
Kipihenve a Karácsony és a Szilveszter fára-
dalmait, új lendülettel kezdek hozzá az íráshoz
és holnaptól amunkának!Elõször is nagyonbol-
dog � pozitív értelemben emlékezetes, alkotó �
új esztendõt kívánok minden Dömsödi Polgár-
nak! Kívánom, hogy a szívük legmélyebb zugá-
ban megbúvó kívánságok maradéktalanul telje-
süljenek. Kívánom, hogy mind anyagilag, mind
erkölcsileg tovább erõsödjenekDömsöd lakói!
Nagyon jólesett a néhány napos pihenõ, de

azért számoltam a napokat, hogy mikor jön már
el január másodika. Ugyanis tele vagyok, tele
vagyunk várakozással, izgalommal. Rengeteg
feladatunk lesz januárban, hogy sikeresen elõké-
szítsük azokat a beruházásokat, pályázatokat,
amelyek akár a XXI. századi életminõségünket
is meghatározhatják. A január egyébként is igen
dolgos szokott lenni, de az idei valamennyin túl
tesz. Így aztán a képviselõktõl, a közvetlenmun-
katársakon át a polgármesterig, mindenki foko-
zott intenzitással kell hogy belevesse magát a
munkába!
Itt van mindjárt a Petõfi utcai, a holtágon át-

ívelõ híd építésének kérdése. Hosszú vajúdás
után eldõlt, hogy mi vagyunk a projekt egye-

düli kedvezményezettjei. Karácsony elõtt � a
Miniszter úr mellett � én is aláírtam a támoga-
tási szerzõdést. Nagyon jó ez így, mert igaz,
nincs kivel megosztani a munkát, de mások
ténykedéséért sem kell felelõsséget vállal-
nunk. A tervek elkészülte és az engedélyek be-
érkezése határozza meg, hogy még a szezon
elõtt kezdõdik-e a kivitelezés, és zárjuk le az
utat a Petõfi-fa felé, vagy csak a szezon után.
Annyi biztos, hogy az elõzmények után premi-
er plánban lesz minden mozdulatunk! Nagyon
sok kritikus szempár figyeli majd, hogyan ve-
zényeljük le a nem kis beruházást!
Már egy-két nappal karácsony elõttmegjelent

az a célzott pályázat, amelyen Pánczél Károly
képviselõ úr jóvoltából mi is részt vehetünk.
�Belterületi utak szilárd burkolattal történõ
kiépítésének, felújításának és korszerûsítésé-
nek támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén� címmel egy nagyon ko-
moly pályázaton indulhatunk. Cirka 80 millió
forintra pályázhatunk a szétesett, széttöredezett
aszfaltos utcáink felújítására. AKépviselõ-testü-
let döntése értelmében a következõ utcák meg-
újítására pályázunk: Petõfi utca (Kossuth L. u és

a Szabadság utca között), Bocskai utca, PósaLa-
jos utca, Tavasz utca, Bucsi köz, Határ út, a
Gesztenye sor egy szakasza és a Felsõ-Dunapart
egy szakasza. Még nincs végleges döntés, de a
Táncsics utca egy része is az érintett utcák közé
kerülhet. Az anyag összeállt, már 99%-os álla-
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2017. január Ára: 250.- Ft

Folytatás a következõ oldalon.

FALUGYÛLÉSRE
MEGHÍVÓ

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2017. január 30-án

hétfõn 18 órakor

FALUGYÛLÉST hív össze.

Helyszín: azOktatási és Mûvelõdési
Központ nagyterme.

Erre az alkalomra a település lakóit
tisztelettel hívjuk és várjuk!

Az aktuális témák kapcsán várjuk
hozzászólásaikat, észrevételeiket.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

AAAA KKKK TTTT UUUU ÁÁÁÁ LLLL IIII SSSS

Fotó: Vass Eredményekben gazdag, békés,
boldog új esztendõt kívánunk a

DömsödiHírnök
minden kedves olvasójának!

Weöres Sándor:

Újévi köszöntõ
Pulykamelle, malac körme

liba lába, csõre �
Mit kívánjakmindnyájunknak

az új esztendõre?

Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot

nyárra labdát, fürdõruhát,
télre jó bakancsot.

Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,

õszre fehér új kenyeret,
diót, szõlõt, almát.

A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbõr nadrágot,

a lányoknak tût és cérnát,
hamégis kivásott.

Hétköznapra erõt, munkát,
ünnepre parádét,

kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.

Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,

vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.

Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknõ,

mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettõ.
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEKKÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2017. január 25. szerdán
14-15 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉCSIKÓS LÁSZLÓNÉ

képviselõ asszony, az Ügyrendi
Bizottság elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

Kisebbségiképviselõi
fogadóóra!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

minden héten hétfõtõl péntekig
délután 15.00-tõl 16.00 óráig

tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

FELHÍVÁS
Felhívjuk településünk lakossá-
gát, akinek feleslegessé vált

használt étolaja van,
az önkormányzat udvarában

átveszik, térkõgyártáshoz történõ
hasznosítás céljából.

potban van a mûszaki tartalom. Néhány nap és
beadjuk a pályázatot.
Lassan összeáll az a pályázatunk is, amely a

külterületi utak burkolatának javítását célozza
meg. A Némedi út külsõ részére, az Öregszõlõ-
hegyi útra, a Présház utcára, a Rizling utcára, va-
lamint aNagy tanyai útra fogunk pályázni.
Valószínû, hogy rövid idõnbelül döntés szüle-

tik az energetikai pályázatunkról (iskola, sport-
csarnok, zöldkereszt, dabi óvoda), és várjuk az
építendõ bölcsõde támogatását is. Nincs még el-
bírálva a sportparkok kialakítására beadott pá-
lyázatunk sem, és várjuk a sportcsarnok világítá-
sának korszerûsítését megcélzó anyag sikerét is.
A csónakház felújítására már meg is érkezett a
támogatás teljes összege!

Hirtelen ennyi pályázat, beruházás, amelynek
elõkészítése, kezdése szinte egy idõben történik.
Mint említettem, leszmunka bõven, de ezek kel-
lemes gondok!
A január a költségvetés összeállításának idõ-

szaka lesz. A képviselõ-testület tagjainak ismét
komoly döntéseket kell hoznia, hogy a legjobb
módon használjuk fel a rendelkezésünkre álló
összeget! Annyi már bizonyos, hogy Zsoldosné
Ica �pénzügyminiszterünk� kimutatása alapján
2017-ben fejlesztésre tízmilliós nagyságrendben
többet költhetünk, mint tehettük ezt az elmúlt
évben!
Közeledve az év befejezéséhez egymást kö-

vették az évbúcsúztató rendezvények. Ismét
nagy érdeklõdés mellett zajlott a nyugdíjasok-
nak adott karácsonyi koncert. A kis uzsonnával

összekötött délután így kellemes hangulatban
zajlott! Ugyancsak jól szórakoztak azok is, akik
a mûvészeti iskola, illetve az általános iskola
rendezvényét választották!
Befejezésül, Mindenkinek köszönöm azt a

rengeteg segítséget, amelyet a mögöttünk ha-
gyott esztendõben kaptunk! Nagyon sok ilyen
eset volt, nagyon sokan segítettek! Ahhoz, hogy
a 2017-es évet még ennél is sikeresebben telje-
sítsük, továbbra is szükség lesz azÖnök támoga-
tó gesztusára! Elõre is köszönöm!
Végezetül, hívom Önöket a január 30-án

megrendezésre kerülõ Falugyûlésre. Csak re-
mélni tudom, hogy idén lényegesen többen tisz-
telnek meg bennünket jelenlétükkel, mint tették
ezt az elmúlt években!

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

Kerti hulladék

égetésévelkapcso-

latos változás!
Tekintettel a zöldhulladék elszállításával

kapcsolatban kialakult állapotokra, a mai
naptólmódosult a kerti hulladékok elégetésé-
re vonatkozó szabályozás Dömsödön. Mától
minden szerdán és pénteken déltõl 19 óráig
lehet kizárólag kerti hulladékot (avar, ágak,
stb.) égetni otthon. Kivételt jelent ez alól, va-
gyis továbbra is tilos az égetés december 15.
és január 15. közötti idõszakban, továbbá jú-
nius 1-tõl augusztus 31-ig. Az égetés során a
tûzgyújtásra vonatkozó elõírásokat be kell
tartani. Kommunális hulladék elégetése to-
vábbra is tilos.

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

D kategóriás
autóbuszvezetõt

keresünk kunszent-
miklósi járatunkra.

Jelentkezni a
06-24-260-440

telefonszámon lehet.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kará-
csonyi ünnepeket követõen Társaságunk szer-
vezetten gyûjti össze és szállítja el a fenyõfákat.
Január hónapban két alkalommal gyûjtik

össze munkatársaink a fenyõfákat, amelyeket
családi házas övezetekben a hulladékgyûjtõ
edény mellé, illetve a lakótelepi területeken az
ingatlan elõtt lévõ, útpadka melletti közterüle-
ten kell elhelyezni.
Kérjük az önkormányzat segítségét, hogy a

gyûjtésrõl tájékoztassa a lakosságot, hogy fe-
nyõfáikat jól látható, könnyen megközelíthetõ
helyre, a forgalmat nem akadályozó módon

helyezzék el! Továbbá kérjük, hogy a fától
�tiszta�, idegen anyagoktól (pl. csillagszórók-
tól, fényfüzérektõl, egyéb díszektõl)mentes ál-
lapotban váljanak meg, a szelektív gyûjtés és
az újrahasznosíthatóság érdekében, hiszen
mint a korábbi években, úgy az ideiben is a be-
szállított fenyõket energetikai célokra haszno-
sítjuk!
Dömsöd településen a fenyõfagyûjtés idõ-

pontja: január 17. és 31.
Köszönjük együttmûködésüket!

FerencKornél
Vertikál Nonprofit Zrt.

A Vertikál Zrt. közleménye
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Tisztelt Horgásztársak! Ezúton tájékoztatjukÖnöket a 2017. évi horgászengedély váltásának feltételeirõl:
1./ FOGÁSINAPLÓ:Anapló leadási határideje: 2017. február 28.
A napló leadásáról az átvevõnek igazolást kell adni abban az esetben, ha engedélyét késõbb váltja ki. Ez az igazolás az állami jegy utolsó oldala! A

leadás tényét rögzíteni kell az országos SZÁKprogramban, és igazolni azt, hogy az összesítésekmegtörténtek! Ezt követõenmárcius 1-tõl csak +2000
Ft-ért válthat állami jegyet! Gyermek által váltott fogási naplóra is vonatkozik! Hasonló a díj azoknak is, akik a határidõt nem tartják be, illetve ha nem
összesítik naplójukat!
Aki a postát választja beküldésre, és nem egyesületünknél kíván tag maradni, akkor kérnénk a címére kiállított felbélyegzett borítékot is küldeni,

hogy az igazolást visszajuttassuk!
2./ 2016. évi ÁLLAMIHORGÁSZJEGY:ÉRVÉNYES 2017. JANUÁR31-IG. Eddig horgászhat vele, de a vízterületre érvényes engedéllyel (pl.

napijeggyel) kell rendelkeznie!
3./ 2017. évi díjakról: (Árváltozás joga fenntartva!) /A 2017-es engedélyek kiadása várhatóan január 28-tól, de érdeklõdjön elõtte telefonon:

06-30-350-8820/.

BEHORDÓS területi jegy! ÁRA: 65.000 FT. BOJLIS területi jegy ára: 45.000 Ft. Országos*: 69.900 Ft.
GYERMEKJEGYEK:Duna-ági 500 Ft + 200 Ft; Általános*: 2500 Ft + 200 Ft.

*: RSDmellékvizeire nem érvényes!
ÚJ: CSAKMELLÉKVIZEKREÉRVÉNYESKETTÕBOTOSTERÜLETI! Ára: 20.000 Ft.

TájékoztatóDömsödi
H.E. tagjai részére

Tisztelt Sporttárs!
Tájékoztatjuk, hogy egyesületünk 2017.

évben alapításának 70. évébe lépett. Ezzel
egy idõben a jelenlegi vezetés és megvá-
lasztott tisztségviselõk, küldöttek mandá-
tuma lejár. Így a 2016. évi Közgyûlés nem
csak Zárszámadó, hanem Tisztújító Köz-
gyûlés is lesz. Szeretnénk szerény körül-
mények között, de évfordulónknakmegfe-
lelõ tisztelettel megrendezni ezt az ese-
ményt. A közgyûlés tervezett idõpontja:
2017. március 18. (szombat) 9 órakor az
OMK-ban! Kérnénk, hogy megjelenésé-
vel támogassa egyesületünket.
Dömsöd, 2016. december

H.E. Elnöksége

Értesítés 2017. évi horgászengedély-váltásról
A 70 éves Dömsödi Horgász Egyesület tájékoztatója

Dömsödi Horgász Egyesület
2344Dömsöd, Kossuth L. út 31. Pf. 28 2016. december

Megnevezés Felnõtt fõ tag Nõi tag 70 év Ifjúsági Államijegyes Államijegyes Államijegyes
2 bot (alanyi jogon) felett 18 év betöltéséig felnõtt tag 70 év felett nõi horgász

2 bot 2 bot 1 bot 2 bot 2 bot 2 bot
Egyesületi tagdíj 2800 1000 1000 0 2800 1000 1000
Állami + fogási 2200 2200 0,- + 200,- 2200 2200 0,- + 200,- 2200
Szövetségi 2000 1000 1000 1000 2000 1000 1000

RSDTerületi 25000 25000 25000 5000 Napijegy Napijegy Napijegy
vagyMellékvízi 20000 20000 20000 0 0 0 0

Összesen: RSD-s 32000 29200 27200 8200,- 7000 2200,- 4200,-
Összesen:Mellékvízi: 27000 24200 22200

Kérnénk, amennyiben lehetõsége van, a
2016. évi személyi jövedelemadó 1%-ával
támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek

ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új

irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOT-

TAK NEVÉBEN ELÕRE IS KÖSZÖN-
JÜK!

TISZTELT

SPORTTÁRS!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület
Adószámunk:
19833293-1-13
H.E.Önkormányzata
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Ambruskáné Sörös Judit
Kertjének ízletes, zamatos gyümölcseit

tartósítja természetes eljárással. Eleinte sa-
ját részre és ajándékba készítette termékeit,
majd a visszajelzések alapján komolyab-
ban kezdett foglalkozni a tartósítással.
Legfontosabb számára a jó minõség elõál-
lítása. 2014-ben a IV. Nemzetközi Gyü-
mölcskészítmények Versenyén Arany mi-
nõsítésben részesült.

BabitynéMészárosGyöngyi
Anõi népi viselet egyik legjellegzetesebb

darabja a kaláris. Igényesen üvegbõl fûzték
a legkülönfélébb formákban.Gyöngyikülö-
nös odafigyeléssel fûzi egyedi darabjait, le-
gyen az gyûrû, bokalánc, kokárda, gyöngy-
sor vagy egyéb dísztárgy. 2016-ban elnyerte
a Szabad Föld Velünk élõ hagyomány: Dí-
jazzuk a gyöngysorait c. pályázat I. díját.

Bíró Zita
Napjainkban a szappankészítés rene-

szánszát éli, falunkban többen próbál-
koznak vele, Zita is. Téma iránti érdek-
lõdése, valamint vegyész végzettsége
révén többféle illatú és hatóanyagú
szappant, sampont kísérletezett ki. Ter-
mékei természetes összetételûek, haté-
konyak, bõrkímélõ hatásuk révén igen
népszerûek.

CzanigaMihály
A lovak közelsége, szeretete határozta

meg mindennapjait. Ma bõrbõl készít ló-
szerszámokat, pásztorkellékeket.Az anyag
megmunkálása, díszítése készítõjének igé-
nyességére, precizitására utal. Karikás os-
torainak alapos kidolgozása, díszítése
egyedülálló.A nyélderékon lévõ díszítések
a pásztor élet jellegzetes motívumait jele-
nítikmeg.

CserGyörgyi
Viseletkészítõ mûhelyébõl a különbö-

zõ tájegységek ruhadarabjai kerülnek ki
igényes kivitelben. Emellett textíliák,
drapériák varrását is vállalja. Kedves ki-
egészítõi az autentikus mintával díszített
táskák, neszesszerek és tolltartók.

Fabula László
A cipõkészítést tradicionális techniká-

val míveli. Méretet vesz, mintát készít,
kiszabja és összevarrja, majd a kaptafára
helyezve formát ad a cipõnek. Végül pe-
dig a talp és a sarokrész következik. A
mester kitartó precizitással készíti egye-
di cipõit, melyeket nemcsak itthon, ha-
nem Európa-szerte viselnek az emberek.

Halász Boróka
Tûzzománc házszám- és névjegytáblái-

val, ékszereivel, képeivel oly sokszor talál-
kozhatunk a mindennapokban. Az erdélyi
gyökerekkel rendelkezõ alkotó munkáiban
ez a rendkívüli szellemi gazdagság tükrö-
zõdik. Szín- és motívumvilága szinte rabul
ejti a szemlélõt. Választott otthona a döm-
södi Duna-part, mely számos ihletésének
forrása.
Horváth Béla
Fából készült alkotásai teszik szebbé

köztereinket, templomainkat, iskolánkat.
A kádármester szakmáján túl is képezi ma-
gát, szélesíti látókörét, s a fa anyagának,
megmunkálásának örömét adja át a követ-
kezõ nemzedéknek. Kisebb munkáit is
gyakran láthatjuk rendezvényeken, kiállí-
tásokon, zsûriztetésre is szintén gyakorta
készít pályamunkákat.
IspánnéGergely Szilvia
Cukorvirág, grillázs (pörkölttorta), mé-

zeskalács költeményei ejtik ámulatba a
szemlélõt. Az alkotás öröme, a szárnyaló
fantázia tükrözõdikmunkáin,melyek elké-
szítésérõl szívesen mesél. Az országos
grillázs és mézeskalács megmérettetésen
Lajosmizsén a szakmai zsûri Arany minõ-
sítésben részesítette azt a dobozt, mellyel
Szilvia részt vett a versenyen.
MészárosnéManyika néni
Horgolt csipkecsodái habos-babos vi-

lágba repítik a bámészkodót. A rendezvé-
nyeken kiállított repertoár folyton változik,
újabb és újabb darabokat fedezhetünk fel
köztük. Nyáron a nap sugarai táncolnak
kalapokon, ernyõn, télen pedig az angya-
lok, csillagocskák díszítik a fenyõfákat.
Egy-egy könnyû kosárka csodás éke lehet
az étkezõasztalnak is.
NagynéCzikoraViktória
Kézmûves kiállításainkon egyre gyakrab-

ban találkozhatunk üvegbe-fába, karcolt
vagy vésett, égetett technikával felvitt ábrák-
kal és jókívánságokkal. Czikora Viki játszi
ügyességgel és kreativitással kivitelezei eze-
ket a munkákat. Kézmûipari iskolában vég-
zett, s ennek megfelelõen alakítja életét.
Egyéni kívánságok szerint viszi fel a formá-
kat, vicces feliratokatüvegreés fáraegyaránt.
VéghAntalné Éva néni
Gazdag fantáziája sok izgalmas és érde-

kes mézeskalács formával örvendeztette
meg a közönséget. Szívesen ajándékozik
családon belül s a kollegáknak egyaránt. A
különféle formák díszítése különös preci-
zitást és odafigyelést igényel, melyet Éva
néni rendkívüli ügyességgel kivitelez.

Összeáll.:Vass Ilona

2017-es naptárunkon Dömsöd kézmûveseinek munkáiból állítottunk össze egy szerény válogatást. Településünk rendezvényein gyakran
találkozunk ezekkel a termékekkel, így néhánymondatban alkotóikat is szeretném bemutatni:
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Még mindig gyakran elõfordul, hogy ha egy köhögõ, tüsszögõ kis-
macskát hoznak a rendelõbe, a gazdája elcsodálkozik, amikor megtudja,
hogy súlyos vírusos fertõzése van. A népi mondás szerint a macskáknak
kilenc élete van, és a gazdák nagy része nem is sejti, hogy a macskák éle-
tét is mennyi vírusos, bakteriális megbetegedés fenyegeti, melyek na-
gyobb részemegelõzhetõ lenne.
Talán a leggyakoribb amacskanátha. Kötõhártya-gyulladás, tüsszögés,

orrfolyás, köhögés a tünete. Ennek a betegségnek a hátterében többféle ví-
rus egyidejû fertõzése áll. Jelen tudásunk szerint herpesz, calici és par-
vovírus okozza. Antibiotikumos kezelésre általában javul, vannak azon-
ban makacs, nem gyógyuló esetek, melyeknek hátterében más vírusos
fertõzés (leukózis, fertõzõ hashártyagyulladás, macskaAIDS) állhat.
Amacskák leukózisa igen elterjedt és veszélyesmegbetegedés. Renge-

tegmacska emiatt pusztul el. Fõleg a sokat verekedõ kandúrok veszélyez-
tetettek. A vírushordozók évekig tünetmentesek lehetnek, közben fertõz-
ve az egészséges állatokat. A kórokozó a vérképzõ rendszert, az immun-
rendszert károsítja, daganatok képzõdnek, erõs vérszegénységgel jár, az
állat fogékonymás fertõzõ betegségekre. Nem gyógyítható, a már tünete-
ketmutató egyedekmaximumpár hónapig élnek. Ezek a betegségek csak
amacskák betegségei.Más fajokat, kutyát, embert nem betegítenekmeg.
Amacskanátha és a leukózis védõoltássalmegelõzhetõ. Ajánlott még a

veszettség elleni oltás is, de macskáknál ez nem kötelezõ. Kölyökmacs-
káknak 8-9 hetes kortól adott oltási sorozattal és évenkénti ismétléssel
megfelelõ immunitás biztosítható. Kutyákhoz hasonlóan itt is fontos a
rendszeres (3-4 havonta végzett) féreghajtás, tablettás vagy pasztás ké-
szítménnyel, mivel ezek a paraziták emberre is veszélyesek lehetnek.
Nagyon érdekes adat, hogy az ivartalanított kandúrok átlagéletkora

(9-10 év) messze hosszabb, mint a nem ivartalanított társaiké (5-6 év).
Nem verekszenek, nem csavarognak, nem üti el õket az autó, nem szedik
össze társaiktól a fertõzõ betegségeket. A nõstények ivartalanítása a feles-
leges szaporulat megelõzésére nyomatékosan ajánlott, lakásban tartott ci-
cáknál az ivarzás tünetei is nagyon kellemetlenek. Nem igaz az a gyakran

hallott tévhit, hogy egyszer szülnie kell az állatnak, ezzel szemben amûtét
megelõzi vagy nagyon csökkenti az idõskori �nõgyógyászati� problémá-
kat (gennyesméhgyulladás, emlõdaganat). Az ivartalanítás 6 hónapos kor
utánmár elvégezhetõ.

dr. Siket Péter állatorvos

AAAA   DDDDöööömmmmssssööööddddiiii   ÁÁÁÁllll ttttaaaalllláááánnnnoooossss   IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt   hhhhíííírrrreeeeiiii

�Õsi mestereink�
címû állandó kiállítás megtekinthetõ az Iparos körben minden hétköznap délelõtt, ill. cso-
portoknak elõremegbeszélt idõpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklõdni a következõ számokon: SzabóAndrea: 06 30 59 47 169

JancsóAttila: 06 20 80 221 99

ADömsödiÁltalános Ipartestület
bérbeadja 2344Dömsöd,Petõfi S. u.
11-13. sz. alatt található igényesen

felújított nagytermét,mely alkalmas
rendezvények, baráti, családi össze-
jövetelekmegtartására (max. 60 fõ)!

Érdeklõdni lehet:
2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Tel.: 06 24 435 416, 06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu

Állatorvosi tanácsok
Hány élete van egy macskának?



6 XXVII. évfolyam 1. szám

A Még 1000 év Dömsödért Egyesület, mint
civil szervezet, 2011 óta mûködteti Dömsödön
a Kisherceg Gyerekházat a Biztos Kezdet prog-
ram keretén belül. Az elsõ 3 év uniós támoga-
tással zajlott le, jelenleg a magyar államtól kap-
juk a legnagyobb támogatást. Mi ebbõl és az
Egyesületünk egyéb bevételeibõl, az Önök és
más szervezetek önzetlen támogatásából mû-
ködtetjük ezt a nagyon fontos intézményt fa-
lunkban.
Ezért ezúton szeretnénk megköszönni az ed-

digi önzetlen támogatásokat, s egyben szeret-
nénk kérni a tisztelt helyi vállalkozókat, magán-
személyeket, hogy támogassák ezen intézmé-
nyünk mûködését. Hiszen a Gyerekház prog-
ram országosan is kiteljesedik, és itt nálunk is
még hosszú évekig fogmûködni.

Egyesületünk minden egyes támogatónak
igazolást tud kiállítani.
Az esetleges támogatást az OTP Bank

11742214-20006606 számra tudják utalni, vagy
az egyesületi vezetõségi tagoknak átadni. Veze-
tõségi tagjaink: Balaton Magdolna, Badenczki
Csilla, Fehér Lászlóné, Ispán Ignácné, Tarr
Istvánné, Zilling Christian, Zsiba Sándorné,
Zsiba Valéria, vagy a Kisherceg Gyerekházban
(reggel 8.00 órától � délután 17.00 óráig), ahol
csekket is tudunk biztosítani a befizetéshez.

Békés, Boldog és Áldott Karácsonyi Ünne-
peket és SikerekbenGazdagÚj Évet kívánunk.
Dömsöd, 2016. december 13.
Üdvözlettel:

Korona Sándor
Még 1000 évDömsödért Egyesület elnöke

korona.sandor58@gmail.com
06-70-70-85-553

Nemoda-StiasnyMárta
KishercegGyerekház vezetõje
gyerekhazdomsod@gmail.com

Kedves Dömsödiek, Dömsödhöz kötõdõk!

A Kisherceg
Gyerekház hírei
Kisherceg Rózsája-díj elismerésben része-

sült az egész évben nyújtott önzetlen gyerekhá-
zas segítségéért Búza Jánosné, Nagy Judit és
Horváth-Nagy Emese. Ezúton köszönjük mind-
azok áldozatos munkáját, a 2016-os esztendõ-
ben juttatott támogatásait, akik bútorokat,
konyhai eszközöket, ruhanemûket, könyveket s
gyerekjátékokat ajánlottak föl pártfogoltjaink-
nak. Reméljük, továbbra is együttmûködõ part-
nereink maradnak. Az áldott, békés, meghitt
hangulatú, gyerekközpontú karácsonyi ünnep-
sor után reményteljes, gyermekáldásban gaz-
dag, közösségi programokban bõvelkedõ, a
szülõk gondjait mérsékelõ, megértõ 2017-es
dolgos, vidám újesztendõt kívánva:

Dömsödi Biztos Kezdet
Kisherceg Gyerekház munkatársai

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

Fenntartó:
�Még 1000 ÉvDömsödért� Egyesület
2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

Szolgálatunk adományokat közvetített a Karácsony
elõtti napokban a leginkább rászoruló családoknak,
személyeknek. Évrõl évre egyre több embert érint meg
felhívásunk, melyben adományokat juttathatnak el
hozzánk, és ezeket visszük olyan családokhoz, szemé-
lyekhez, akiknek életkörülményeit ismerve tudjuk,
hogy elkél a segítség. A legkisebb adománytól a legna-
gyobb felajánlásig egyaránt segíthettek. Az adományo-
zások különbözõmódon valósultakmeg:
Voltak olyan magánszemélyek, akik élelmiszereket,

játékokat hoztak be hozzánk és abból tudtunk csomago-
kat készíteni. Volt, aki csak általános leírást kért a csalá-
dokról � gyerekek életkora, neme � és személyre szabot-

tan vásárolt ajándékokat. A Gyermekétkeztetési Alapítvány
jóvoltából személyre szólóan játékokat kaptak a gyerekek, és
a téli szünetbenhidegélelmiszert kapott 30gyermek.Második
éve, hogy azAIGEurope LimitedMagyarországi Fióktelepé-
nek lelkes csapata gondol ránk, és adományukból Karácsony-
kor is 30 család számára tudtunkösszeállítani tartós élelmisze-
rekbõl álló csomagot. 40 adag meleg ebéd adományt tudtunk
kiszállítani dec. 24-én Szijjártó László és barátai jóvoltából.
WábererGyörgy adományozott 93 gyermeknek � akik a szün-
idei gyermekétkeztetésre jogosultak � meleg ebédet 24-én és
31-én, melyet a Hat Testvér Fogadóban vehettek át. Köszön-
jük szépen felajánlásaikat és adományaikat!
DömsödGyermekjóléti ésCsaládsegítõ Szolgálat dolgozói

Köszönet a �Karácsonyi Angyaloknak�!
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VÍZSZINTES
1.: újévi versidézet,

a megfejtés elsõ része, zárt betûk: c, j, m
14.: a távolba
15.: függõ
16.: kettõsbetû
17.: a földön fekszik
18.: lábbal illet, tipor
20.: a mélybe
22.: ez a közelebbi
24.: némán zúdító!
25.: film elõzetes
26.: savval kezelõ
28.: csacsi beszéd
29.: kereskedelmi társaság, rövidítve
30.: alga szélei!
31.: lakást kirámoló tolvaj
32.: bizonyíték, indok
33.: a magyar betûkészlet elsõ három tagja
35.: ötórai ital
37.: színésznõ, Éva
38.: határrag
39.: a legvégén forral!
41.: üres talon!
43.: létezik
44.: toldalék, -ül párja
45.: szintén
46.: béka ivadéka ez a hal
48.: ebben a pillanatban, most
51.: nõi becenév
52.: lel
54.: régi rádiómárka
55.: gabonát betakarít
56.: gödörkészítés
57.: páratlan tészta!

58.: az ég színe
59.: fölé ellentéte
60.: tanúhegy Vas megyében
61.: kézkrém fajtája
63.: silbak, felvigyázó
64.: a megfejtés második része,

zárt betûk: e, o, b

FÜGGÕLEGES
1.: learatása, begyûjtése
2.: bizonyos ipari egyesülés
3.: nõi név
4.. jövendölés, prófécia
5.: folyó része
6.: toldalék, -rõl párja
7.: forrasztó fém
8.: játék automata
9.: gomba is van ilyen
10.: Zambia és Ausztria gépjármûjelzése
11.: az egyik évszak
12.: törlõgumi
13.: félreállítása
19.: baba köszönés
21.: ez a közelebbi
23.: ilyen anyag a lúg
27.: férfi becenév
31.: az egyik oldal
32.: lángol
34.: helyrag, -be párja
36.: Etelka becézve
38.: Iljusin gépének jele
40.: földbe mélyedést készít
42.: számotokra népiesen
43.: dal, nóta
44.: orosz hegység

47.: Bajnokok Ligája
49.: a nyomás mértékegységének a jele
50.: lábainkhoz
51.: papagájfajta, eredeti írásmóddal
53.: puha, képlékeny
54.: híres kuruc volt, Tamás
57.: kettõzve afrikai dobfajta
58.: pici, apró
61.: némán verõ!
62.. a lítium vegyjele
63.: régi hosszúságmérték

AMEGFEJTÉSEKET,NÉVVEL,
CÍMMELELLÁTVA,CSAKEGY
LAPON,BORÍTÉKNÉLKÜL

KÉRJÜKBEDOBNIA
GYÛJTÕKBE!!
KÖSZÖNJÜK!

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

A NOVEMBERI SZÁM PONTOS
MEGFEJTÉSE:

�ELJÖTTMÁR NOVEMBER
DIDERGÕHÓNAPJA�

A NOVEMBERI SZÁM NYERTESE:
SZIGETI BARNABÁSNÉ,

Dömsöd, Duna sor 2.

Amegfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert), Harsányiné
Dobos Ildikó élelmiszerüzlet (Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉSVÍZSZINTES 64.

BEKÜLDÉSIHATÁRIDÕ:
2017. FEBRUÁR10.

Októberi keresztrejtvény nyertese: HICZ JÁNOSNÉ
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J Nálunk mindig történik valami� J
2016 decembere, hasonlóan az elmúlt évekhez, hideg reggelekkel, de

izgatott várakozással köszöntött ránk.
A hétfõnkénti gyertyagyújtások az adventi koszorún mindannyiszor

megállítottakminket néhánypillanatra, jelezvén, hogyközeleg akarácsony.

December hatodikán, miután becsukódtak a tanteremajtók, izgatott
hangok szûrõdtek ki a folyosóra. Mindenki várta a Mikulást. Énekkel,
verssel készültünk a köszöntésére. Megérkezett a várva várt Mikulás, és
nagy meglepetésünkre mindenkirõl mondott valamit, a csomag mellé jó
tanáccsal látta el a gyerekeket a következõ évre.

Kunszentmiklóson megrendezték a hagyományos területi tanulmányi
versenyt a 3-4. osztályos tanulók számára. Iskolánk harmadik évfolyamát
egy tanuló képviselte:
PappMihály 3. b (felkészítõ: BábelnéVarga Judit)matematika 12. he-

lyezés, magyar nyelv és irodalom 9. helyezés.
A negyedik évfolyam indulói matematikából:
AmbruskaBernadett 4. a (felkészítõ: Balázs Lajosné) 9. helyezés,
KatonaMarcell 4. b (felkészítõ: Patonai István) 11. helyezés,
Kakas Bence 4. c (felkészítõ: Keyha-Czeller Cecília) 12. helyezés.
Magyar nyelv és irodalom:
Perger Panka 4. a (felkészítõ: Balázs Lajosné) 4. helyezés,
Schloska Petra Julianna 4. b (felkészítõ: Patonai István) 6. helyezés.

Gratulálunk a verseny résztvevõinek, akik 42 induló közül érték el a
fenti eredményt!

Karácsonyi készülõdés szõtte át mindennapjainkat: ünnepi faliújságok-
kal és ablakdekorációkkal díszítettük iskolánkat. Diákjaink ajándékokat
készítettek egymásnak és szeretteiknek, miközben buzgón gyakoroltak a
karácsonyi szereplésükre. Az idei karácsonyi mûsort Gábor Tünde tanító
néni vezetésével az elsõsök adták elõ, az alsós énekkar közremûködésével.
Családias, kedves ésmeghatómûsort láthattunk az utolsó tanítási napon.

A szülõk segítségét is kértük a karácsonyi vásár megrendezéséhez. Öt-
letes, és nem utolsósorban gyönyörû kézmûves dísz- és ajándéktárgyak
készültek. Köszönjükminden segítõnknek az odaadómunkáját!

Az új évre sok sikert, békességet és egészséget kívánunk!
Balázs Lajosné tanító

A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár nyitva tartása

Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csüt.: 10-16,
Péntek: 10-16, Szombat: 08-12

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

várunk!

*** *** *** *** *** *** *** ***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban

Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

KútfúrásKútfúrás 110-es csatornacsõvel �
garanciával.

06-30-964-0485

380-as terménydaráló eladó.

Telefon: 06-30-350-5751
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AA GGrróóff SSzzéécchheennyyii IIssttvváánn ÁÁllttaalláánnooss IIsskkoollaa hhíírreeii

December7-én14. alkalommal rendeztükmeg
8 iskola részvételével ezt a nagyszerû versenyt.
Közel 400 gyerek örült a Mikulásnak, az

ajándéknak, és versenyzett szívvel-lélekkel.
Iskolánk atlétái remekül szerepeltek, majd-

nemminden dömsödi tanuló érmes lett. Az isko-
lák összesített versenyébenDömsöd lett az elsõ.
Felkészítõ testnevelõ tanárok: Kovács Bá-

lintné, Tóthné Porvay Zsuzsanna, Béczi János.
Köszönjük a tanártársainknak és munka-

társainknak is a segítségét:AmbruskaMargit,
Ácsné Jaksa Szilvia, Pethesné Nyári Katalin,
Rabné Polgár Edit, Szakos Jánosné, Varga
Anikó, Csonka Nóra, Galambos Ágnes, Csá-
szárné Téglás Gabriella.
Köszönet az iskolák testnevelõ tanárainak,

akik felkészítették a tanítványaikat és a verseny
lebonyolításában is segítettek.
Dicséret illeti a 8. b osztály tanulóit, akik a

szervezõ munkát látták el nagyon rendesen és
becsületesen.
Köszönjük a Télapó segítségét, ebben az év-

benNagy Sebastiánt ünnepelték a gyerekek.

Köszönet jár Mizsei Beátának, hogy min-
den évben szponzorálja versenyünket. Végül
köszönet jár a mi atlétáinknak, akik 1 hóna-
pon keresztül keményen készültek erre a ver-
senyre.
Eredményeink:
5. osztály fiú
4. Dömsöd
Csapattagok: Varju Dániel, Brassó József,

Manger Bence Illés, András Ákos, Bálan Ri-
chárd, Imre Péter.
6. osztály fiú
1. Dömsöd:Vella Donát Antal, Duzmath Pé-

ter, Bõdi Péter Levente, Bódog Zsolt Richárd,
Kincses Attila. Egyéni: 1. Bódog Zsolt Ri-
chárd, 2.Vella Donát Antal.
7. osztály fiú
1. Dömsöd:Veres Máté, Kovács Kristóf Mi-

hály, Galambos Milán, Perger Máté, Kiss Ri-
chárdLevente.Egyéni: 1. PergerMáté, 2.Veres
Máté, 3. GalambosMilán.
8. osztály fiú
1. Dömsöd: PappAndrás, Szakács János Zol-

tán,KatusKristófViktor,KunuSzebasztián, Far-
kas Zsolt, GajárViktor.Egyéni: 3.GajárViktor.
5. osztály lány
2. Dömsöd
Csapattagok: Horváth Petra, Kun Virág,

Kovács Viktória, Sas Zsuzsanna, Balogh Virág
Csenge, Pénzes Dzsenifer.
6. osztály lány
3. Dömsöd
Csapattagok: Péter Anna Ildikó, Tóth Luca

Dorina, Bányai Dorina, Csörgõ Lujza Lilla, Ke-
resztes Adrienn, Várkonyi Valéria Eszter.
7. osztály lány
2. Dömsöd: Biricz Vivien Linda, Kovács

Adrienn Zsuzsanna, Fekete Nikolett Kinga,
Orosz Anikó Réka, Volter Evelin, Szeile Ale-
xandra Vanessza.
8. osztály lány
1. Dömsöd
Csapattagok: Galambos Laura, Rüsics Ale-

xaDóra, Gecze Judit, Sas Bernadett, Bojtos Be-
áta Barbara.Egyéni: 2. Bojtos Beáta Barbara.

Összeállította: Tóthné Porvay Zsuzsa

Nyolcadikosaink sikerei
matematikából

Novemberben, decemberben végzõs diákja-
inknak lehetõségük nyílt arra, hogy összemér-
jék tudásukat a környékbeli iskolák tanulóival.
Novemberben a Taksonybanmegrendezett Kis-
térségi Matematika Versenyen Rüsics Alexa 1.
helyezést ért el. A decemberi ADYMATEK
Versenyen, melyet a Ráckevei Ady Endre Gim-
názium rendezett, Alexa szintén jól szerepelt, 3.
helyen végzett. Ugyanezt a versenyt Sas Berna-
dett tanulónk megnyerte. Gratulálunk Nekik a
szép eredményekhez! Köszönjük, hogy öregbí-
tették iskolánk hírnevét!

Az5.bosztálydecemberi
programjai

BaloghVirág:
�Bár túl vagyunk az ünnepeken, az érzések,

amiket az adventi készülõdés és a közösenmeg-
élt pillanatok kiváltottak bennem, ünnepi han-
gulatban tartanakmégmost is. December elején
színházba mentünk az osztállyal. Sok gyerek-
nek ott volt az anyukája, apukája, én a testvére-
met hívtam el. Mindig örülök az ilyen alkal-
maknak, mert a legszebb ruháim közül válogat-
hatok. A dzsungel könyve címû darabot néztük.
Nagyon tetszett, ahogy megelevenedett a
dzsungel. TermészetesenMaugli a kedvenc sze-
replõm.December 23-a, péntek, különleges nap
volt a mi osztályunknak: ünnepi mûsort adhat-
tunk elõ a Szõnyi Otthon lakóinak. Engem az a

megtiszteltetés ért, hogy Ady Endre: Karácso-
nyi rege címû versét szavalhattam. A vers külö-
nösen meghatotta az ott élõ bácsikat, néniket.
Úgy gondolom, hogy visszaemlékeztek a régi,
családjukkal eltöltött karácsonyokra. Talán
most értettemmeg elõször igazán, hogymekko-
ra örömöt jelent nekemADNI � verssel, jó szó-
val, mosollyal. Azt is most érzem át igazán,
hogy mennyire hálás lehetek MINDENÉRT,
MINDENKIÉRT,MINDENKINEK!�
Horváth Petra:
�Mûvészeti iskolásként Kiskunlacházán és

Dömsödön is részt vehettem az ünnepi mûsor-
ban. Nagyon megható volt látni és tapasztalni,
hogy mekkora szeretettel várnak az idõsek és a
beteg emberek. A mûsorban volt, aki szavalt,
volt, aki énekelt és furulyázott. Ki ahogy tudott
hozzájárult az ünnepi hangulathoz. Szabó Péter
református lelkész felolvasott a Bibliából. Ez-
után következett a református felnõtt kórus elõ-
adása,majd ezt követõenÁcsné Jaksa Szilvi né-
nivel az osztályunk, az 5. b osztály adta elõ mû-
sorunkat, amiben szavaltunk, énekeltünk és egy
furulya trió mûködött közre. Nagy örömöt és
meghitt perceket tudtunk okozni a hallgatóság-
nak. Örülök, hogy részese lehettem ezeknek a
mûsoroknak. Ha tehetem, jövõre is szeretnék
örömet okozni az idõseknek és a betegeknek.�
Göllény Petra:
�Nagyon örültem, hogy lehetõséget kaptunk, és

a Szõnyi Lakóotthon lakóinak mûsort készíthet-
tünk. Olyan emberek lakják ezt az otthont, akik az
ünnepetnemasaját otthonukban, a szeretteikköré-
ben töltik. Remélem, hogy a mûsorunkkal egy kis
színtvihettünkamindennapi egyhangúságukba.�

Kincses Róbert:
�A színházlátogatást énmindig kedveltem. Ez

is nagyon tetszett. Kettõ zenét tudtam is. Mindig
vároma színházat, és nincs olyan elõadás, ami ne
tetszene.Adzsungel könyvét néztükmeg.�
Sándor Emma:
�Én ezt a darabot már másodszor láttam, de

még mindig nagyon izgalmas. Különösen az a
rész tetszett, amikor a kisMaugli bekerül a dzsun-
gelbe és az állatok döntik el, hogy befogadják-e?!
Akeselyûkmindig viccesen jelentekmeg.�
Mózes Barnabás:
�December 23-án egy hideg téli estén a Petõfi-

szobornál találkozott azosztályunk.Mindenkiün-
neplõbe jött el. Már egy ideje készültünk erre az
estére versekkel, énekekkel, amit Szilvi néni, az
osztályfõnökünk állított össze. Mikor elérkezett
az idõ, elsétáltunk a Szõnyi otthonba, ahol az ott
élõ beteg emberek már izgatottan vártak minket.
Meghatódva hallgatták mûsorunkat, ott volt az
öröm az arcukon. Az általunk készített ajándék
mézeskalácsok nagy sikert arattak, és õk is meg-
ajándékoztak bennünket egykis ajándékkal.�
Rakszegi Dominik:
�Pár héttel karácsony elõtt Szilvi néni tudatta az

osztállyal, hogy elõadást tartunk a Szõnyi otthon-
ban. Az osztályfõnökünk mindenkinek adott ver-
set, amit szorgosan tanultunk december 23-ra. So-
kat próbáltunk az osztályteremben. Mikor elérke-
zettanap,összegyûltünkacukrászdaelõtt.Bemen-
tünk az otthonba, és mindenki izgatottan várta,
hogyÕkövetkezzen.Aversmondásutánaz idõsek
megkínáltakbennünketsüteménnyel,éskarácsony-
fadíszeket kaptunk hálájuk jeléül. Elköszöntünk az
idõsektõl ésboldogkarácsonytkívántunknekik.�

Összeállította: Ácsné Jaksa Szilvia

Körzeti terematlétika versenyDömsödön



A december az adventi mûsorokra való felkészüléssel, illetve a bemu-
tatókkal telt.
Zenész növendékeink Donec Szergej tanár úr vezetésével 8-án a kis-

kunlacházi Ezüstfenyõ Idõsek Otthonában adtak karácsonyi mûsort. Már
több mint egy évtizede minden adventi idõszakban meglátogatjuk az ott-
hon lakóit, és karácsonyi összeállítással kedveskedünk nekik. IdénGonda
Sándor és Horváth János szülõk segítettek a gyerekek szállításában. Kö-
szönöm a segítségüket!

Zenész- és színjátékos növendékeink 11-én vasárnap adtak mûsort a
mûvelõdési házban. A mûsor végén a zeneiskolások énekkara az iskolai
együttes kíséretével énekelt. Felkészítõ tanárok: Berki Artúrné, Bellák
Miklós, Csernov Miklós, Donec Szergej, Gábor Tünde, Halassyné Szé-
kely Orsolya, KanderkaAndrea, Kiss Árpád Bálint, Kovács Eszter.
15-én társastáncos növendékeink közül a Dynamic csoport a Csili Mû-

velõdési Központban szerepelt, 16-án a Csipet Csapat, a Dynamic és a
Szirének adtak karácsonyi mûsort Szigetszentmiklóson a Szakorvosi
Rendelõintézetben. Felkészítõ tanár Mihó Diána. Növendékeink szállítá-

sában Bõdi Endréné, Mészáros Miklós, Papp János, Józsáné Bán Györ-
gyi, SzmoleniczkiMónika, Husztiné Ila Györgyi, SzakosMelinda, Her-
mányi Valéria szülõk segédkeztek. Innen is köszönöm a segítségüket!
Megköszönöm valamennyi növendékünknek és tanárunknak az elsõ

félévben végzett szorgalmas munkáját, és kívánom, hogy a következõ
félévben is ilyen kitartóan és szorgalmasan tanuljanak, tanítsanak.
December elsõ felében iskolánk kertje megszépült, Bak Sándor szülõ

megmetszette az óriásra nõtt bokrainkat. Köszönöm a segítséget!
Mindannyian tudjuk, hogy az iskolánk csak �csökkentett üzemmód-

ban� mûködhetne a szülõk nélkül. Megköszönöm minden szülõnek a
segítségnyújtást. Kérem, hogy a jövõben is támogassák iskolánkat!
Sokszor írtam már, hogy iskolánk régi épületben mûködik, ahol

mindig történik valami. Az utolsó tanítási héten �csõtörésféle boldo-
gított� bennünket, megnehezítve a munkánkat. Köszönöm Bencze
István polgármester úrnak és Székely Tibornak a gyors intézkedést a
kár elhárításában.
Minden kedves Olvasónak boldog új évet kívánok, és kérem, kö-

vessék figyelemmel 2017-ben is a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti
Iskola híreit!

Köntös Ágnes
intézményvezetõ
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AA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeii

A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok éve támogatja a Dezsõ
Lajos AlapfokúMûvészeti Iskolát.
Ezúton kérjük az adófizetõket, hogy adójuk 1 százalékával tá-

mogassák az iskolát az alapítványon keresztül.
Az alapítvány neve: Pro Musica Alapítvány Dömsöd, adószá-

ma: 18681189-1-13
Tisztelettel és köszönettel: a kuratórium
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1. Szõnyi Károly, 2. D. Nagy Imre, 3. Bíró Imre, 4. ismeretlen, 5. Szalay (Gábor?) bácsi, katolikus kántor, 6. ismeretlen, 7. Szûcs Lajos
rektor, 8. László Kálmán, 9. Dezsõ Lajos.

A felvételek keletkezésének ideje az 1928-1930-as évek.
Köszönjük a segítségét az azonosításban: Bábel Sándorné Margó néninek, Budai Szilviának, Laczi Gáborné Mariska néninek, D. Nagy Juditnak,

Ungvári Ferencné Somogyi Juditnak, VéghAntalné Éva néninek. Közreadta:Vass Ilona

Dezsõ Lajos AMI archívumából�
2016. októberi számunkban közöltük le ezt a két fotófelvételt, melyrõl kevés információval rendelkeztünk. Az eltelt néhány hónapban kiderült, hogy

ez a két felvétel már korábban (2006. januári számában) is megjelent a Hírnök hasábjain. A Református Mûkedvelõk Énekkarának azonosítása
akkor 3 sorban történt, amit most mi 2017-ben 4 sorban próbáltunkmeghatározni, a következõk szerint:

1. sor (ülõ): 1. Holemont János, 2. Bongó József, 3. ismeretlen, 4. ismeretlen, 5. Dezsõ Lajos, 6. László Kálmán, 7. Szûcs Lajos rektor,
8. Bana Gábor, 9. Szõnyi Károly, 10. Fejes Zsigmond, 11. ismeretlen, 12. ismeretlen, 13. Végh Zsigmond. 2. sor (álló): 1. ismeretlen,

2. ismeretlen, 3. ismeretlen, 4. ismeretlen, 5. D.Nagy Imre, 6. Major Zsigmond, 7. Szabó József, 8. ismeretlen, 9. ismeretlen, 10. Ujj Lajos,
11. Ismeretlen. 3. sor (álló): 1. ismeretlen, 2. ismeretlen, 3. ismeretlen, 4. id. Végh Antal, 5. ismeretlen, 6. ismeretlen, 7. Kovács István,
8. Baranya Gábor, 9. ismeretlen, 10. ismeretlen, 11. Szalay (Gábor?) bácsi. 4. sor (álló): 1. Gyöngyösi Péter, 2.Kis Sándor, 3. ismeretlen,

4. ismeretlen, 5. ismeretlen, 6. ismeretlen, 7. ismeretlen.

A Református Egyház Zenekarának tagjai
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Az eltelt egy esztendõben számos érdekes esemény tette változatossá
múzeumunk mindennapjait. Ezek közt szép számmal akadt örvendetes
gyarapodás, technikai változás és kiállítás. Ezekrõl kívánok röviden írni.
Az év elsõ negyedében sajnos kivágásra került az udvar közepén álló,

hûs lombot adó akácfa. Ezt a lépést az tette indokolttá, hogy a sok esõ
miatt a fa erõsen megdõlt a képtár épülete felé, s bármikor egy nagyobb
szél következtében rázuhanhatott volna. A fa kivágásával döntésünk
helyessége bebizonyosodott, hiszen a törzs közepén szabályos üreg húzó-
dott végig, melyben kúszott felfelé a borostyán. Ez a kúszónövény kívül-
rõl is fojtogatta az akácot, ahogy rátapadva élõsködött.
Az utolsó negyedévben mindhárom épületünk tetõzete megújult. A

Petrovics-féle háznál javítás és új gerincfonás gyönyörködteti a szemet s
védi a falakat a kémény melletti beázástól. A múzeum épülete szintén új
gerincfonást kapott,míg a képtár épülete teljes borítást. Rendkívül idõsze-
rû volt elvégezni mindezt az épületek további rongálódásának elkerülése
érdekében. A munkálatokat a Spiesz-Bau 2008 Kft. végezte el. Mire az
udvaron megszûnt a munkálatokkal járó káosz, az idõ meglehetõsen hi-
degre fordult. Így az õszre tervezett faültetés kora tavaszra tolódik.
A látogatók létszáma kiugróan magas március hónapban, magas az

érdeklõdés nyáron is, de a hidegebb hónapokban is megfordulnak
vendégek.
Sokan szívügyüknek tekintik településünk legvonzóbb örökségét,

Petõfi emlékezetét! Vannak, akik önzetlenül támogatják múzeumunk
anyagát, gyûjteményét.

BalatonLajosné Ilonka néni négy darabból álló gobelinképet ajándéko-
zott településünknek, mely Petõfi-emlékhelyeinket örökíti meg. Így a
Petrovics-féle házat, a Petõfi teret, a Petõfi-fát és a PetõfiMúzeumot.
Id. Klszák Tamás és feleségének felajánlása két századfordulónmegje-

lent kiadvány. Az 1908-ban megjelent Ország-Világ Almanach többek
közt tartalmazza Várady Antal: Petõfi Dömsödön c. írását, mely igen

értékes és hiteles dokumentum számunkra. A másik kiadvány a Pesti
Napló szerkesztésében egy igen reprezentatív Petõfi Album.

Szintén igen értékes kiadványokat adományozott nekünk a múzeum
alapítójának, Szabó Lajosnak fia, Szabó Géza bácsi. Az Életképek c. lap
több kiadása került így hozzánk 1846-ból, Jókai Mór, valamint Jókai �
Petõfi szerkesztésében.

Tárgyi anyagaink is gazdagodtak Fazekas János és felesége felaján-
lásával.
Janzsó István és

családja Budapestrõl
hozott egy 1906-ból
származó kis fa dará-
lót, amit elmondásuk
szerint még 2010-ben
r e nd e l t e t é s é n ek
megfelelõen használ-
tak.

A Petõfi Sándor Emlékmúzeum 2016-os esztendeje
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1956 emlékei lassan, igen lassan kerülnek
felszínre. Sokan talán nem is tartják érde-
kesnek a megtapasztalt eseményeket, má-
sok pedig a megfélemlítés miatt mélyen
hallgatnak.
Véletlen beszélgetés kapcsán mesélte el

nekem Láng Györgyné Ildi néni a saját törté-
netét. Ezt osztom most meg Önökkel:
Láng Györgyné, Decsov Ildikó 1956-ban

a Teleki Blanka Tanítóképzõ hallgatója volt
Cinkotán. Pozitív élményekkel mesélt a kép-
zõrõl, Szabó Magda Abigél c. regényéhez
tudta hasonlítani az intézményrendszert.
�A kollégiumban zongoraszobák voltak, és

mi oda vonultunk el tanulni. A forradalom ki-
törésekor az egyetemisták elfoglalták a HÉV-
et, így tanáraink nem tudtak bejönni tanítani.
Mi ennek nagyon örültünk, jól éreztük így
magunkat, ám egy idõ után úrrá lett rajtunk
a szorongás.
Késõbb a tanáraink közül két férfi Bocskai

sapkában, teherautón hozott az iskolába
élelmet. Lelkünkre kötötték, hogy ki ne mer-
jünk menni az utcára. Az osztályunkból csak
négyen voltak bejárósok, a többiek úgy mint
én is, bent laktunk a kollégiumban. Aztán

egyszerre csak azt mondták tanáraink, hogy
mindenkinek haza kell menni.
Az egyik végzõs lány szigetbecsei volt, és

a võlegénye szemetes autóval feljött érte.
Úgy szervezte meg, hogy a teherautón lévõ
ládák körbevettek bennünket, mert így a kör-
nyékbelieket is haza tudta hozni. Azonban
lelkünkre kötötte, hogy ha lõnek, húzzuk le a
fejünket. Így kerültem október 31-én Sziget-
szentmártonba, és három napig ott is reked-
tem. Apámat valahogy értesítették ottlétem-
rõl, és õ megszervezte, hogy a Takó Miklós
bácsi jött el értem motorkerékpárral, ami-
nek két háromszög formájú ülése közé tettük
a bõröndömet, melyben minden kincsem
benne volt. A határban ekkor hemzsegtek az
orosz tankok.
Az iskolába csak februárban mehettünk

vissza. Ekkor döbbentünk meg azon, hogy
tanárainkat hogyan bántalmazták, hogyan
hurcolták meg. Volt köztük, akit vidékre he-
lyeztek, volt akit a saját felesége jelentett fel,
de olyan is, akit maga az igazgató bújtatott.
Matektanárunk egy nagyon fess férfi volt,

akit mint említettem, a saját felesége jelen-
tett fel. Megdöbbentõ volt azt látni, hogy

mindössze néhány nap alatt éveket örege-
dett�
A képzés, amit itt kaptunk, alapos és hite-

les volt, jó szellemben nevelõdtünk. Például
a történelemtanárunk becsukta az ajtót maga
mögött, és csakis az igazat tanította. A képzõ-
sök közül senki sem volt az akkori rendszer
éltetõje. Mint említettem, a leánykollégium
ahol laktam, az iskolával egy közös udvar-
ban állt, tehát a régi leánynevelõkhöz hason-
lított, ahol a magyarságtudatot és a hazasze-
retetet szívtuk magunkba.
Mi semmit sem láttunk az akkori Buda-

pestbõl.
Csaba testvérem viszont annál többet! Õ

akkor technikumba járt, és a fiúk kíváncsisá-
gával bizony elmentek és végignézték a Sztá-
lin-szobor ledöntését, hiszen akkora volt
bennük az oroszok iránti ellenszenv.�

Tisztelt Olvasók!
Továbbra is várom azokat a történeteket,

melyeket hatvan esztendõvel ezelõtt átéltek,
megtapasztaltak. A Hírnök által archiváljuk
és megosztjuk másokkal.

Vass Ilona

�Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas,
hogy az ezer éves örökségbõl meríthetünk, és
van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet
sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az
örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, vala-
mint segíthet amai gondokmegoldásában is.�

Fasang Árpád zongoramûvész

A magyar kultúrának eme meghatározása
arra az örökségre utal, mely ezer éve hagyo-
mányozódik apáról fiúra, és amire méltán le-
hetünk büszkék.
És mire lehetünk mi dömsödiek büszkék,

anélkül, hogy ezer esztendõt utaznánk vissza
az idõben?
Épületeink, melyek nemcsak a mûemlék

templomok. Lakóházaink, ipari épületeink

mind magukon viselik értékrendünket, ízlés-
világunkat.
Hitéletünk, melyet szabadon gyakorolha-

tunk, legyen az katolikus, baptista vagy re-
formátus vallás.
Szellemi kapacitásunk, mely tükrözõdik a fi-

atalok nevelésében, kiadványaink, színi elõadá-
saink, találmányaink reprezentálásában.
Sportéletünk, mely lehet kézilabda, futball,

kajak, kerékpár és lovassport.
Az egymáshoz, embertársainkhoz való vi-

szonyulásunk, legyen az jó vagy kevésbé jó.
Nos, kedves olvasó, mindezek összetetten

adnak képet helyi, lokális kultúránkról.

Ennek fényében méltatom az általános iskola
által hagyományosan megrendezett Kazinczy

PrózamondóVersenyt, mely január 20-án lesz,
vendégül látva a környezõ iskolák résztvevõit.

Szintén figyelmükbe ajánlom Mözsi-Szabó
István festõmûvész 90. születésnapja alkalmá-
ból rendezett életmû kiállítását. Megnyitó:
2017. január 14-én (szombaton) 14.30 órakor a
Mûvészetek Házában Szekszárdon (Szent István
tér 28.). Az életmûvet bemutatja amûvészmaga.
Akiállítás 2017. február 12-ig tekinthetõmeg.
Kísérjük figyelemmel mindazokat a helyi

eseményeket, programokat, melyek az ötszáz
éves reformáció értékeire, jelentõségére hívják
fel figyelmünket! Vass Ilona

A nyári esték hangulatáról hagyományosan a Még 1000 év Egyesület
gondoskodott.
Múzeumi relikviáink nagy sikerû, értékes darabjai voltak Pesterzsé-

beten �A reformkor és Kossuth Lajos emlékezete� címû kiállításnak.
Ugyanezen relikviák szintén kiállításra kerültek a Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár által rendezett Kossuth és Dömsöd kapcsolata
címû rendhagyó történelemórán is.
Október 13-án, halálának 5. évfordulóján emlékeztünk településünk

díszpolgárára, Bazsonyi Aranyra. Hubert Ildikó: �Tükör által homá-
lyosan� Bazsonyi Aranyról címû könyvének bemutatóját szintén erre a
napra szerveztük. A szerzõvel Endreffyné Takács Mária, a Simontornyai
Vármúzeumnyugalmazott igazgatóasszonya beszélgetett. (Akönyv3000
Ft-os áron amúzeumbanmegvásárolható.)

A jövõ tekintetében Dömsödön Bazsonyi�Vecsési emlékhelyet
szeretnénk kialakítani. Ezt az elképzelést arra alapozzuk, hogy a mûvész
házaspárnak jelentõs képanyaga található nálunk, mely nyilvános, hoz-
záférhetõ. A településre hagyott nyaralójuk egy részét emlékházként,
másik felét alkotóházként kívánjuk mûködtetni. Emellett végsõ nyughe-
lyükön, a katolikus temetõben az emlékezés virágait bárki elhelyezheti,
aki szeretettel és tisztelettel emlékezik róluk.
Kedves Múzeum Pártoló! Ezúton szeretném a település és a fenntartó

nevében megköszönni, hogy önzetlen felajánlásával gyarapította múzeu-
munk anyagát! A jövõben is tisztelettel fogadjuk mindennemû segít-
ségüket!

Vass Ilona
múzeumvezetõ

Magyar Kultúra Napja, január 22.

Foszlányok: hatvan éve történt



Véget ért az idei darts versenyszezon, mely-
ben kiemelkedõ eredményeket értek el egyesü-
letünk versenyzõi.
Januárban rekordszámú, 220 nevezõvel ren-

deztük meg a Steel nemzeti bajnokság elsõ for-
dulóját a dömsödimûvelõdési házban.
SzeptemberbenFeketeNóra ésTakácsGábor

személyében két versenyzõt delegáltunk a 8 fõs
magyar válogatottba a Hollandiában rendezett
Európa-bajnokságra. Itt Fekete Nóra minden
idõk legjobb magyar eredményét érte el 9. he-
lyezésével.
December 3-án a Kunszentmiklósi Sport-

csarnokban rendeztük meg a Nemzeti Csapat-
bajnokság döntõjét, ahol NBI-es csapatunk si-
keresen kvalifikálta magát, hogy továbbra is a
legmagasabb osztályban képviselhesse kis fa-
lunkat.
A Pest Megyei Bajnokságban a legsikere-

sebb egyesület lettünk.
Az itt elért eredményeink:
Férfi Steel Egyéni:
I. hely: Takács Gábor
II. hely: Eisenhoffer András
IV. hely: IzsákGábor
Férfi Steel Páros:
I. hely: Eisenhoffer András / IzsákGábor
III. hely: Takács Gábor /Molnár László
Férfi Soft Egyéni:
III. hely: Takács Gábor
VI. hely: IzsákGábor
Férfi Soft Páros:
I. hely: Takács Gábor /Molnár László
VI. hely: IzsákGábor / Víg Tamás
Megyei Steel Csapatbajnokság, I. osztály:
I. hely: Körmendi Mihály, Kertész Péter,

Molnár András, Szántó András, IzsákGábor.

IV. hely:UhrinAttila,Hor-
váth László, Horváth Péter,
Csinos Zoltán, Lajter Zoltán,
VígGábor.
Megyei Steel Csapatbaj-

nokság, II. osztály:
II. hely: Bencze Balázs,

Bródi Tibor, Wolf György,
Bús László, Gyõri Tamás,
Födelevics Tamás.
ANemzeti Bajnokságban

is nagy sikereket értünk el:
Nõi Steel:
I. hely Fekete Nóra
Férfi Steel:
III. hely Takács Gábor
Férfi Soft I. osztály:
I. hely Takács Gábor
Férfi Soft II. osztály:
III. hely FeketeNóra (a na-

gyobb kihívás miatt a fiúknál
indult)
V. hely: IzsákGábor
MagyarDarts Liga:
I. hely Takács Gábor
Férfi Steel Csapatbaj-

nokság, I. osztály
VI. hely: Fekete Nóra, Hu-

nyadi Viktor, Takács Gábor,
Mészáros Péter, Eisenhoffer
András, NagyGábor.
Férfi Soft Csapatbajnok-

ság, II. osztály
I. hely: Fekete Nóra, Uhrin

Attila, Izsák Gábor, Takács
Gábor, Nagy Gábor, Eisen-
hoffer András.

Így ebben az évben 7 bajnoki címmel, két
ezüstéremmel és négy bronzéremmel öregbí-
tettük Dömsöd hírnevét.
Ha valaki kedvet kapott szeretett sportunk

kipróbálására, akkor érdeklõdhet Izsák Gá-
bornál. Telefon: 06-30-318-6713.

Sportbaráti üdvözlettel:
Bõdi Endre elnök
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DÖ-MIK DC
Dömsöd�KunszentmiklósDartsClub:

2016 a siker éve!

Az egész éves eredményük alapján a
Magyar Darts Szövetség szavazásán az
év nõi játékosa: Fekete Nóra, az év férfi

játékosa: Takács Gábor.

Takács Gábor, Hunyadi Viktor, Fekete Nóra
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Elõször is szeretnénk mindenkinek megkö-
szönni a rovat iránti érdeklõdést és bejelenteni,
hogy ez évben is minden hónapban új és új cik-
kekkel próbálunk választ találni a szépségápo-
lásban felmerülõ kérdésekre.
Azt gondolom, a pedikûr kimeríthetetlen té-

makör, és talán ez a téma az, amit az emberek
többsége nem szívesen vet felszínre. Így tehát
megteszem:
A januári témánk: A bõrkeményedés és ki-

alakulása.
A bõrkeményedés szervezetünk védekezõ

válasza. A bõrkeményedés, vagyis a bõr szaru-
rétegének megvastagodása leggyakrabban te-
nyéren, talpon alakul ki, ahol folyamatosan
vagy visszatérõen nyomás, dörzsölés, inger éri.
Elõfordulhat másutt is, de leginkább a lábfejen,
talpon, a legnagyobb terhelésnek, ingernek ki-
tett bõrfelületen jelenikmeg.

A bõrkeményedés tehát egy bizonyos bõrfe-
lületre irányuló ismételt nyomás hatására alakul
ki, melynek következtében a bõrsejtek termelõ-
dése felgyorsul, és ezáltal egy elhalt hámsejtek-
bõl álló, kemény bõrréteg jön létre. A szervezet
így épít magának védõgátat a külsõ agresszív
hatások ellen. A bõrkeményedés egy nagyobb
felületet érintõ bõrvastagodás, az egyetlen pont-
ra sûrûsödõ tyúkszemmel szemben. Habár a
bõrkeményedés általában ártalmatlan jelenség,
néha más problémákhoz, például fertõzéshez is
vezethet. A lábhoz rosszul illeszkedõ cipõ is
gyakran okoz bõrkeményedést.
Pedikûrös szemmel nézve, a legtöbb vendé-

gem bõrkeményedéssel, berepedezett sarokkal,
tyúkszemmel, vírusos szemölccsel, illetve be-
nõtt lábköröm okozta gondjával fordul hozzám.
Az állandó jelentõs túlsúly hozzájárul ezeknek a
lábproblémáknak a kialakulásához, de a hajlam
is belejátszik.Nõknél a terhesség vagy egyéb ok
miatti hirtelen súlygyarapodás idézi elõ leg-
gyakrabban ezeket a kellemetlenségeket. Ilyen-
kor ugyanis megváltozik a lábfejre nehezedõ
súly eloszlása, nagyobb súly helyezõdik a
lábközépcsontokra. Szétterül a láb, a harántsza-
lagok ellazulnak, lesüllyed a láb középsõ része
(harántsüllyedés).

Ezekben az esetekben a bõrkeményedések az
ujjak tövénél lévõ talppárnán alakulnak ki. A
láb további deformálódása során az ujjak visz-
szahúzódnak, begörbülnek, kalapácsujjak ala-
kulnak.Megjelennek a bõrkeményedések (vagy
tyúkszemek) az ujjakon is, leginkább a középsõ
ujjak 2. ízénél, ahol a begörbült ujjak a cipõvel
érintkeznek. Ilyenkor jó szolgálatot tehet a zok-
nira is húzható ún. harántemelõ. Ez egy kis pár-
nácska, ami alulról felfelé nyomja a lesüllyedt
harántrészt, ígymegoszlik a testsúly a szélsõ uj-
jakra, a láb szélsõ részére is.
A bõrkeményedésnél felszaporodik a szaru-

réteg, vagyis az inger hatására gyorsabban ter-
melõdõ, majd elhalt bõrsejtek rétegzõdnek egy-
másra. Ha annyira megvastagszik ez az élette-
len bõr, hogy merev lesz, könnyen bereped. Ez
magában is fájdalmas lehet, ha eléri az élõ ide-
get is tartalmazó réteget, de akkor a legveszé-
lyesebb, ha baktériumok kerülnek bele vagy
egyéb kórokozó (például az orbánc baktériuma)
fertõzi meg. Ilyenkor fájdalmas gyulladás ala-
kul ki. Ebben az esetben már nem tanácsos az
otthoni kezeléssel kísérletezni, mielõbb szak-
emberhez � gyógypedikûröshöz � kell fordulni
vele. Legjobb persze rendszeres, gondos láb-
ápolással, odafigyeléssel megelõzni ennek a
kellemetlenségnek a kialakulását.
A következõ hónapokban is a pedikûr témát

fogjuk boncolgatni, illetve fodrászunk és koz-
metikusunk admajd tanácsokat.

Köszönöm figyel-
müket, várom meg-
keresésüket, hogy
segíthessek.

Matula Gabriella

Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
A bõrkeményedés

BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉS
2016. novem-

ber 26-án 11.50
órakor Rogocz
Zoltán Márk r.
ftõrm. és Tóth
Dávid Kálmán r.
õrm. a Dömsöd
Körzeti Megbí-
zotti Irodán tel-
jesítettek szolgálatot. Egy fiatalember ro-
hant be az irodára, segítségért kiáltott, mert
ismerõse az irodától 70 méterre rosszul lett,
összeesett és elájult.
A rendõrök azonnal a helyszínre futottak,

stabil oldalfekvõ testhelyzetbe fektették a
fiatal hölgyet, majd pléddel betakarták. Mi-
kor magához tért, ölben bevitték a Körzeti
Megbízotti Irodára. A kiérkezõ mentõk to-
vábbi kivizsgálásra kórházba szállították a
már kommunikáló és összességében jó álla-
potban lévõ fiatal hölgyet. Szabó Sándor

Bõrkeményedés

Harántemelõ

Bõrvágás



Nézem a tévét, de nem értem. Megy a mûsor, emberek túlhar-
sogják egymást. A mûsorvezetõ is ugyanúgy mondja a magáét.
Nem lehet érteni semmit.
Gondolatot ébreszt bennem: béke van, békesség az emberek-

ben, hát így néz ki ez?! Az egész világban hirdeti írás és a képer-
nyõ! Minden nagyon szép és jó, mindennel meg vagyok elégedve
� mondta Ferenc József. A ma politikusai is, a kis embert senki
nem kérdezi meg, de nevükben kijelentik, hogy minden szép és
jó. Felfelé néznek, lefelé nem látnak! Pedig a fényes cipõ is sáros
lesz, ha pocsolyába lépnek vele!
Bánk bán vajon mit hallana ma Tiborctól?
Ha már a tévénél tartunk, nagyon szeretnénk megtudni, hogy

kik azok a tehetségek, akik megkeresik azokat a bemondókat, ri-
portereket, akik olyan gyorsan tudnak beszélni (hadarni), hogy
semmit sem lehet megérteni abból, amit eldarálnak (szõkék
elõnyben). Ez csak akkor élvezetesebb, amikor erõszakosan, egy-
mást letaposva ordítják a jól betanult szövegeket. Szerencséjük
van, hogy már az égbõl hallgatja Péchy Blanka néni a szép, érthe-
tõ magyar beszédet, mert ha élne, fájó testrészekkel járkálna fél
Magyarország a megrugdosott testrészek miatt. Pallosoddal miért
hallgatsz, Vágó István?
A �fertelmes� beszéd kapcsán jut még az eszembe, hogy a be-

csülettel is bajok vannak, vagy már nincs is. A dicsekvõ ígéret
földjén élünk.
Jut eszembe még: dömsödi lakostársaim, az autóbusz, a rácke-

vei járat útvonala. Pár cikket írtam már róla. Semmi nem történt
azóta. Nem mai keletû a probléma, kb. 10 éves. Ezt onnan tudom,
mert már felvetettük kedves barátommal az útvonal megváltozta-
tását, hogy a busz a szakrendelõ felé menjen, s õ már 10 éve nincs
közöttünk. De válasz még ma sincsen! Gondoltam, hogy az or-
szággyûlési képviselõnk majd segít. Március végén a fogadónap-
ján felkerestem, hogy járjon el a Volánnál, kedves beszélgetés,
ígéret elhangzott. Írásban kapok választ. Képviselõ urunk válasza
több mint 3/4 év után: ...................
A régi Tiborc közben Tibi lett, és azt tanácsolja, dömsödiek,

járjatok továbbra is gyalog, közben érintitek a hivatalokat és elin-
tézhetitek a dolgaitokat.
A gyaloglás egészséges a széles ráckevei fõutcán, még a bete-

geknek is. Nem kell elkeseredni, megoldódik ez is úgy 30-40 év
múlva. Jókai Mór is megírta: A jövõ század regénye. Türelem kell
hozzá! (A szótárban nem találtam erre a szintén eltûnt fogalomra.)
A �Szép Dömsödért� rovata a Hírnökben tényleg szép részeit

mutatja meg a községünknek, de a fény együtt jár az árnyékkal.
Fõutcánkon végighaladva bizony nem a fény ragyogását láthat-
juk. Pl. a Sarok Patika kerítése nincsen rendesen kivilágítva, mert
reggelenként bizonyos hibákat lát a járókelõ. Szépen rendbe ho-
zott épület. (fény) De néha lecsap rá az árny! Összetört cserepek
elõbb 1-2, majd más alkalommal 10-15. Duhaj jókedv az egész
felsõrészt összetörte, és az összetört üvegekkel vegyítve ott hever
a kis elõtérben, hirdetve a �Szép Dömsöd� egy részét. A környék-
beliek szerint a közelben van egy kulturális intézmény, hazafelé
menet a magukba szívott hatások eredményeként ez maradt hátra!
Kíváncsi lennék rá, hogy ezek az erõs legények vajon 20 év múl-
va büszkék lesznek-e ezekre a �kultúrcselekedeteikre�?
Öröm azt is tudomásul venni, hogy új aszfaltútjaink gyarapítják

községünk térségét. Méghozzá jó minõségben. (fény) Viszont a
régi utak rongálódnak, nem javítják õket, hagyjuk õket tönkre-
menni. (árny) Lásd Széchenyi u., Thököly u., Határ u. Pedig ezek

eléggé forgalmas utak. A jövõ-menõ ember sok mindent észre-
vesz.
Öröm látni, hogy rendõreink a közlekedést segítik, és ha valami

nincs rendben, rögtön segítenek is. Láttam, amikor 11 órakor ke-
rékpárost igazoltatnak, mivel nem volt lámpája. Eljárást indítottak
ellene, jó, hogy ennyire vigyáznak ránk. A lámpánál még nem lát-
tam, hogy intézkedtek volna a közlekedés õrei. A gyalogos átkelõ-
nél a kerékpárosok a zebrán úgy hajtanak át, mintha a zebra arra
lenne rendszeresítve. Fõleg az iskolás gyerekek azok, akik már
most megszokják, hogy amit nekik tanítanak, azt nem kell betarta-
ni, a zebra az övék. Lámpa-jármû osztályzó: a KRESZ pontosan
elõírja a szabályait. Na és egyes emberek betartják, a zöm az nem.
A szabálytalanul kiépített gyalogjáró lehetõvé teszi, hogy autóik-
kal itt álljanak meg, ill. parkoljanak úgy, hogy 20-40 cm-t lelógnak
az útra, szlalomoznak mellettük a jármûvek. Aranyos rendõr bá-
csik, a veszélyes helyzeteket és ezt az ordító szabálytalanságot,
mert nem történt nagyobb baj, nem vették észre. Ejnye!
A középsõ sávban várni szinte életveszélyes, a záróvonal mint-

ha nem is létezne! Jobbról és balról is átlépik, mintha nem is len-
ne. Tisztába kellene tenni, hogy rend legyen. Így ez zavaros!
Akárcsak a vizünk. Ez is megér egy misét. Gyerekkoromban a

két artézi kút, a piacéri csöpögõ és a zöldkereszti kút látta el a
község lakosságát ivóvízzel. A házak udvarán lévõ ásott kutak ad-
ják a vizet a gazdaságok részére.
A környék egyik legjobb artézi vize volt a miénk. Egészen

1951-ig éjjel-nappal adta az éltetõ, jó vizet. Valakik kitalálták,
hogy ne folyjon éjjel-nappal, a falujáró szocialista brigádok elzár-
ták és többfelé elvezették. (az elsõ vízvezeték) Majd késõbb víz-
hálózat épült Dömsödön is.
Fúrtak kutat, a fõutak mentén elvezették a vizet a község részé-

be, több km hálózattal a messzebbi lakosságot ellátva ivóvízzel.
(bevezetve az artézi kutak vizét) Ekkor még jó volt a vizünk. Az
akkori rendszer bõvítése lehetõséget adott arra, hogy a lakásokat
is bekapcsolják a vízellátási rendszerbe! Rövidesen megalakult a
vízhálózat. Társaságszervezésbe kezdtek, örömmel fogadta a la-
kosság. (állami támogatás és egyéni hozzájárulás mellett) A het-
venes évek elején megindulhatott a víz. Hosszú ideig fel volt túr-
va az egész falu, árokásás, csövezés, úgy néztünk ki, mintha ost-
romállapot lenne, de haladtunk az áhított cél felé. Közben meg-
épült a víztorony is. Sok kényelmetlenség után megnyugodva vár-
tuk, hogy lakásunkban jól iható víz lesz.
Végre volt vizünk. Igaz, hogy sok probléma volt. Szakszerûtlen

hálózat, selejtes víztorony. Toldozás-foltozás, de a komfort érde-
kében ezeket túléltük. Nagy szó volt az életünkben, ekkor már a
hálózat hossza 20 km volt, és � a bajok elhárítása után � már iható
vizünk volt. Nõtt az igény, közben jött a telefonfejlesztés, újra
ásás, árkolás, és lõn telefonunk is. Azután a vezetékes gáz miatt
túrták föl jó egy évig a kis falunkat, de van gázunk is. Majd a csa-
tornázás után végre nyugalmunk lett. Gondoltuk mi. Továbbment
a hálózatfejlesztés a külterületek bekapcsolásával. Kevés lett a
víz, újabb kút fúrása, másik víztorony immár 50 km hosszú háló-
zathoz, rossz minõségû víz uralja a bizonytalan átláthatóságú vi-
zünket. Azóta Zilahy regénye után: �Valamit visz a víz�.
Karácsony van: boldogság, békesség, szép tiszta ég, ragyogó

csillagok. Gondolataimat így fejezem be: �A mi tiszta, iható vi-
zünket is add meg nekünk ma�.
Csendes éj... 2016 nem csendes év.

Kónya Miklós
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Gondolatok újra és újra
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Felül írott címmel indult el az elõzõ számban
új cikksorozatom,melynek folytatását olvashat-
ják. Szabó Lajossal ismerkedhetünk továbbra is
e számban.

SzabóLajos (2.)
(elsõ része az elõzõ számban!)

Nagyon szépírású gyerekek kerültek ki a ke-
zei alól. Sokszor rendezett osztály szavalóver-
senyt. Külön díjazásban részesítette a szépen
szereplõket. Kis füzetbe rajzoltak a versbõl,
vagy 2-4 sort kimásoltak abból a részbõl, ame-
lyik nekik legjobban tetszett. Matematikából
nem kellett számológép, sem az ujjak. Amihez
csak lehetett, mesét fûzött. A gyerekek sokszor
nevezték �Mesetanító� bácsinak is.
De õ nem csak tanító volt. Petõfi szerelmét a

nagymama oltotta bele, aki kortársa volt Petõfi
Sándornak. 11 éves volt, amikor a Salgó c. vers
született. Petõfi a mai emlékházban lakott, mert
szüleinél nagy volt a nyüzsgés és a hangzavar.
A 11 éves kislány sokszor megfordult a mai Pe-
tõfi Emlékház udvarán. A nagymama emléke-
zéseibõl unokája komoly tanulmányt írt �Préci
néni emlékezései� címen. Az irodalom iránti ér-
deklõdését bizonyára a nagymama színes, me-
leg hangú elbeszélései alapoztákmeg. És persze
a tanítóképzõ irodalmi szakkörének munkája is
ösztönözte õt gondolatainak leírására.
Elsõ versei 1918-20-ból találhatók. A tanító-

képzõben feladatot kaptak, falujuk, városuk egy
ismert öregjének története leírására. Õ Dömsöd
egyik ismert öregjének történetét választotta.
Törpe Istvánról írt. a verses formát választotta.
A vén halász címet adta munkájának. Hogy mi
lett a vers iskolai fogadtatása, azt nem lehet tud-
ni. Több átdolgozásban, több címen található
meg 1922-1924-ig. Címek: A vén halász, Utó-
hang a vén halász c. költeményhez, Tollal fara-
gott fejfa. Nagyon szerette ezt a versét, hiszen

szereplõje az õ gyermekkori személyes ismerõ-
se volt. Elsõ versét 1918-ban írta Részvét cí-
men, az elsõ világháború után otthonukat vesz-
tett vagonlakókról.
Versei elõször mindig a lelkében születtek

meg. Szeretet, emlékezés, gyógyítás volt a célja.
Néha tréfás, jókedvû csipkelõdés. 1960. dec.
31-ével nyugdíjba ment. Különösebb törést ez
az esemény lelkében nem okozott, mert akkor
már évek óta, szívvel-lélekkel, éjt nappallá téve
dolgozott a Petõfi Emlékház újjáépítésén, be-
rendezésén. Életének ezek voltak talán a legiz-
galmasabb, legmozgalmasabb, nagyon szép és
legeredményesebb évei. Tárgyalt Dienes And-
rás irodalomtörténeti lelkes Petõfi-kutatóval,
Mezõsi Károllyal, a Pest megyei Petõfi Múzeu-
mok igazgatójával, a Magyar Gyapjúfonó- és
Szövõgyárral, a Dömsödi Dózsa Termelõszö-
vetkezettel, a helyi tanáccsal. 1960 õszétõl a
múzeum vezetõje volt 1968. dec. 31-ig.

Vásárfia

Holnap, hogy vásár lesz széles e faluban,
Agglegények vagyunk nagyon súlyos gondban.
Venni kék valamit ismerõs lányoknak,
Amiért bennünket holtukig áldanak.
Piros szívet vegyünk, vagymézeskalácsot?
Szoknyát vegyünk-e vagy divatos kabátot?
Az utóbbi kettõt nem lehet megvenni,
Az elõbbi kettõt megmeg szokták enni.

Leültem hát legott, hogy papírra vessem,
Dömsödi vásárban venni mit lehessen?
Törtem a fejemet hogy beleizzadtam,
De a papirost én csak üresen hagytam.
Egy szívet megenni: kannibáli dolog,
Nem jó, ha a világ kacsalábon forog.
Verset írok, tehát ezt fogom elvinni,
Ezt az egyet talán nem lehet megenni.

Dömsöd /dátum ismeretlen/

Édesanyámnak /-Géza fiam részére-/

Virág voltam a fán,
Nap az égen anyám,
Szeretet melegét,
Pazarul szórta rám.
Csodás volt így élni,
Hallani a szavát,
Tündérekmeséit,
Ezeregy éjszakát.

Ahogy a fényes nap,
Ballagott az égen,
Ereje is fogyott,
Lefelément szépen.
Anyám haja lassan,
Õszbe csavarodott,
Én a gyenge virág,
Zsenge gyümölcs vagyok.

Félek, hamegérek.
Nap is leáldozik,
Az én drága anyám,
Tõlem eltávozik.
Maradjak kis gyermek,
Jövõmást ne hozzon,
Örökfényû napom,
Hogy le ne áldozzon! Dömsöd 1960.

Emlék

Képzeleted olykormesszemúltba száll,
Emlékeidnek szép s gazdag honába.
Fájó lelked gyakran vissza-visszajár,
Míg el nem érszmajd az örök hazába.
Él az emlék ésmillió gyökerû,
Szívedbe nõttek finom szálai.

Ha benne csalódás itt-ott keserû,
Annál édesebbek kedves álmai.
Porba hull a szív, emlék vele hervad:
Könnybõl harmat lesz, örömbõl napsugár.
Porból a hantokon új élet fakad,
Zöldellõ fû könnyharmatos napsugár.

Dömsöd /dátum ismeretlen/

/Ifj. JancsóAttila/

Egy Dömsödi tollából!
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��AKrisztus szeretete szoron-

gatminket�� (2Kor5,14)

MEGBÉKÉLÉS
IMAHÉT

AKrisztus-hívõk egységéért
2017. január 16-20.

Jan. 16. hétfõ 5 óra baptista imaház;

Jan. 17. kedd 5 óra dabi ref. templom;

Jan. 18. szerda 5 óra dabi ref. templom;

Jan. 19. csütörtök 5 óra dömsödi ref. gyü-
lekezeti ház;

Jan. 20. péntek 5 óra dömsödi ref. gyü-
lekezeti ház.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk
a közös elcsendesedés, imádkozás

alkalmaira.

Emlékezés

Szeretett Édesanyánkra,
SAS ISTVÁNNÉRA (Kis Eszter Idu)

emlékezünk halálának ötödik évfordulóján.

Emlékeznek rád lányaid:
Eszter, Ilona, Judit, Erzsébet, Edit.
Emlékeznek rád vejeid, unokáid,

dédunokáid.

Számunkra Te sohasem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét
Álddmeg, Atyám,
S mi köszönjük, hogy õ lehetett a mi Édes-
anyánk.

Köszönetnyilvánítás
�Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él akit nagyon szerettek.� (Tóth Árpád)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
KERESZTESIGERGELYNÉ szül.: Ács Zsófiát

utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk voltak.
Gyászoló család

�Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságte-
võknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le
minden ránknehezedõ terhet és a bennünket
megkörnyékezõ bûnt, és állhatatossággal
fussukmeg az elõttünk levõ pályát. Nézzünk
fel Jézusra, a hit szerzõjére és beteljesítõjére,
aki az elõtte levõ örömhelyett � a gyalázattal
nem törõdve � vállalta a keresztet, és az Isten
trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki
ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a
bûnösöktõl, hogy lelketekben megfáradva el
ne csüggedjetek.�

/Zsidókhoz írt levél 12. rész 1-3. versek/
Kedves Testvéreim! A 2017-es esztendõt

kezdve, tervezve, kérjük Istent, hogy áldott és
így boldog újévben járassonminket.
Amikor elhangzik ez, hogy �újév�, akkor re-

ményteljes, kedves idõre szeretnénk gondolni.
Szeretjük ezt a szavunkat, hogy �új�.Ami új, az a
mi technikai elképzeléseink szerint jobb, használ-
hatóbb, nagyobb kényelmet biztosít. Egy új szá-
mítógép, telefon vagy televízió esetén ezek az el-
várásaink. Az új azonban nemcsak ezt jelentheti.
Jelentheti azt is, hogy az elõzõ idõszakhoz képest
egyúj, nehezebb szakaszhoz érkezünk.
2016-ban csodálatosan megõrzött minket az

Úr. A tavalyi évben is tele volt a világ természe-
ti csapásokkal, láttuk társadalmi, politikai ka-
tasztrófák nyomát. Áradatok, politikai földren-
gések pusztították a Földet, a kultúrát, sok he-
lyen Isten népét, a keresztyéneket is. Ezekben
mindeddig megsegített minket az Úr, de érez-
hetjük, hogy új szakaszba fordult a világ.
A Zsidókhoz írt levél olyan keresztyéneknek

szóló üzenet, akik egy viszonylag nyugodt élet-
szakasz után ismét próbákkal, üldöztetéssel ta-
lálkoznak. Új szakaszhoz érnek a krisztusi pá-
lyán. Már a nehézségek elején kiderül, hogy
nincsenek erre felkészülve. Ezért edzi õket, ké-
szíti fel õket Isten Szentlelke, a legjobb �edzõ�.
Új szakasz kezdõdik a mi számunkra is, látá-

som szerint nemcsak naptári értelemben. Isten
Lelke az Ige által buzdít, edz, felkészít minket a
jövõre. Igénk alapján nézzükmeg, hogyhogyan?
1. Elõször azt tudatosítja ez az üzenet Isten

népében, hogy a hit pályáját ne természetes kö-
rülménynek, hanem ajándéknak, kegyelmi cso-

dának lássuk. Ezt a pályát nem lehet Krisztustól
függetlenül értékelni. Mindenekelõtt nézzünk
fel Jézusra, a hit szerzõjére és beteljesítõjére.
Ezt a pályátÕ nyitottameg, azáltal, hogy végig-
ment rajta. Sokkal nehezebb körülmények kö-
zött. Õ vitte a mi bûneinknek terhét is. Ez a pá-
lya a szabad út a kegyelem királyi székéhez.
Egyetlen lehetõség. Erre meghívást kapni is ke-
gyelem. Nem könnyû. Szoros kapuval, a meg-
téréssel kezdõdik, és keskeny útként amegszen-
telõdéssel folytatódik, de az életre visz. A hit
pályájában mindig lássuk Jézust, és Krisztustól
mindig hitünk következõ lépését kérjük el. A hit
pályáján küzdenimég a lehetetlen, nehéz szaka-
szokon is ajándék.
2. Másodszor: Isten Lelke biztatásként emlé-

kezteti a keresztyéneket arra, hogy elõttük so-
kan küzdöttek már a hit pályáján sikerrel. Sem
emberi sorsában, sem kérdéseiben, sem félel-
meiben nincs példátlan helyzetben a hívõ em-
ber. Minket a bizonyságtevõk, tanúk, mártírok
példája vesz körül. Elég az önsajnálat, önimá-
dat, önpusztítás férfi vagy nõi hisztijeibõl. A hit
hõsei távolabb a kijelentés teljességétõl teljes
szívvel bíztak Istenben és vállalták Õt. Példájuk
válasz lehet akkor, amikor kérdésessé válik az
Urunk akarata iránti engedelmességünk. Példá-
juk egyszersmind biztatás arra, hogy mi is vál-
junk példává mások számára, nem képmutató-
an, hanem képviselve Krisztust.
3. Harmadszor: Isten Lelke az által biztat,

hogy rámutat arra, amivel szabályszerûen köny-
nyíthetünk nehéz küzdelmünkön. Van, amit el
lehet hagynunk úgy, hogy nem záratunk ki a
szent küzdelembõl. Nem a pályát kell elhagyni,
hanem a bûnt és a világi siker jelzõkaróit, terelõ
akadályait. Könnyebb lesz a küzdelem. Most
nagyon sokan lettek pályaelhagyók, hazát elha-
gyók, mindent mindenki módosít. Sodrás van
és terelés. Nem ez segít rajtunk, hanem a tisztu-
lás. Erre emlékeztet minket az Ige.
Kedves Testvéreim! Nehéz szakasz elõtt ál-

lunk. Nehéz szakasz elõtt, de a legjobb edzõvel.
Tanítson, buzdítson bennünket a gyülekezeti
közösségben is, alkalomról alkalomra a Krisz-
tus Lelke! Ámen.

BaloghLászló Levente lelkipásztor

Keresztyén élet
Edzõdve, elõre

/Újévi igehirdetés/
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Tisztelt
Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs

Dömsödi Körzeti Megbízotti Irodája
közvetlenül hívható

telefonszáma a következõ:

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám bármely okból

pillanatnyilag nem kapcsolható,
úgy kérjük, hogy a 112-es

központi számot szíveskedjenek hívni.

Születtek:
Szabó Imre � Orbán Noémi

IMRE
Tarr Zoltán � Tövis Éva

BERNADETT
Horváth Eliot Elemér � Rácz Mária

NATÁLIAMÁRIA
Varga Tamás Milán � Hegedûs Orsolya

MILÁN

Házasságot kötöttek:
Nagy Zoltán �KissMónika

RupaAttila � Botló Adrienn Etelka

Elhunytak:
Keresztesi GergelynéÁcs Zsófia 83 éves
Dudás László 56 éves
Sipos Imre 71 éves

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
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

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

A szabadságok, helyettesítések a 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.Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfõ: 8-14 óráig, kedd, csütörtök:
12-18 óráig, szerda: 8-14 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-14 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
idõpontkérés szükséges.

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

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

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: január 20.

A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve
a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várhatómegjelenés: február eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:

Ácsné Jaksa Szilvia, Balázs Lajosné,
Balogh László Levente, Bencze István,
ifj. Bõdi Endre, Budai Szilvia, Christoph
Gáborné, Csonka Nóra, Földvári Attila,

Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit,
Harsányi Zoltán, Jancsó Attila, Kónya Mik-
lós, Korona Sándor, Köntös Ágnes, Matula
Gabriella, Nemoda-Stiasny Márta, Richter

Gyuláné, Siket Péter, Szabó Sándor, Szabóné
Lévai Csilla, Tóthné Porvay Zsuzsa.

Készült 800 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi
Önkormányzat támogatásával

jelenikmeg.

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

GáborÁron u. 2/a

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

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

AMagyarKoronaGyógyszertár
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

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
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

dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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�Kisherceg Rózsája� díjazottjai

Karácsony a Kisherceg Gyerekházban

Kisherceg
Rózsája-díj
elismerésben
részesült az
egész évben
nyújtott
önzetlen

gyerekházas
segítségéért

Búza Jánosné,
Horváth-Nagy

Emese
és Nagy Judit


