy kis
�malenkij robotra�. A családok szürkület után
már nem tartózkodtak kint az utcán. Az estéket
általában a pincékben töltötték, meghúzódva a
bombázások elõl.Apincékbe voltak rendezve, s
ide befogadták azokat a szomszédokat, ismerõ-
söket is, akiknek nem volt saját pincéjük ahol
biztonságbanmeghúzódhattak volna.
Egy alkalommalmunka utánMisi bácsi � aki

ekkor 17 éves volt � ballagott haza a Bíró pék-
ségbõl, hóna alatt egy vekni kenyérrel, amikor
éppen szembetalálkozott az õrjárattal.

Megállították: �Sztoj, Kudá igyos?�
Misi bácsi bátortalanul azt válaszolta, hogy a

munkájával most végzett, és megy haza Határ
úti otthonába, ahol várja a családja.
Az egyik orosz katona durván ráripakodott:
�Davaj bruki!� � �Vedd le a nadrágot!�
Jófajtamagyar bricsesznadrág volt rajta. Saj-

nálta ugyan, de kelletlenül levette és átadta a
kommendánsnak. Õ maga pedig alsónadrág-
ban indult tovább haza. A kenyeret, amely ak-
koriban mindennél többet jelentett, nem vették
el tõle.
Kisvártatva újabb õrjárattal találkozott össze,

akik ismételten megállították és megkérdezték,
hogy hol van a nadrágja?
�Ruszki szoldat zabrale� � válaszolta Misi

bácsi.

Ekkor megfogták és bevitték õt a Horváth-
kerti parancsnokságra, amelyet Hajdú Gyõzõ
asztalosmûhelyében rendeztek be, aki az elsõ vi-
lágháborúban hadifogságba esett és megtanult
oroszul. Amikor beértek vele a parancsnokságra,
kerestek neki egy steppelt nadrágot, amelyet fel
kellett vennie és ebben kellett hazamennie. Más-
nap is ezt vette fel, s ebben indult reggel fát fûré-
szelni. Azonban bárhogy is húzogatta magán a
nadrágot ide-oda, csak valamiért mégis igen ké-
nyelmetlenül éreztemagát benne.A bíró pék egy
darabig nézte a fiatalember küszködését a nad-
rággal,majd így szólt: �Fáin az a nadrág, de te ál-
landóan nyühelõdsz benne.Mi a bajod vele?�
Amikor jobban megnézte a nadrágot, kide-

rült, hogy az tele volt �dzsuvával�, azaz tetvek-
kel. Gyorsan levettették a nadrágot vele és be-
tették a kemencébe. (Magas hõfokon elpusztul-
nak a tetûk.) Így lett Misi bácsinak a bricsesz-
nadrág helyett steppelt orosz nadrágja.
Bizonyokosakvoltak azok, akik hittek a hírek-

nek és még idõben el tudták rejteni értékeiket,
még a front ideérkezése elõtt. Sokanmár hetekkel
korábban elásták élelmiszereiket, terményeiket.
Amegszállás óriási változást hozott az embe-

rek életében. Gyökeresen átváltoztatta a min-
dennapokat. Az iskolák és a templomok funkci-
ójukat vesztették. Kórházként vagy katonai
szálláshelyként funkcionáltak. A nagy múltú
�48-as körben orosz kommendánsok tanyáztak.
Az utcákon a falusi emberek helyett katonasági
õrjáratokmasíroztak.
Az 51-es fõúton széles sorban lehetettmagyar

hadifoglyokat látni, akik gyalog tettek meg több
száz kilométert. Közülük sok sebesült az úton
meghalt. Az üres sorokba a tisztek az út szélén
nézelõdõk közül rántottak be egészséges férfia-
kat. Ezt sokan nem tudták, és gyanútlanul bá-
multák avonulóhadifoglyokat az út szélén állva.
Maguk a katonák a sorokból már tudták mi

fog következni, ezért a foguk között sziszegve
próbálták figyelmeztetni a nézelõdõket, hogy
menjenek el onnan. Ezt sokan nem hitték el. Így
járt a dömsödiek közül PékDávid, Karaszi Kar-
csi, Kocsis Feri.Mindhármukat beállítottákma-
gyar hadifoglyok közé, és gyalogolniuk kellett
Ceglédig. Egyszer a sorok között volt egy né-
met katona is, akit még a Budai Várban fogtak
el. A katona beteg volt. Éjszakára a dömsödi re-
formátus templomban szálltak meg a hadifog-
lyok, ahol még azon az éjszakán meghalt. A re-
formátus temetõnél átadták a temetõcsõsznek.
Ila Lukács, a temetõcsõsz és Gulyás György, a
temetõ gondnoka kapták meg a katona papírjait
is. Késõbb átadták azokatMisi bácsinak.
Adolf Heim, 46 éves repülõs õrmester volt az

elhunyt német katona, Németországból, Zille

tartományból. A temetõben egy külön sírba lett
eltemetve, 15-20 évig gondozott sír volt, ma
már nyitottak rámás sírhelyeket.
A háború legalattomosabb hóhérai a szárnyas

aknák voltak. Nagyon sok ártatlan ember halá-
lát okozták, vagy életre szóló csonkítást végez-
tek. Új és új formában gyártották ezeket az ak-
nákat. Így nem lehetett biztosan tudni a földön
heverõ tárgyról, hogy pontosanmi is az. Idõ kel-
lett az embereknek megtanulni, hogy semmi
furcsa tárgyhoz ne nyúljanak hozzá, ami a föl-
dön hever. Így történt Szakos Istvánnal is, kinek
hátán ment be a repesz. Szegény fiatalembert
Kelemen Józsi bácsi és Bödõ Misi bácsi tra-
gaccsal tolta el SzékelyZsigmond doktor úrhoz,
aki ellátta a sebeit, de a repeszt kivenni nem tud-
ta. El kellett vinni kórházba.
Édesapja, Szakos Mihály vitte õt el lovas ko-

csival kórházba, ahol kioperálták belõle a repeszt,
de fertõzést kapott, és pár napon belül meghalt.
Az volt a kérdés, hogyan temessék el szegényt. A
fõúton folyamatosan jöttek-mentek a tankok, au-
tók. Koporsót készített Misi bácsi a kerítés desz-
káiból. Alig fért bele a néhai barát. Szakos néni
nem találta jónak a szûk koporsót. Fájt neki, hogy
fiát ilyen méltatlan körülmények között kell elte-
metni.Csak-csak elégedetlen volt a koporsóval.

�Nyomja a deszka az orrát.�
�Jaj Szakos néni, hát neki már olyan mind-

egy!� De azért próbáltak ráteríteni valami ka-
bátfélét. Ketten tolták ki õt.
Visszafelé orosz katonák állították meg õket:

�Davaj malenkij robot!�
Szedték össze az embereket egy GML autó-

val. Többek között egy makádi embert is be-
gyûjtöttek, aki átmenetileg jött át Dömsödre, és
Gyöngyösi Péternél szállt meg, mert Makádon
borzasztó volt a front. Tizenöten ültek egy te-
herautón. MikorMisi bácsit felrakták az autóra,
szembetalálkozott a makádi Laci bácsival, aki
így szólt, amikormeglátta a fiatalembert:
�Há nem tudtá ebújni??�
Pereg felé vitték õket. Este volt már. A kocsi

lassanment. �Én leugrok,megszökök��gondol-
tamagábanMisi bácsi. Smondta a többieknek is.
�Ne ugorj, mert lelõnek!� � figyelmeztették a

többiek. De az ifjúi elszántság és a menekülési
ösztön erõsebb volt. ALacháziVendéglõ felé ka-
nyarodott a kocsi, amelynél nyitva volt a nagyka-
pu. A kanyarban leugrott. Sokáig ott lapult a nyi-
tott kapuszárnymögött, amelynek rossz volt a ki-
támasztója. Órák múlva indult vissza, a lacházi
vasút irányába.Majd innencélbavette adömsödi
templomtornyot, és a kanálisokon, szántófölde-
ken keresztül nekiindult az éjszakának.
Reggelre hazaért. (folytatjuk)
Összeállította: SzabóAndrea

HISTÓRIÁNKBÓL
A háború zsoldja (2. rész)

� Visszaemlékezések Dömsöd orosz megszállására �
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Az 1944. október�novemberben elesett ma-
gyar katonák nevei, akik a dömsödi református
temetõben nyugszanak:
� GöreMihály, 1915
� Horváth Géza, 1916
� Izsák Lajos, 1926
� Kiss József, 1922
� Kiss Benke Lajos, 1922
� Kovács Béla, 1905
� Munkás József, 1914
� Pálmás István, 1923
� Stermeyer Antal, 1914
� Takács Pál, 1922

� TóthGéza, 1914
� Valatti Pál, 1912
� GörbeGábor, 1924
� Márkus József, 1914
� TóthDezsõ, 1924
� Zsák Lajos, 1929
Ugyanitt nyugszik még velük négy ismeret-

len nevûmagyar katona.
A bekerített síremlék húszmagyar hõsi halot-

tat takar.
Misi bácsi rengeteget tett az elhunyt katonák

adatainak összegyûjtéséért, a síremlék felállítá-
sáért. Neki nem történelem ami történt, hanem

eleven valóság, amelybenminden perc, minden
érzésma is ugyanolyan eleven, mint akkor.
Errõl tanúskodik az alábbi vers is:
�Az utókor adósságot törlesztett
Nevetekkel emlékmûvet készített.
Hirdesse az emlékmû a világnak:
Hõsei itt nyugosznak a hazának!

Virággal vagy gyertyalánggal tisztelgünk
Esküszünk, hogy soha el nem felejtünk.
Ki erre jársz, mondj egy imát érettünk
életüket áldozták õk érettünk.�

(Dömsöd, 2001. 04. 11-ben)
Írta: BödõMihály

�Az értelmesek pedig fénylenek
mint az égnek fényessége,
akik sokakat igazságra visznek,
miként a csillagok, örökkön örökké.�

(Dán. 12.3)

Idén negyedik alkalommal vehettek részt
dabi és dömsödi gyermekek a dabi református
gyülekezetben tartott gyermekhéten.
A hét tanítási óráinak témája Dániel próféta

története. Visszaforgattuk a történelem kerekét
idõszámításunk kezdete elõtt 586-ba, amikor a
hatalmas Babiloni Birodalom vad és kegyetlen
hadjáratok után elfoglalta Jeruzsálemet, lerom-
bolta a templomot, és 47 évig tartó fogságba
hurcolta Júdea népét. Tízezreket hurcoltak rab-
láncra fûzve egy távoli idegen országba: a nép
színe-javát, képzett mesterembereket, jó nevel-
tetésben részesülõ elõkelõ ifjakat.
Miért történt mindez?
A zsidó nép szíve elhajolt Istentõl, mert any-

nyira fontosnak tartotta a törvény külsõleges
megtartását, hogy közben a szívbe írt törvényrõl
megfeledkezett. Ezért engedte meg az Úr, hogy
ez a félelmetes és könyörtelen hatalom teljes
csapást mérjen Júdeára. Dániel, aki elõkelõ
származású volt, ekkor került Babilóniába bá-
tor szívû, nemes hitû ifjúként. Istenbe vetett hite
soha nem ingott meg, ezért az Úr õt bölcsesség-
gel és értelemmel áldotta meg.
Nehéz megpróbáltatásokat kellett kiállnia az

idegen környezetben. Mégis a legnagyobb két-
ségek és nehézségek ellenére sembizonytalano-
dott el hitében.
Isten kegyelme által maradt távol egy idegen

pogány világ szokásaitól, tudta megtartani õsei
hitét és szokásait. Minden körülmények közt
csak Istenben bízott. A nagy birodalom csak
eszköz volt Isten kezében.Uralkodója,Nabuko-
donozor, aki a világ Urának hitte magát, Isten
akaratának szolgája volt. Amikor Belsazár ki-
rály elõhozatta a jeruzsálemi templom edényeit,
hogy azokból áldozzék saját bálvány isteneik-
nek, Isten ítéletet hozott a király és a birodalom
felett:
�Megmérettél és könnyûnek találtattál�.

A hatalmas és erõs birodalom Isten ujjai kö-
zött úgy hullott szét, akár egy darabokból össze-
rakott szobor, amely hiába hordott aranyból ké-
szült fejet, a cserépbõl készült lábak nem tudták
megtartani azt. Amit az ember épít, hasonló az
összetört cseréphez: �olyanná lesz mint a nyári
szérûn a polyva: felkapja a szél és helyét sem ta-
láljuk annak��
Mit nyújt ez a hét a gyermekeknek?
3 Gépies távkapcsolatok helyett személyes

barátságokat.
3 Türelmet, hogy egymással szeretetben és

békességben legyenek.
3 Értelmes idõtöltést, amely segít használni

kezüket, képességeiket, megmozgatja
testüket.

3 Lehetõséget arra, hogy megtanuljanak Is-
tenre figyelni.

3 Utat a hithez, amely új életre vezeti õket.

A gyerekek napról napra nagy érdeklõdéssel
hallgatták a tanításokat, szemükben a nyíladozó
értelem látszott. A történetek megragadták ér-
deklõdésüket, s válaszaikból kiderült, hogy rá-
éreztek arra a belsõ hangra, amely minden em-
ber lelkében jelen van, és szüntelenül Istent ke-
resi.

Örültünk, hogy sok gyermek jött el. Hétvégé-
re sem fogytunk, sõt inkább növekedtünk. A
gyerekek több éneket is tanulhattak a hét folya-

mán, mert az Úr a zenészt is kirendelte nekünk.
A gyermekek szép éneke bezengte a dabi temp-
lom környékét, és különösen széppé tette azt a
kicsiny hit, amely mint apró magocska lassan
gyökeret eresztett bennük. Ez teszi õket erõssé
és állhatatossá, akárcsak Dánielt, aki elõtt an-
gyal zárta be az oroszlánok száját, hogy semmi-
képpen ne árthassanak neki.
A heti programból nem hiányozhatott a játék

és a kézügyességet fejlesztõ foglalkozások sem.
Volt gazdája az ecsetnek és ollónak, a horgoló-
tûnek és a fûzõs gyöngynek. Összerendezõdtek
mind a segítõ kezek. Tojástartóból elkészült a
négy ifjú: Dániel, Hananja, Misael és Azarja,
akik bár távol kerültek otthonuktól, mégsem fe-
lejtették el, hogy honnan jöttek. Errõl tanúsko-
dott a kicsi horgolt jel, amit a fejükön hordtak.

Természetesen a sorból a fõzõkanál sem hiá-
nyozhatott, hogy az éhes kis gyomrok megelé-
gíttessenek.
A hét öt napjából egyet kirándulással szok-

tunk tölteni. Ez most is így történt. Négy keré-
ken gurultunk ki Apajpusztára, ahol csikós be-
mutatót láthattunk, meghallgathatták a karikás
ostor csattogó hangját, a puszta ötös szilaj vág-
táját és a dübörgõménest. A régi lovas napokról
ismerõs hatalmas bõr labda aratta mégis a leg-
nagyobb sikert. Amikor a csikósok betolták a
karámba, és gurulni kezdett, a gyerekek hirtelen
elfogytak a nézõtérrõl, és kisvártatva egy hatal-
mas guruló labdát láthattunk a pályán, amelyet

�Tanítsd a gyermeket az õ útjának módja szerint��



18 XXIII. évfolyam 8. szám

egy csapat rohanó gyerek követett. A �varázs-
lat� mindenkire hatott, mert még a legkisebb
négyévesforma is az óriás labda elõtt botlado-
zott� Nem volt könnyû õket kihozni onnan,
pedig akkor már két jókora lovas kocsi várako-
zott, hogy bekocsizzunk a szép magyar pusztá-
ba. Pihenõnk egy gémeskútnál volt, amelynél a
lovak és a szürkemarhák oltják szomjukat. Vé-
gül rövid bepillantást kaphattak a gyerekek ab-
ból a régi világból, amelyben elõdeinkminden-
napjaikat töltötték. Megnéztük a �Szegény le-
gény házát�, ahol nagyapáink és nagyanyáink
mindennapos használati eszközeit, bútorait, ru-
házatát ismerhettükmeg.

Hazatérve finom ebéd várt minket, mert a
háttérben nap mint nap gondoskodó kezek ké-
szítették elõ a napi betevõ falatot. A dabi gyüle-
kezet összetartó, szeretetteljes gondoskodása
nemmás,mint a ragaszkodó hit, amely sok száz
éven át éppen úgy megtartó erõ volt, mint ma.
Így mondhatni minden meglett, amire szüksé-
günk volt: elõttünk az Úr, hátunkmögött a gyü-
lekezet.

Kicsoda ellenünk?
A gondolat, amelynek jegyében eltelt ez a

hét, a négy ifjú példája, akik a nehéz helyzetük-
ben Istentõl kértek segítséget, és Istennek adtak
dicsõséget.

Felmerülhet valakiben: miért is tartjuk fon-
tosnak, hogy legyenek ilyen hetek?
Manapság nem könnyû jól gyermeket nevel-

ni. Liberális szellem uralkodik, ahol a féktelen
akarat tobzódik, a kívánságok vonzásával. A
korlátok ledõlni látszanak.
Ebben a világban elveszik a gyermek. Õmég

nem képes önmagát kormányozni, nem tudója
még jónak és rossznak. Szeretetre, törõdésre és
tanításra van szüksége. Szilárd korlátokra, ame-
lyek egyrészt határozottan eligazítják õt, más-
részt biztonságos védelmet adnak számára.
Nincs szükségük felesleges javakra, amelye-

ket ha rájuk halmozunk, maguk alá temetik
õket.
De szükségük van szülõkre, családra, felada-

tokra, célokra és megmérettetésekre. Szüksé-
gük van tanításra és hitre. Szükségük van szere-
tetre. Szükségük van Istenre.
A Szentírás bölcsen eligazít ebben a kérdés-

ben:
�Tanítsd a gyermeket az õ útjánakmódja szerint;
mégmikormegvénhedik is, el nem távozik attól.�
(Péld. 22.6)

( SzabóAndrea )

Nyáron az egyik leggyakrabban elõforduló
betegség a kutyák körében a toklász okozta
megbetegedés.
A toklász az egérárpanevûnövénymegszáradt

virágának darabja. Az egérárpa nagyon elterjedt
gyom, amely szintemindenholmegtalálható.
A toklász apró szálai érdes felületûek, egy-

irányba álló, apró tüskék borítják, ennélfogva
ha valamibe beleakad egy ilyen szálacska, csak
elõre képes hatolni, mint egy horog, visszafelé
nem. E tulajdonsága sok bosszúságot okozhat a
hosszabb szõrû kutyák gazdáinak, hiszen láb-
ujjak közé, a fülbe, de akár a szem kötõhártyá-

jába vagy a kutya orrába is befúrhatja magát.
A lábujjak közé jutott toklász egyremélyebb-

re hatolva helyi, gennyes gyulladást okoz, és
jellegzetesen fényes felszínû, piros-bordó cso-
mót láthatunk a befúródás helyén. Ezt a területet
az állat szüntelenül nyalja, és a toklász egyre
mélyebbre jut. Az ilyenkor látható gennyes vá-
ladékkal telt csomó egy idõ után felfakad, és
úgynevezett sipolyjárat alakul ki. Szerencsés
esetben a toklász ezen a járaton át eltávolítható.
Amennyiben nem sikerül, dunsztkötést helye-
zünk a lábra, mely legtöbb esetben segíti a tok-
lász kilökõdését. Ha az elõbbiekben felsoroltak

eredménytelenek, a területet bódításban feltár-
juk, és kiemeljük a toklászt. Minden esetben a
keletkezett sebet kitisztítva (Betadin oldattal) a
gyulladást kezelni kell!
Ha a toklász a külsõ hallójáratba kerül, az ál-

lat nyugtalan, hevesen rázza a fülét, és fejét fer-
dén tartja. A hallójáratba fúródott toklászt csak
bódításban tudjuk eltávolítani � nem egyszer a
dobhártyából.
A komolyabb beavatkozások megelõzése-

képpen naponta egyszer vizsgáljuk át a kutya
lábujjait és fülét, kiegészítve a hónalj- és
hastájék átvizsgálásával. A lábujjak és a talp-
párnák közötti szõrt érdemes rövidre nyírni, mi-
vel a toklász így kevésbé tud beleakadni.

Dr. Siket Péter

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

Helyesbítés
ADömsödi Hírnök júliusi számában hibá-

sanmegjelent szöveg helyesen:
�Már a téli idõszakban megalakult a dabi

gyülekezet vegyeskórusa, melynek karnagya
Horváth-NagyEmese.�
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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

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

Tûzoltóság elérhetõségei

Ha baj van! 105
domsodote@gmail.com

www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407.
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Orvosi szabadság
Augusztus 19-tõl 30-ig dr.Wágner Viktor,

helyettesít dr. Rókusfalvy Sylvia.

A helyettesítéseket a helyettesítõ orvosok
saját rendelõjükben, saját rendelési idejük-
ben végzik.

Ismét szól a tárogató
Adömsödi református templom

tornyából

Immáron hagyomány, hogy nyaranta,
minden vasárnap du. 6 órakor zsoltárok, di-
cséretek,magyar énekek és népdalok zendül-
nek fel templomunk tornyából.
Érdemes meghallgatni és elgyönyörködni

abban, hogy miként szólaltatja meg Hajdú
László ezt a nem mindennapi és ritka hang-
szert. Miként tölti meg a tárogató erõs hang-
zásával a templom elõtti kis teret ?
Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivételes

élmény!

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

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

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: augusztus 20.

Alapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számbanmegjelentetni!

Várhatómegjelenés: szeptember eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:Bencze István, Budai Szilvia,
Csányiné Laczó Judit, Habaczellerné Juhász

Judit, Korona Sándor, KöntösÁgnes,
Markóné ZöldágÁgnes, NagyZsolt,
OrbánnéKiss Judit, Pongrácz József,

Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Siket Péter, SzabóAndrea, Tóth István,

Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

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

GáborÁron u. 2/a

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Születtek:
Mihály Csaba � Laki-Tatár Tímea

MARCELL
Csepregi Imre �Gugyella Edina

NÓRA
TabajdiMihály �DobondiMónika

NORINALILIEN
Balogh László Levente �ÁcsKlára

TIRZAKLÁRA

Házasságot kötöttek:
Mangra László György � Tóth Nikolett

Elhunytak:
Gonda Sándor 83 éves
Bátyai Lajosné Lacza Katalin 79 éves
Kánisz Imre 63 éves

Anyakönyvi hírek

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
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