
Január utolsó napja, délután van. Hosszú
�mûszakosok" vagyunk, így bõven van idõm
elkezdeni e havi írásomat. Be kell vallanom,
hogy még a tegnap este hatása alatt vagyok.
Ha valaki nem tudná, hogy mi volt tegnap es-
te? Falugyûlés. Legnagyobb örömömre, az
utóbbi években nem igazán látott érdeklõdés,
jó bõ háromnegyed ház elõtt zajlott a négy-
órás eszmecsere. Eszmecserét írtam, mert a
szó szoros értelemben eszmét cseréltünk a
jelenlévõkkel nagyközségünk ügyes-bajos
dolgairól. Szinte minden hozzászólásból a
jobbítás szándéka csengett ki, a kishitûség, a
rosszindulat egy pillanatig sem mérgezte a
tanácskozás légkörét.
Az est forgatókönyve szinte azonos volt az

elõzõ évek Falugyûléseinek forgatókönyvei-
vel. Elõször vendégeink kaptak szót, közülük
is Dr. Tóth Károly õrnagy úr válaszolt a köz-
biztonsággal kapcsolatos kérdésekre. Jó né-
hány akadt belõlük, de érdekesség, hogy
Dömsöd közbiztonságával kapcsolatos kér-
dés szinte nem hangzott el. Az egyik hozzá-
szóló viszont egy jogos kérdést vetett fel. A

Dömsödi Hírnökben hónapról hónapra meg-
jelenik egy olyan telefonszám, amely való-
színûsíti, hogy ezen a számon segítséget le-
het kérni. Ez valamikor így is volt, de mára
ez nem mûködik. A három körzeti megbízot-
tunk munkaideje nem fedi le a heti 168 órát,
így nincs értelme idõszakos hívószámként
feltüntetni. Bármi baj van, rendõri segítségre
van szükség, akkor hívják a 112-es központi
hívószámot. Egy-két percen belül ez a kére-
lem eljut az ügyeletes járõrhöz! Közösen ala-
kítottuk ki azt a véleményt, hogy az utóbbi
években látványosan javult a közbiztonsá-
gunk, és nemcsak az ez irányú érzetünk! Ez
akkor is igaz, ha tudjuk, hogy az üdülõterüle-
ten bizony még vannak hiányosságok! La-
kossági kérdésként most is elhangzott, hogy
kívánjuk-e ebben az évben a kamerarendsze-
rünket bõvíteni az üdülõövezet felé? El-
mondtam, hogy saját erõbõl nem tudjuk most
fejleszteni, de amennyiben lesz idevonatko-
zó pályázat, akkor ugrásra készen állunk!
A közbiztonsági kérdések kivesézése után

következtek a közszolgáltatók jelenlévõ kép-

viselõi. A hulladékszállítással kapcsolatban el-
hangzott kérdésekre Lócskai István, a Kunép-
szolg Kft. ügyvezetõje válaszolt. A legtöbb
hozzászólás érintette a zöldhulladék elszállítá-
sára alkalmas lebomló zsák beszerzését. Ab-
ban mindenki egyetértett, hogy a zsákok drá-
gák és vékonyak. A szolgáltató jelezte a gyártó
felé a problémát, és van remény arra, hogy egy
kicsit erõsebb lesz az eddigieknél. A szolgálta-
tó továbbra is szállításonként egy cserezsákot
ad a fogyasztóknak, így akinek többre van
szüksége, annak azt meg kell vásárolni.
A víz- és csatornaproblémákkal kapcsola-

tos kérdésekre Vörös Rozália és ifj. Feigli
István üzemvezetõk próbáltak válaszolni.
Volt olyan kérdezõ, aki felvetette a szolgálta-
tóváltás lehetõségét, elsõsorban a hónapokig
tartó csatornahelyzet miatt. Elmondtam,
hogy az érintett települések polgármesterei
vizsgálják ennek a lehetõségét is, de csak fe-
lelõsen lehet a témában dönteni. Az utóbbi
néhány hétben, a folyamatos szerelõi ügye-
letnek köszönhetõen, megoldódni látszik a
vákuumos rendszer eddigi elfogadhatatlan
mûködése. A Petõfi úti átemelõ bûzhatása
továbbra is megoldatlan. Ígéretet kaptunk
ennek orvoslására.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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2017. február Ára: 250.- Ft

úTûzgyújtási szabályok 2. o.

ú1%-ok felajánlása 3. o.

úHorgász Egyesület hírei 7. o.

úKeresztrejtvény 12. o.

úMeghívó kiállításra 13. o.

ú Irodalmi sarok �Arany oldal 14. o.

úÖTEhírei 16-17. o.

úVásárnaptár 18. o.

úMezõgazdasági hírek 18. o.
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Folytatás a következõ oldalon.

Fotó: Vass
cikk a 9. oldalon
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2017. február 15. szerdán
14-15 óráig

ISPÁN IGNÁCISPÁN IGNÁC

képviselõ úr, a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és

Idegenforgalmi 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.

A vendégeink után én vettem át a szót. Tá-
jékoztatást adtam az elmúlt esztendõ pénz-
ügyi eredményeirõl, az elvégzett munkákról.
Ismertettem a 2017-es év várható költségve-
tési számait, a település-fenntartási csoport
tervezett feladatait. Hála Istennek, nagyon
jelentõs volt az a blokk, amelyben az ez évi
pályázatainkat, beruházásainkat ismertettem.
Meglátásom szerint komoly esély van arra,
hogy ez az esztendõ a rendszerváltozás utáni
fejlõdésünk egyik legsikeresebbje legyen. A
már ismert pályázatok és beruházások mel-
lett talán lehetõségünk lesz újabb belterületi
utak felújítására, és valószínûsíthetõ, hogy a
Képviselõ-testület dönthet majd arról, hogy
valamelyik egészségügyi intézményünket
újítjuk-e fel, vagy esetleg építünk egy új uni-
verzális orvosi rendelõt. Némi vitát váltott ki
a holtágon átívelõ híd kinézete. Ott is hang-
súlyoztam, hogy nem a mi beruházásunk, a
Földmûvelési Minisztérium felkérésére bo-

nyolítjuk le az építkezés elõkészítését, kivi-
telezését. A Képviselõ-testület kiválaszthatta
a tervezõ céget, de a mûszaki tartalom meg-
határozásában, illetve a híd kinézetének ala-
kításában nem igazán van kompetenciánk.
Egyébként a Falugyûlésen bemutatott lát-
ványterv � némi finomítással � elnyerte a je-
lenlévõk tetszését. Már beszéltem a terve-
zõkkel, és a látványterven látott korláthoz
képest más megoldást fognak alkalmazni.
A Falugyûlés résztvevõi megegyezhettek

abban, hogy rengeteg munka vár ránk ebben
az esztendõben. A képviselõk nevében is
mondhatom, hogy állunk elébe!
Szokásomhoz hûen a következõ néhány

havi írásomat is kéréssel fejezem be. Kérem
Önöket, hogy adójuk 1%-át rendeljék a
Dömsödért Alapítványnak. Adószámuk:
18668456-1-13. Köszönöm szépen!

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

Kerti hulladék

égetésévelkapcso-

latos tudnivaló!
Minden szerdán és pénteken déltõl 19 órá-

ig lehet kizárólag kerti hulladékot (avar, ágak
stb.) égetni otthon. Tilos az égetés június 1-
tõl augusztus 31-ig. Az égetés során a tûz-
gyújtásra vonatkozó elõírásokat be kell tarta-
ni. Kommunális hulladék elégetése továbbra
is tilos.

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

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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2017-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy
támogassa a�Még1000
év Dömsödért� Egye-
sületet adója 1%-ával a
2016. évi adóbevallása-
kor, függetlenül attól, hogy ki is készíti el a
bevallását.
Nyilatkozzon a �Még 1000 év Döm-

södért� Egyesület javára!

Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre
is köszönjük.

Egyesület adószáma: 18670062-1-13

Tisztelettel:Korona Sándor
Egyesület elnöke

Tisztelt Adófizetõ!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a 2016. évi adójuk 1%-ából az Önök

felajánlásainak segítségével a Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlájára 249.913
forint érkezett, amibõl egy Drager X-am 2500 kézi gázérzékelõt vásároltunk,
amit a dömsödi lakosság védelmére tudunk szükség esetén használni.

Dömsöd Nagyközség Önkéntes Tûzoltó Egyesülete ismét kéri a tisztelt
adófizetõket, hogy a 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felaján-
lásával járuljanak hozzá egyesületünk 2017. évi eredményes mûködéséhez,
fejlõdéséhez is.

Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!

Egyesületünk �vonulós� tagjai a nap huszonnégy órájában készen állnak arra,
hogy tûzesetek, elemi károk, balesetek bekövetkezése esetén a lehetõ legrövi-

debb idõn belül a rászorulók segítségére siessenek.
Az Ön által felajánlott SZJA 1%-ból befolyt támogatást egyesületünk a lakosság és a nagy-

község tûz- és mûszaki mentésének biztosítására kívánja fordítani. A befolyt összegbõl a hiány-
zó, elhasználódott, sérült szakfelszereléseinket kívánjuk javítani, és új felszerelések beszerzésé-
vel korszerûsíteni eszközeinket. Dömsödi Tûzoltó Egyesület

DragerX-am
2500 kézi
gázérzékelõ

Kedves Olvasóink!
Az önök 2016. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek, egyesületek
s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DDDDÖÖÖÖMMMMSSSSÖÖÖÖDDDDÉÉÉÉRRRRTTTT
AAAALLLLAAAAPPPP ÍÍÍÍTTTTVVVVÁÁÁÁNNNNYYYY

részére.

Az ide érkezõ felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat
költségvetésébõl nem tud

támogatni.

AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::
11118888666666668888444455556666 ---- 1111 ---- 11113333

Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.

Suli Persely 1%
Tisztelt Adózó!

Kérem, hogyADÓJA1%-ÁT
ajánlja a Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely

Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

KedvesOlvasók!
AProMusica AlapítványDömsöd sok
éve támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú

Mûvészeti Iskolát.

Ezúton kérjük az adófizetõket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák
az iskolát az alapítványon keresztül.

Az alapítvány neve:
ProMusicaAlapítványDömsöd,

adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel és köszönettel:
akuratórium

Rendelkezés az 1%-ról
Dömsödért Alapítvány

Megjegyzés rovatban:

Céltámogatás DUSE részére
Adószám: 18668456-1-13

11742070-20009991
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DömsödNagyközségiÖnkormányzatKép-
viselõ-testületének 19/2015. (XII. 16.) sz. ren-
delete az építményadóról és a magánszemé-
lyek kommunális adójáról:
Kommunális adó:
Kommunális adó köteles Dömsöd illetékes-

ségi területén található:
a.) lakás céljára szolgáló építmény;
b.) beépítetlen belterületi földrészlet (telek)
A magánszemélyek kommunális adójának

mértéke:
Lakás után: 10.000 Ft/év.
Telek után: 5000 Ft/év.
Az adót évi kettõ egyenlõ részletben kell

megfizetni.
Az elsõ félévi adót március 15-ig, a máso-

dik féléves adó összegét szeptember 15-ig kell
megfizetni a Dömsöd Önkormányzat kommu-
nális adó számlájára. (11742070-15393159-
02820000)

Építményadó:
Az építményadó alapja az építmény négyzet-

méterben számított hasznos alapterülete.
Az adómértéke:
a.) Üdülõk esetében 550 Ft/m2,
b.) Kereskedelmi egységek és szállásépület

esetében 350 Ft/m2,
c.) Egyéb épület esetében 300 Ft/m2.
Az adót évi kettõ egyenlõ részletben kell

megfizetni.
Az elsõ félévi adót március 15-ig, a máso-

dik féléves adó összegét szeptember 15-ig kell
megfizetni a Dömsöd Önkormányzat épít-
ményadó számlájára. (11742070-15393159-
02440000)

DömsödNagyközségiÖnkormányzatKép-
viselõ-testületének 19/2015. (XII. 16.) önkor-
mányzati rendeletével módosított 16/2015.
(XI. 30.) önkormányzati rendelete a települé-
si adóról:
Települési adó:
Adóköteles a település közigazgatási terüle-

téhez tartozó termõföld, ami az ingatlan-nyil-
vántartásban szántó, szõlõ, gyümölcsös, kert,
rét, legelõ (gyep) mûvelési ágban nyilvántartott
földrészlet.
Az adó alapja a földrészletnek az ingatlan-

nyilvántartásban aranykoronában meghatáro-
zott értéke.
Az adómértéke 200 Ft/AK.Az adót évi kettõ

részletben kell megfizetni.
Fizetési határidõ: Az adót évi kettõ egyenlõ

részletben kell megfizetni.
Az elsõ félévi adót március 15-ig, a máso-

dik féléves adó összegét szeptember 15-ig kell
megfizetni aDömsödÖnkormányzat települési
adó számlájára. (11742070-15393159-02130000)

DömsödNagyközségiÖnkormányzatKép-
viselõ-testületének 4/2016. (II. 15.) önkor-
mányzati rendeletével módosított 15/2015.
(XI. 30.) önkormányzati rendelete az idegen-
forgalmi adóról:
Idegenforgalmi adó:
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák

száma.
Az adó mértéke személyenként és vendégéj-

szakánként 250 forint.
Az adó beszedése ésmegfizetése:
A fizetendõ adót
a) a szálláshely ellenérték fejében történõ át-
engedése esetén a szállásdíjjal együtt a
szállásadó

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan
ingyenesen történõ átengedése esetén a
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jo-
gosult

az ott tartózkodás utolsó napján szedi be.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa be-

szedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot
követõ hó 15. napjáig bevallást kell tennie, és a
beszedett adót be kell fizetnie azÖnkormányzat
idegenforgalmi adó számlájára. (11742070-
15393159-03090000)
A fizetendõ idegenforgalmi adót az adóbe-

szedésre kötelezett akkor is befizetni tartozik,
ha annak beszedését elmulasztotta.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testületének 4/1995. (VI. 6.) önkor-
mányzati rendelete a helyi iparûzési adóról:
Iparûzési adó:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi te-

rületén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység (továbbiakban ipar-
ûzési tevékenység).
Adóköteles iparûzési tevékenység a vállalko-

zó e minõségében végzett nyeresége, illetve jö-
vedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Adóalap, adómérték, adókedvezmény
� Az adó mértéke állandó jelleggel végzett

iparûzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.
� Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevé-

kenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2)
bekezdés a)-b) pontja szerinti tevékenység-vég-
zés után naptári naponként 3000 Ft. (11742070-
15393159-03540000)

1991. évi LXXXII. törvény a gépjármû-
adóról:
Gépjármûadó:
Az adó alanya az a személy, aki/amely a köz-

úti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény alapján vezetett jármûnyil-
vántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilván-
tartás) az év elsõ napján üzemben tartóként, en-
nek hiányában tulajdonosként szerepel.

2017. 01. 01-tõl változás állt be az adómen-
tességet igénylõ adóalanyok körében:
Eddig csak a súlyos mozgáskorlátozott sze-

mély, illetve az õt szállító személy kaphatott
adómentességet a gépjármûadó megfizetése
alól, ez változott 2017. január 1-tõl. A törvény
kibõvítette a jogosult adóalanyok körét az aláb-
biak szerint:
� 5. §� f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy

egyéb fogyatékossággal élõ adóalany, valamint
a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyaté-
kossággal élõ személyt rendszeresen szállító,
vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozó
adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre
jogosult adóalany) egy darab � 100 kW teljesít-
ménytmeg nemhaladó, nem a külön jogszabály
szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személy-
gépkocsis személyszállító szolgáltatásra hasz-
nált � személygépkocsija után legfeljebb 13 000
forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult
adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az
adóévben több személygépkocsi után is fenn áll,
akkor amentesség kizárólag egy, a legkisebb tel-
jesítményû személygépkocsi után jár.
Fizetési határidõ: az adót évi kettõ egyenlõ

részletben kell megfizetni.
Az elsõ félévi adót március 15-ig, a máso-

dik féléves adó összegét szeptember 15-ig kell
megfizetni a Dömsöd Önkormányzat gépjár-
mûadó számlájára. (11742070-15393159-
08970000)

Talajterhelési díj:
Talajterhelési díj mértéke Dömsöd települé-

sen: 1800 Ft/m3.
� A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt

a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelke-
zésre álló közcsatornára nem köt rá.
� A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott,

vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetõség hiá-
nyában a talajterhelési díj rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott átalány alapján
meghatározott víz mennyisége, csökkentve a
külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasz-
nálásra figyelembe vett vízmennyiségével.
� Az elõzõ évrõl szóló vízfogyasztás alapján

kitöltött talajterhelési díjról szóló bevallást és az
az alapján kiszámított fizetendõ adót önadózás
módján az adózónak kell teljesítenie minden év
március31-ig. (11742070-15393159-03920000)

A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja
minden évben március 15. napja és szeptem-
ber 15. napja elõtt kiküldi a kivetéses adók
fizetési értesítõit. Kérjük a fizetési határidõk
pontos betartását.

IspánnéGergely Szilvia
adócsoport-vezetõ

Tájékoztatás a Dömsöd településen bevezetett
helyi adókról és átengedett központi adókról
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�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

KútfúrásKútfúrás 110-es csatornacsõvel � garanciával.
06-30-964-0485

2017. 01. 21-én a rác-
kevei Ács Károly Mû-
velõdési Központban tar-
tottuk meg �A RoMa-
gyar Kultúra Napja�
nevû rendezvényt. Kö-
zös összefogás volt ez
Budai Gábor igazgató
úr, Ráckeve RNÖ,
Dömsöd RNÖ és Dabas
RNÖ szervezésével.
A rendezvény nagyon

fergeteges és szórakoz-
tató volt. Köszönjük a
résztvevõknek jelenlétü-
ket, köszönjük a fellé-
põknek, hogy szórakoz-
tattak bennünket, és ki-
emelten köszönöm a
szervezõtársaimnak,
kikkel egy nagyon fre-
netikus programot sike-
rült összehozni.

LakatosMátyás
DRNÖelnöke

Roma kisebbségi önkormányzat hírei

M
E
G
H
Í
V
Ó

2017. 03. 25.

DÖMSÖD 03. 25.
Kultúrterem
Kezdés: 16�20 h-ig

20 h-tól 06 h-ig
Hagyományõrzõ Bál

Zene: Szalkai Robi
ésMULATÓSKATA

Tehetségkutató verseny és
hagyományõrzõ bál

Szervezõ Roma Önkormányzatok: Dömsöd, Dabas, Ráckeve, Berhida, Paszab,
Tiszabercel, Dunavecse, Szigetszentmiklós,Mende.
Kun Józsefné Dunavecse Roma Elnök; Kovács Gyula, EUROM elnöke; Molnár Richárdné BRNÖ; Rafael Gyula
DabasRomaElnök; LakatosMátyásDömsödRomaElnök;CsikósnéÓcsai Julianna kultúrigazgató; ifj. KovácsGyu-
la stúdiós; Vitéz-FarkasFerencBerhidaBRNÖ;Sipos József, TV II vezetõje; RafaelGyulaEmberiességgel Egymásért
Elnök, Jónás Judit; JakabZsuzsannaKrisztinaEUROM;MulatósKatamûvésznõ, SzalkaiRobi zenekarvezetõ
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2017-ben öt esztendeje alakult a dömsödi
zumba csapat Perger Évi vezetésével. Lelkese-
désük nem hagyott alább, és ha voltak is nehéz-
ségeik, szerencsésen túlléptek azokon.
Az utóbbi idõszakban egyre többet hallhat-

tunk róluk, és júliusban a falunapon is jóízût
zumbáztak. Már ekkor megfogalmazódott Évi-
ben, hogy a csapat ötéves mûködésének alkal-
mából más oktatókat is meghív vendégségbe
Dömsödre.
Ez meg is valósult, hiszen január 28-án egy

fergeteges zumba party-ra érkezett vendégség-
be hozzánk Szabóné Huszák Hajni kiskun-
lacházi és Petrik Richárd fûri zumbaoktató csa-
patával. A közösmozgás örömemindenki arcá-
ra kiült. Kipirosodva, izzadva, de kitartóan
mozgott minden résztvevõ csaknem három
órán át. A közbeiktatott szünetben egy-két röp-
ke interjúra volt idõm. Ezt szeretnémmegoszta-
ni Önökkel:
� Szabóné Huszák Hajni néhány szóban el-

mondta, hogy számára a zumba egy szerelem.
Segítségével mélypontból lábalhatott ki �A
zumba: móka, kacagás, jókedv, felüdülés, len-
dület és közösségkovácsolás.� �mondta.
� Petrikné Marika, Ricsi édesanyja szinte

mindig mozog, nyüzsög. Alig van olyan ren-
dezvény akár Fûrben, akár itt Dömsödön, hogy
Õne lenne ott. Kérdésemre, hogymit jelent szá-
mára a zumba, azt felelte: � Jót tesz a testnek és

a léleknek! � Örömmel és büszkén újságolta,
hogy náluk az egész család zumbázik. Ricsi öt
éve oktat, ma pedig már aqua zumbát is tart.
Marika legemlékezetesebb élménye, hogy szü-
letésnapjára egy négynapos zumba wellness
hétvégét kapott ajándékba.
A szünet hamar véget ért, s csak néztem a lá-

nyokat, asszonyokat, akik korukatmeghazudto-
ló energiával végezték a gyakorlatokat. A há-
rom oktató izgalmas gyakorlatsorai, a fülbemá-
szó zene ritmusos lüktetése folyamatosan inspi-

rálta a résztvevõket. Néhány másodperc szusz-
szanásmegengedett, aztán lehet folytatni.
Katona Katalin csak annyit mondott moso-

lyogva, hogy neki a zumba a következõket je-
lenti: �Zene, mozgás, tombolás!�
Az ötödik zumba szülinap tehát az egészsé-

ges mozgás, tombolás és jókedv jegyében telt.
Reméljük, hogy a jövõben is így marad, ehhez
kívánok a vezetõknek, a résztvevõknek kitartást
és egészséget!

Szöveg és fotó:Vass Ilona

Ahogy a januári számban ígértem, most is a
pedikûr témakört folytatjuk.
Munkám során sokszor találkozom tyúk-

szemmel és szemölccsel egyaránt.
Ennek megkülönböztetéséhez szeretnék se-

gítséget adni.
Avalódi tyúkszemet sokszor összetévesztik a

szintén tyúkszemnek tûnõ szemölccsel, amelyet
egy HPV vírusfertõzés okoz. Tápanyagot a haj-
szálerekbõl kaphat, és ha elkezd szaporodni,
burjánzani, olyanná válhat a sok kis elágazással,
gyökerecskével, mint egy kis karfiol. A tyúk-
szem és a szemölcs sok hasonlóságot mutat,
például ránézésre a nagysága, alakja egyezik, és
mindkettõ fájdalommal jár. Külsõ tapintással
megkülönböztethetõk: míg a vírusos szemöl-
csök akkor a legfájdalmasabbak, ha oldalról
nyomják õket össze, a tyúkszemek viszont lefe-
lé vagy befelé, a csont irányába nyomva okoz-
nak fájdalmat. A gyógypedikûrös akkor látja
igazán a különbséget, ha leemeli a borsó nagy-
ságú bõrkeményedés tetejét: az igazi tyúkszem-
nek ilyenkor láthatóvá válik a sötét magva, és
lefelé keskenyedõ kis tölcsérként ki is emelhetõ
a bõrtüske, míg a vírusos eredetû elváltozás

metszetén kis pontok, elágazások láthatók, nem
olyan egyszerû az eltávolítása sem. Természete-
senmás kezelést igényel a kétféle elváltozás.

Atyúkszem a láb egyik leggyakoribb elválto-
zása. Az idõsebb korosztálynál, azon belül is fõ-
leg a hölgyeknél fordul elõ. A tyúkszem hám-
megvastagodás, a tartós nyomás következmé-
nye, és védi a csontot az ismétlõdõ nyomás és
dörzsölés ellen. A tyúkszem egy kúp alakú sza-
rucsapban végzõdik, amely nyomja az idegvég-
zõdéseket és kínzó fájdalmat okoz.
A kemény tyúkszemet a lábboltozat statikai

eltérése okozza. A talpon, a lábközépcsontok
fejecsei alatt, a kalapácsujj lábháti felszínén, az
ujjak végén keletkezik. Általában kicsi, kerek,
világossárga színû, felülete kemény és fényes,

kiemelkedik a körü-
lötte levõ felületbõl.
A lágy tyúkszem

azért alakul ki,
mert szoros cipõ viselése miatt a lábujjak
egymáshoz súrlódnak, de hátterében csontki-
növés is elõfordulhat. A lábujjak között, leg-
gyakrabban a 4. vagy 5. ujj egymás felé nézõ
felszínein fordulnak elõ.
A kezelés szempontjából nagyon fontos,

hogy megállapítsuk, pontosan mi okozza a
tyúkszemet. Emiatt van az, hogy a gyógyítás
nem lehetséges pusztán egyszerû tyúkszemta-
passzal. Ha ugyanis a vendég panaszát komoly
ortopédiai probléma � így például lúdtalp vagy
harántsüllyedés � okozza, akkor a tyúkszemta-
pasz hosszú távon biztosan nem hatásos, hiszen
elsõdlegesen az azt kiváltó alapproblémát kell
megszüntetni vagy kezelni.
A következõ számban mutatom be a szemöl-

csöket, azok jellemzõit és a leggyakoribb elõ-
fordulását.
Folyt. köv.
Köszönettel:

MatulaGabriella 06-30-496-3598

Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
A tyúkszem

ÖT ÉVES ZUMBA SZÜLINAP DÖMSÖDÖN
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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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BEMUTATKOZÁS
A Sisi Alapítvány azzal a céllal jött létre,

hogy a Sisi-kultuszhoz kapcsolódó hagyomá-
nyokat, a társasági életet közelebb hozza az
emberekmindennapi életéhez, valamint akul-
turális és szabadidõs igényeiket szórakoztató-
an és tartalmasan valósítsákmeg, mind céges,
mind pedig családi eseményeken egyaránt.
Az Alapítványnak fontos, hogy megismer-

tesse a fiatalabb generációval is a kor társadal-
mi és divat, valamint zenei életének, mûvészet-
történetének, irodalmának jelentõségét és szép-
ségét, ezzel segítve a korral kapcsolatos ismere-
teik bõvítését.
Célunk még bármilyen kulturális tevékeny-

ség, nevelés és oktatás, egészségmegõrzés,
sport-esemény szervezése és lebonyolítása, il-
letve szociális tevékenység, családsegítés, idõs-
korúak gondozása, valamint a célok megvalósí-
tásával kapcsolatos ismeretterjesztõ elõadások
és rendezvények szervezése.
Erzsébet királynénk, Sisi személyiségébõl,

segítõkészségébõl,másokhoz való szeretetteljes
viszonyából kiindulva, rendezvényeinken min-
dig jelen van a társadalmi szerepvállalás, a jó-
tékonyság.
Saját tulajdonú és szervezésû ország-image

rendezvényünk a Sisi Bál.
A történelmi múlt hagyományát megte-

remtve és újraélesztve a jelenben a Sisi Bál a
magyarországi bálok luxus kategóriájában
vált ismertté. Az estély színvonala a monarchia
miliõjével, díszvendégeivel, neves fellépõkkel,
és Magyarország üzleti, kulturális és közéleti
prominens személyiségeinek jelenlétével terem-
timeg ahazai elit különleges szórakozását.
2017-es rendezvényeink Erzsébet királyné

180. születésnapja, valamint aKoronázás 150.
évfordulója jegyébenkerülmegrendezésre.

TÁRSADALMI
SZEREPVÁLLALÁS

Minden rendezvényünkön fontos, hogy fi-
gyelmet fordítsunk a társadalmi szerepválla-
lásra, a jótékonyságra.
A 2017-ben megrendezésre kerülõ bál jóté-

konysági árverésének bevételébõl a Heim Pál
Gyermekkórház támogatását tûztük ki célul,
hogy a számukra szükséges életmentõ gépekkel
minél több gyermek életének megmentését és
javítását segíthessék.

Korábbi adományaink aBálon
2012. május 15.
Nagymarosi FC támogatása a 2011-es Sisi

Bálon befolyt jótékonysági adományokból.
2007. augusztus 10.
A tombolán befolyt összeggel a Semmelweis

Egyetem I. számúGyermekgyógyászati Kliniká-
ját támogattuk.

További adományok átadása
2012. december 15.
Adományozás országszerte a MUSIC FM

közremûködésével.
2012. június 3.
Dömsödi Gyermeknapon Jótékonysági Cipõ-

vásár adomány: a cipõk eladásából származó
bevétel teljes összegét a dömsödi Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat kapta meg.
2012. április 9.
Húsvéti Jótékonysági Cipõvásár Kiskunlac-

házán. Adomány: a cipõk eladásából származó
bevétel teljes összegét a kiskunlacházi Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat kapta meg.
Rendezvényeinken eddig KIOSZTOTT

ADOMÁNY értéke többmint 2millió forint.
ASisiAlapítvány úgy gondolja, hogy a társa-

dalmi felelõsségvállalás fontosságának tudatá-
ban, mások számára is felismerhetõvé kell tenni
a segítségnyújtás jelentõségét, mint mindannyi-
unk erkölcsi kötelességét, ezért arra kérjük,
hogy adományával támogassa az Alapítvány
munkáját, hogy a befolyt összegbõl minél több
rendezvény megvalósulhasson, s ezáltal még
több rászoruló családnak, gyermeknek csaljunk
mosolyt és örömöt az arcára.
Adományaikról az Alapítvány a kedve-

zõbb adózási feltételekhez szükséges nyilat-
kozatot állít ki!
FILOZÓFIÁNK: �Értékünk valódi mércéje,

hogymásokmennyit profitálnak a sikereinkbõl�
(CullenHightower)

S I S I ALAP ÍTVÁNY
BRANDJE I

Sisi Ibolya Fagylalt
Erzsébet királyné legkedvesebb virága az

ibolya volt. A szerény, de illatos növénybõl
még fagylaltot is fogyasztott.

Maga Sisi ibolya fagy-
laltja egy rétegezett külön-
legesség, mely fagylalt-
rétegben az ibolya és a na-
rancs íz váltakozik.
2010-ben Kapitány

Zoltánmestercukrász va-
lósította meg ezt a külön-
leges jeges édességet az
Alapítvány égisze alatt.
Célunk, hogySisi sokoldalúságát bemutat-

va, a Vele kapcsolatos érdekességeket, különle-
gességet valósítsuk meg és mutassunk be, be-
vonva és ezzel versenyeztetve az egyes szak-
mák még nem, vagy éppen ismert képviselõ-
it, így erõsítve a Sisi Bál brandjét.
Ilyen pályázatunk pl. �Tervezd meg Te Sisi

dámalovagló ruháját!�, mellyel két területet is
érintünk.
Egyrészt a divatot, másrészt a dámalovaglást.
2016-ban indítottuk útjára az Országos

�Igazmondó� Fagyi Versenyt, melynek kü-
lönlegessége, hogy 4-14 éves korosztály közötti
gyermekek bírálják el a versenybe nevezett
fagylaltokat, ahol természetesen a szakma is
képviselteti magát; valamint az Országos Nõ-
napi FITTNapot.
2017-benpedig a borászokat szólítjukmeg

a �Sisi kedvenc bora� c. versenykiírással.

www.sisibal.hu � sisialapitvany@gmail.com
+36 70 332 8852; +36 30 222 5585

Adományvonal
Számlavezetõ bank:

FÓKUSZTakarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 51700272-10013711

IBAN:HU19 5170 0272 1001 3711 0000 0000
SWIFT code: TAKBHUHB

A Sisi Alapítvány bemutatkozója és a 2017-es tervezett programjai
�A múlt élménye�

Idõpont
2017. március 11. vagy 12.
(szombat vagy vasárnap)
10 óra

2017. június 8. (csütörtök)
10 óra

2017. június 7. vagy 9.
(szerda vagy péntek) 10 óra
Gödöllõ
2017. õsz

2017. november 18.
(szombat) 19 óra
2017. december

Rendezvény / Jótékonyság
II. JÓTÉKONYSÁGINõnapi FITTNap
Helyszín: Gödöllõ
Támogatjuk: � iskolákat, egyesületeket mozgáshoz, testnevelés-
hez szükséges eszközökkel.
II. Országos �Igazmondó� Fagyi Verseny
Helyszín: Gödöllõ, Sissi Fagyizó
Jótékonyság: a készítõk által hozott, a zsûrizésbõl megmaradt
fagylaltokat az odalátogató gyermekek fogyaszthatják el.
I. Országos �Sisi kedvenc bora� c. verseny
Támogatjuk: A különbözõ kategóriákban nyertes bor elkészítõjét.

I. Sisi Dámalovagló Verseny
Támogatjuk: A különbözõ kategóriák nyerteseit.
IV. Sisi JÓTÉKONYSÁGIBál
Helyszín: Stefánia Palota. Jótékonyság:HeimPálGyermekkórház.
� jótékonyságimeleg étel- és csomagosztás,
� idõsek otthonában �Idõsek karácsonya� koncert.

A Sisi Alapítvány 2017-re tervezett programjai
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A farsang hossza évrõl évre változik, mivel
zárónapja a húsvét idõpontjához kötõdik. Víz-
kereszttõl (január 6.) a húsvétot megelõzõ 40
napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdá-
ig tart. Farsang a tavaszvárás pogány kori, igen
változatos képetmutató ünnepeibõl nõtt ki, gya-
korlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bo-
londozás, eszem-iszom és az advent lezárulásá-
val a párkeresés, udvarlás idõszaka. Magyaror-
szágon a farsangi szokások a középkorban ho-
nosodtak meg, és számos idegen nép hatása ér-
vényesült bennük. A városi polgárság elsõsor-
ban a német hagyományokat vette át (erre utal
az elnevezés is az olasz �carneval� helyett), míg
az arisztokrácia körében az itáliai és francia szo-
kások terjedtek inkább el. De fellelhetõk po-
gány germán vagy éppen ókori görög, római
motívumok is.

Maga a szó német eredetû, �faseln� jelentése
fecsegni. Ebben az idõszakában már az ókori
Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat,
zenés táncmulatságokat, úgynevezett Saturnalia
ünnepet, a téltemetés-tavaszvárás jegyében. A
mulatságok egy álló hétig tartottak, a szegénye-
ket megvendégelték, a családtagok ajándékokat
adtak egymásnak. Ilyenkor rendezték a kedvelt
gladiátor viadalokat is. Latin nyelvterületen
a �carneval� szó a farsangmegfelelõje, jelentése
a hús elhagyása.Másmagyarázatok szerint azt a
díszes szekeret nevezték carrus navalisnak,
amelyet egykoron vidám, álarcos menet tolt vé-
gig Róma utcáin, innen a karnevál elnevezés.

Maszkos alakoskodások
Magyarországon már Mátyás korában divat-

ban voltak bizonyos itáliaimintákat követõ álar-
cos mulatságok, sõt II. Lajos udvarában harci
játékokat is rendeztek. Az egyház kezdetben
rossz szemmel nézte a fékevesztett mulatozást,
az ördög mûvének tartotta és üldözte is. Temes-
vári Pelbárt ferences szerzetes 1502-ben szüle-
tett prédikációjában a következõképp ír: �Ó jaj,
ezekben a napokban hány keresztény ember
fordul a kegyelem világosságából a sötétség
cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz, az iszá-
kossághoz, a bujálkodáshoz. Az efféle emberek
a farsangban az istenüknek választják az ördö-
göt, amit álarcos mulatsággal, fajtalan énekek-
kel dicsõitenek, megvetvén aKrisztust.�
Dacára az egyházi tiltakozásnak, a farsang

idõszakának megünneplését nem tudták vissza-
szorítani. Annak õsi, pogány gyökerei, melyek
szoros kapcsolatban állnak a termékenység-, bõ-
ségvarázslással, a tél elmúlta felett érzett öröm-
mel, a tavasz beköszöntét siettetni szándékozó
rítusokkal erõsen éltek a nép hagyományaiban.
Farsang ünnepéhez kötõdikMagyarországon

a népi színjátszás kialakulása. A különféle
maszkos alakoskodásokból nõttek aztán ki a
dramatikus játékok, amelyekben tipikus alako-
kat személyesítettek meg. Ilyenek voltak a ci-

gány, a betyár, a koldus, a vándorárus, a
menyasszony, võlegény. Kedvelt volt a férfi-
nõi szerep- és ruhacsere. Szívesen alkalmaz-
tak állatmaszkokat is, gyakran feltûnik a játé-
kokban a kecske, a ló, a medve.
Már a XVI. századtól vannak adataink az

egyik legnépszerûbb alakoskodó játékról, az
ún. Cibere vajda � Konc király párviadaláról.
Az egyik szereplõ a böjti ételeket (cibere), a
másik a húsételt személyesíti meg, az õ vi-
szálykodásukról szól a játék.
A legismertebb alakoskodó szokás magyar

nyelvterületen a mohácsi busójárás. A dél-
szláv eredetû sokácok faálarcos felvonulásai-
ról már a XIX. századból vannak feljegyzé-
sek, bár ezek általában a vigadalom botrá-
nyos részleteit emelik ki. Mivel az álarcok a
szereplõknek inkognitót biztosítottak, vi-
szonylag gyakran került sor verekedésre, nõk
molesztálására, ami ellen a felháborodott
közvélemény a hatóságok segítségét követel-
te. A XX. század folyamán aztán ezt az izgal-
mas ünnepet sikerült mederbe terelni, és ek-
kor terjedt el a busójárás elnevezés is, a soká-
cok ezt a farsangot záró eseményt Pokla-
da �átöltözés, átváltozás� néven említik.

Falufeljáró menet
Gyakorlatilag a nagyobb falvakban tartott

álarcos, jelmezes felvonulások, melyeket leg-
többször a farsang utolsó napjaiban, azaz far-
sang farkán rendeztek. A menetben ott halad-
tak a tipikus figurák (cigány, koldus, betyár,
vándorkereskedõ, borbély...), idõnként meg-
álltak és rögtönzött tréfás jeleneteket adtak
elõ. Gyakran szerepelt a menetben egy ál-
menyasszony, illetve álvõlegény is, és külö-
nösen, ha abban az idõben nem tartottak való-
di lakodalmat a faluban, tréfás esküvõt ren-
deztek nekik. Hogy a móka még nagyobb le-
gyen, gyakorta a férfi-nõi szerepeket felcse-
rélték, vagy a nõi szerepeket is férfiak alakí-
tották. A felvonulókat általában muzsikusok
is kísérték.
A Felvidéken szlovák mintára terjedt el az

ún. bakkuszjárás (Bacchus római boristen ne-
vébõl), melynek során kecskebõrbe bújt álar-
cos alakok ijesztgették a lányokat, megtréfál-
ták a falubelieket.
Egyes vidékeken népszerûek voltak az ál-

bírósági tárgyalások, melyeken a vádlotta-
kat bábuk helyettesítették, vagy éppenség-
gel állatokat ítéltek el. Természetesen ezek
tréfás szokások voltak, nem pedig kegyet-
lenkedések.
Gyakori volt a téltemetés vagy farsangte-

metés dramatikus megjelenítése is. A telet ál-
talában szalmabáb személyesítette meg, de
lehetett csúf öregasszonyt ábrázoló rongybá-
bu is. Ezeket aztán általában elégették, vagy
betemették a hóba.

Bálok, táncmulatságok
A karácsonyi idõszak elmúltával, a mezõ-

gazdasági munkák megkezdése elõtt, a telet
záró idõszakban sokfelé rendeztek bálokat,
táncmulatságokat a falvakban, illetve a
nagypolgárság és az arisztokrácia a városok-
ban. Vidéken általában a kocsma vagy a fo-
nó volt a színtere ezeknek az eseményeknek.
A különféle szakmák, céhek báljai mellett
megtalálhatók az asszonyok, sõt a gyerme-
kek báljai is.
Népszerûek voltak a batyusbálok, ezekre a

résztvevõk vitték az ételeket, jellemzõen ka-
lácsot, süteményt, és általában baromfihús-
ból készült fogásokat. A farsangi báloknak
mind a paraszti életben, mind pedig a városi
nagypolgárság körében komoly hagyomá-
nyai voltak. Magyarázata ennek, hogy az el-
adó lányokat, illetve a házasulandó fiatalem-
bereket ezeken az eseményeken vezették be
úgymond a társaságba, tehát a párválasztás-
ban, társasági életben volt fontos szerepük. A
legtöbb lakodalmat is ebben az idõszakban
tartották faluhelyen.

Farsangi köszöntõk
Adománygyûjtõ szokás, általában a gyer-

mekek, ritkábban a fiatal férfiak vagy házas
emberek jártak házról házra. A szokásról már
a XVII. századból rendelkezünk feljegyzések-
kel. Néhol a tanító vagy a falusi pap jövedel-
mét egészítette ki az adomány. A köszöntõk
jókívánságokat mondanak a háziaknak, cseré-
be szalonnát, tojást, zsírt kaptak.

A farsang más népeknél
Velencében már István napján (december

26.), Spanyolországban pedig Sebestyén-nap-
kor (január 20.) kezdõdik a farsang. Rómában
csakis a hamvazószerdát megelõzõ 11 napot
mondják farsangnak, illetve karneválnak.
A farsang hazája Itália, a Római Birodalom

Saturnália ünnepei. Ma a leghíresebb a Velen-
cei karnevál, misztikus maszkjaival idegen-
forgalmi látványosság.
Párizsban a boeuf gras-t (kövér ökör) álar-

cosok vezetik körül a városban, s ezzel fejezik
be a farsang ünnepét.
Németországban a maskarás bálok közül ki-

emelkedik a farsangi idõszak utolsó keddjén
rendezett ún. Narrenfest, azaz bolondok kedd-
je. Szintén német nyelvterületen dívó szokás a
Weibermühle (csodamalom). A történet sze-
rint a fiatal férfi csúf öregasszonyt vesz felesé-
gül, a molnár kellõ jutalom ellenében fiatal
lánnyá �õrli vissza� az öregasszonyt.
Manapság a leghíresebb a riói karnevál,

mely hatalmas díszes felvonulás feldíszített
kocsikkal, melyeken a szambaiskolák képvi-
selõi ropják a táncot.

Összeállította: Jáki Réka néprajzkutató

Kifelé a télbõl... farsangoljunk!
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Örömmel adjuk hírül, hogy Dömsödön 40 helyre sikerült eljuttatni a
karácsonyi adományokat! Bízunk benne, hogy ez a nemes kezdeménye-
zés idén ismosolyt varázsol számos nehéz sorsú család, idõs és egyedülál-
ló ember arcára.
Dömsödön 16 üzlet- és boltvezetõ vállalta, hogy foglalkozik a gyûjtõ-

ládákkal. Egyes helyeken a 4-5 láda mellett még saját adományt is elhe-
lyeztek � így a nagycsaládosok, gyerekek, amélyszegénységben élõk szá-
mára is bõségesen jutott nemcsak tartós élelmiszer, hanem ünnepi édes-
ség, játék is.
A dömsödi civil szervezetek önkéntes munkatársai segítettek a csoma-

golásban, rendszerezésben. December 23-án és a két ünnep között történt
a kiszállítás az ajánlott címekre.
Ezúton köszönjük az alábbi magánszemélyeknek és szervezetek-

nek, hogy az általuk javasolt megoldásokat, információkat eljuttatták
a szervezõkhöz � ezzel biztosítva, hogy a megfelelõ helyre kerülje-
nek az adományok:
Balázs Laci, Szûcs Juli, Korona Sándor, a Kisherceg Gyermekház

kollégái, a Még 1000 év Dömsödért Egyesület tagjai, GYEJÓ, védõ-
nõk, üzletvezetõk. Külön köszönet Fénymásoló Ildikó nyomdának a
támogatásért.
Szeretnél Te is egy életre szóló élményt?
Megható, csillogó, csodálkozó és hálás tekintetek néznek rád. Tu-

dod, hogy egyszeri és megismételhetetlen egy ilyen találkozás. Meg-
érezheted, mi az emberi méltóság és érték.
Az igazi Karácsony benned kezdõdik, amikor megengeded, hogy

megszülessen a szeretet, a jóindulat, az érzékenység embertársaid iránt.
Tapasztald meg egy szívbõl jövõ kézfogás és ölelés erejét!

Legyél Te is részese idén
az önszervezõdés erejét meg-
mutató, adománygyûjtõ akci-
ónak. Ez egy valós, kézzel
fogható eredmény, amely tes-
tet-lelket megmozgat. EZ a
téged körülvevõ valóság!
Tõled is függ, hogy ne csu-

pán �jeges ûr és csüggedt
szemsugár� nézzen ki a fe-
jekbõl, hanem emberi mivol-
tát értékelõ tudatos tekintet.

Mindenkinek kívánunk ered-
ményes és belsõ erõt aktiváló
Új Esztendõt!

A szervezõk

(Megjegyzés: az idézetek
Tóth Árpád: Lélektõl lélekig
c. versébõl származnak)

40 karácsonyi mosoly, avagy �Lélektõl lélekig��
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Tisztelt Vállalkozó!
KedvesDömsödiek!
Dömsödhöz kötõdõk!
A�Még1000évDömsödért�Egyesület önál-

ló jogi személyként � 45 fõvel �, saját Alapsza-
bállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodás-
sal rendelkezõ társadalmi, civil szervezet, 1995-
ben alakult meg a Pest megyei Dömsödön. Az-
óta folyamatosan több mint 20 éve mûködünk,
és azon dolgozunk, hogy községünkben minél
több olyan program, folyamat � gazdasági, tár-
sadalmi � induljon el, ami még vonzóbbá és él-
hetõbbé teszi Dömsödöt, növeli gazdasági sze-
repét és a népességmegtartó erejét.
A Még 1000 év Dömsödért Egyesület céljai

megvalósítása érdekében szívesen fogadja cé-
gek ésmagánszemélyek támogatását, anyagi
és tárgyi formában is.
Azoknakacégeknek,gazdasági társaságoknak,

akik támogatni szeretnék egyesületünk törekvése-
it, és támogatásukért cserébe ellenszolgáltatásra
nemtartanak igényt, lehetõségükvanadománnyal
támogatni egyesületünket. Ebben az esetben az
adományt egyesületünk szabadon felhasználhatja,
a támogató pedig az adományösszegét a társasági
adóalapot (TAO) csökkentõ tényezõként veheti fi-
gyelembe. (Erre szerzõdést kötünk.)
Ugyanez a lehetõségmagánszemélyek eseté-

ben is lehetséges. Amagánszemély esetében az
adomány összege a személyi jövedelemadó
(SZJA) adóalapját csökkentõ tényezõként ve-
hetõ figyelembe. (Erre szerzõdést kötünk.)
Azoknak a cégeknek és gazdasági társasá-

goknak, akik a támogatásért cserébe ellenszol-
gáltatásra tartanak igényt, lehetõségük van
egyesületünkkel reklámszerzõdésmegkötésére.
Ennek során egyesületünk reklámtevékenysé-
get fejt ki. (Erre szerzõdést kötünk.) Ebben az
esetben a támogató a nyújtott támogatás össze-
gének ÁFA-tartalmát visszaigényelheti, a jutta-
tás összegét költségként elszámolhatja.
Támogatásért cserébe egyesületünk vállalja

családi napok és csapatépítõ tréningek, kulturá-
lis és egyéb közösségi programok megszerve-
zését és lebonyolítását.
Visszajelzést várunk a szerzõdéskötés, támo-

gatás, felajánlás céljából a: +36-70-70-85-553
telefonon, vagy a fenti levelezési címen, vagy a
facebookon aMég1000 évDömsödért Egyesü-
let oldalon.
Mi nyitottak vagyunk minden olyan feladat-

ra,megoldásra, ami itt helyben sok pozitív ered-
ménnyel bír, s elõremozdíthatja községünk la-
kóinak életét, színesítheti életterét. Köszönjük a
több éves támogatást, a segítséget minden ked-
ves támogatónknak, a helyi embereknek pedig
azt, hogy folyamatosan részt vettek, vesznek
programjainkon. Továbbra is számítunk a tá-
mogatásokra, a segítségre, az együttmûködésre.
Mert feladatunk lesz bõven, úgymég 1000 évig.
üdvözlettel: Korona Sándor
Még 1000 évDömsödért Egyesület elnöke

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

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

2017-es esztendõnk programtervezete
január: Vízkereszt, pénzbeosztás, életviteli és egészségmegõrzõ program, kultúra napja

február: farsang, téli örömök és hagyományok, családtervezés, nyílt nap, házasság napja,
okos-kukta

március: Petõfi helyi emlékeink, tavasz világa a Dunán / flóra-fauna, nõnap, apák napja,
kiállítások

április: húsvéti ünnepek, állatbarát- és sportnapok, költészet napja, pénzbeosztás,
életviteli program

május: anyák napja, roma közösségünk hagyományai, tánc-zene, nyílt nap, pünkösd,
Dabi Napok

június: Dunai Hal-Víz Nap, családi játszótéri gyereknap, szülõk napja, életviteli taná-
csok, kiállítások

július: óvodába menõknek ballagás a gyerekházból, óvodakukucskáló beszoktató
napok, okos-kukta

augusztus: új kenyér ünnepe, István király napja, nemzeti ünnepünk, nyári Duna-partunk

szeptember: népmese, anyanyelvünk kincse, szüreti hagyomány, nagyszülõk ünnepnapja,
kiállítások

október: takarékosság, életvitel-pénzbeosztás, gyógyszer- és babanapok, nyílt
romanapok, okos-kukta

november: õsök�hõsök�hitélet, Márton-napi libagaliba, Katalin�Erzsébet�András örömnap

december: advent,Mikulás-futás, karácsonyi ünnepkör, Kisherceg Rózsája-díjunk átadása,
kiállítások

A programok pontos idõpontjairól kihelyezett plakáton, ill. személyesen a
Gyerekházunkban,

és a Dömsöd�Áporka�Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál is tájékozódhatnak.

Dömsöd�Áporka�Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2344Dömsöd, Petõfi tér 5. Tel.: 24/523-128 Fax: 24/523-147

e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu
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VÍZSZINTES
1.: farsangi versidézet,

a megfejtés elsõ része, zárt betûk: s, i
15.: vízi növénnyel borított terület
16.: szófaj
17.: a csodalámpa tulajdonosa
18.: te és õ
19.: némán lazuló!
21.: lángolok
23.: személyed
24.: növényi hajtás
26.: foggal majszol
28.: szolmizációs hang
29.: téli csapadék
30.: Imre becézve
32.: terve, ideája
34.: elég erõs
35.: római kettes
37.: fohász
39.: ��megy, birkózni kezd
40.: talpamhoz
41.: fa ürege
42.: erõs kártyalap
44.: szilaj
46.: a -be párja
47.: betû kiejtve
49.: attól fogva
51.: ismételt tiltás
52.: régi súlymérték
53.: gyáván futó
55.: árut értékkel ellát
56.: hajlata, görbülete
57.: a végén mondó!
58.: Elemér becézve
59.: Fekete István rókája
61.: lyuk, üreg népiesen

63.: majdnem megöli az embert
66.: kutya
68.: tartó
70.: a tantál vegyjele
71.: a megfejtés második

része, zárt betûk: r, p, e

FÜGGÕLEGES
1.: gyógyszer típusa
2.. bibliai alak, Ábel testvére
3.: juttat, népiesen
4.: névmás
5.: agy
6.: duplán édes cukorka
7.: a végén megértõ!
8.: buszállomás
9.: toldalék, a -nek párja
10.: a tallium vegyjele
11.: katonai egyesülés
12.: palindrom férfinév
13.: mely személy
14.: számítástechnikai
20.: a földre
22.: híres város
25.: páratlan depó!
27.: puskával tüzel
28.: ellenben
29.: eredmény nélkül
31.: esdeklés
33.: púpos állat
34.: bajnokok ligája
36.: ebben az évben
38.: állami bevétel
40.: jószívû
43.: gyûlöl

45.: abban a pillanatban
48.: valaminek a takarásából
50.: a kis hableány
51.: üres szív!
52.: talál
54.: porció
58.: nõi becenév
60.: budapesti sportklub
62.: ezen a helyen
64.: a nikkel vegyjele
65.: a nagy varázsló
67.: tág
69.: kilogramm

AMEGFEJTÉSEKET,NÉVVEL,
CÍMMELELLÁTVA,CSAKEGY
LAPON,BORÍTÉKNÉLKÜL

KÉRJÜKBEDOBNIA
GYÛJTÕKBE!!
KÖSZÖNJÜK!

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

A decemberi szám pontos megfejtése:
�SZIKRÁZÓHÓPIHÉK
KARÁCSONY ÉJJELE�

A decemberi szám nyertese:
KISS ERIKA

DÖMSÖD, ATTILA U. 24.

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

A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉSVÍZSZINTES 71.

BEKÜLDÉSIHATÁRIDÕ:
2017.MÁRCIUS 10.

Novemberi keresztrejtvénynyertese:SZIGETIBARNABÁSNÉ



2017 januárjában beköszöntött a tél. Igaz, hogy hó nélkül, de fagyos
mínuszokkal. Ezáltal lehetõség nyílt a befagyott Kis-Duna jegén korcso-
lyázni vagy csúszkálni.
Január, Január
Palotája nyitva áll.
Jégtükörû padlóján
Korcsolyázik fiú, lány.

Téli szünet utáni elsõ tanítási nap január 3-a volt, amikor a gyerekek te-
li élményekkel érkeztek az iskolába. Taksonyban megrendezésre került
egy rajzverseny január 11-én, ahol iskolánkat két tanuló képviselte:
Dobrai Nóra (II. helyezett) és Baranya Ábel a 4. b osztályból. Január
18-ánmegtekinthettük Dóbiás Péternek aMesélõ dallamok címû elõadá-
sát. Egy rendhagyó zeneóra keretein belül hallgathattukmegAzEzeregy-
éjszakameséit. Január 20-án lezártuk az elsõ félévet.
Idén 28. alkalommal rendeztükmeg aMagyar Kultúra Napja alkalmá-

ból a körzeti Kazinczy Prózamondó Versenyt. A tavalyihoz hasonlóan
sok gyerek érkezett Dunavecsétõl Taksonyig a harmadik és negyedik év-
folyamokból. Egy idegen szöveg és egy általuk választott, begyakorolt
szövegrész felolvasásával mérték össze tudásukat a szép, kifejezõ olvasás
terén. A köszöntõ mûsort az én osztályom (2. a) adta elõ. Büszkeséggel

töltötte el a szívemet, hogy nem csak kollegáim, hanem a versenyzõk és
kísérõik is elismeréssel gratuláltak a mûsorhoz. Az én kis osztályom pe-
dig igazán magvas gondolatokat adott át a közönségnek a magyar nyelv
és irodalom sokszínûségébõl.
Hiszen: �Megtanulom, megõrzöm, tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján
Elvenni nem hagyom.�

Adömsödi versenyzõk eredményei a következõk:
3. évfolyam: BaloghZoltán II. helyezés

VargaMátéV. helyezés
BúsAlexaX. helyezés � Felkészítõjük:Major Anna

4. évfolyam: Horváth FanniV. helyezés � Felkészítõ: Balázs Lajosné
A februári hónapot farsangi mulatsággal

kezdjük. Az alsó tagozaton február 16-án
(csütörtökön), a felsõ tagozaton február
17-én (pénteken) leszmegtartva.
Sikeres készülõdést kívánok minden-

kinek!
BudainéDoroszlay Judit

(2. a osztályfõnöke)
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J Nálunk mindig történik valami� J

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyv-
tár 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.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
2017. március 4-én, szombaton 15 órakor az OMK nagytermében bemutatásra kerül:

Kicsiny községünk nagy története
címû helytörténeti füzetsorozat elsõ két darabja.

� Dömsöd helytörténete: õskortól a szabadságharcig,
� A dömsödi Református Egyház története.

Összegyûjtötte: ifj. Jancsó Attila

Ezzel párhuzamosan megnyílik:

A �Szalay emlékkiállítás�
Bemutatja egy jómódú paraszti család

mindennapjait.

És emellett két emlékkiállítás:
Papp József világhírû fogathajtó és Kohl János,

a népmûvészet ifjú mestere hagyatékai.

Megnyitó beszédet mond:Kövendy Angéla
a Gundel Károly Szakképzõ Iskola történelemtanára

Minden kedves dömsödi-dabi polgárt szeretettel várok és hívok.
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Arany János (1817. március 2.) születésének
200. évfordulójára emlékezve, a 2017-es esz-
tendõArany János Emlékév. Ebbõl az alkalom-
ból országszerte, és kiemelten Nagyszalontán,
Nagykõrösön, Debrecenben és Budapesten ren-
deznek majd tudományos rendezvényeket, sza-
valóversenyeket, kulturális programokat, meg-
emlékezéseket.
A Dömsödi Hírnök is ehhez igazodva ebben

az esztendõben kiemelt figyelmet szentel a
szépirodalommûfajainak. ElsõkéntVellánéBu-
csi Mária A köz címû novelláját olvashatják
�Arany oldal� rovatunkban.

Aköz
Befordultam a sarkon. Harminc éve is elmúlt

már, hogyminden gödröt, követ, fûcsomót isme-
rek az út agyonjárt testén. Istenem! Ha ez az út
életre kelne, ha szólni tudna, mit mesélhetne?!
Minden lépésemet õrzi. Velem együtt változott,
ismerjük egymás minden változását, mégis
ugyanazok maradtunk. Az út meg én. Járhattam
rajta sok éven át, és még fogok is járni. Hordo-
zott, vezetett, eltérített, de mindig itt volt, és én
járhattam rajta. A többi út is járható, de ez az én
utam, ezõrzi amúltamat és elvezetmajda jövõbe
is. Amúltamat, amikor mégmeg sem születtem.
Itt voltmár akkor is.Azapám itt nõtt fel,mellette.
Itt állt a ház, ahol nagyapámés a nagyanyámsze-
rették egymást, és itt dõlt el, hogy a vér, ami ben-
nem is folyik, sose távolodhat el igazán messze
ettõl az úttól. Enged járni minden más úton, de
otthon csak rajta érezhetem magam. Ez az út
annyira felém és engem vezet, hogy a nevünk is
ugyanaz.A családomról nevezték el.A név köte-
lez. De nem kötöz meg soha! Szabadon járhatok
más úton, de ez a nevemmel is összeforrt, hogy
tudjam, nem tévedhetek el� Ezen az úton ke-
resztül jutottam éveken át a Dunához, aki a leg-
bölcsebb, legtitkosabb, legtiszteltebb tanítóm lett.
Tõle tanultam elõször Istenrõl, szeretetrõl. Tõle
tanultam meg, hogy az élet az a csoda, ami el-
pusztíthatatlan,mégis pillanatok alatt elveszíthet-
jük. A Duna tanított tisztelni az életet, a Duna
mérte elõször lelkemre a felelõsség súlyát az éle-
temért. Tõle, benne néztem elõször farkasszemet
a halállal alig hatévesen.
Elszöktemotthonról,mert hívott aDuna, úszni

akartam benne, azt hittem, tudok már�Aztán a
Duna megmutatta a mélységét, az erejét, a hatal-
mát egy lázadó, engedetlen gyerekember felett.
Pillanatok alatt tört ráma félelem, túlmesszeme-
részkedtem a parttól. Éreztem, satnya karjaim
nem elég erõsek, hogy kiússzak. A rajongással
szeretett víz ellenség lett, húzni kezdett lefelé.
Megtanított, hogy küzdeni kell a felszínen
maradásért� Az utolsó pillanatokban jött a se-
gítség. Elõször apám németjuhász kutyája, akit
Árgosznak nevezett el. (A szó görög, jelentése:
mindenlátó�)A parton kószáló állat utánam in-
dult, amikor megszöktem otthonról, és ahogy
észrevette, hogy a vízben vagyok, azonnal ugrott
és úszott egyenesen felém. Nem félt odaúszni
hozzám, és akkor se menekült el, amikor kétség-
beesve kapaszkodtam belé, és többször is a víz

alá nyomtam, hogy én fennmaradjak�Nemsok
híja volt, hogy odavesszen, de akkor se hagyott
ott. Nemvolt erõsebb a saját életösztöne annál az
ösztönnél, amivel engem akart menteni. Aki átél
ilyet, az nagyon különös kapcsolatba kerül min-
den állattal. Aztán jóval odébb az egyik stégen
egy falumbeli fiú meghallotta, hogy segítségért
kiabálok, és õ is ugrott. Így menekültemmeg. A
stégen álltunk, levegõért kapkodtunk, Zoli,
Árgosz és én.Nemsírtam, de azt hiszem, a tekin-
tetemmindent elárult,mert seZoli, se késõbbott-
hon az édesanyám nem szidtak le. Apám, ha
minden igaz, a mai napig nem tud az esetrõl. Én
legalábbis soha nem szóltam neki róla. A leckét
tökéletesen megtanultam, a Duna megtanított,
örökre szívemre véste, hogy tiszteljem az életet,
hogy tudjam a határaimat. Hatévesen� Korán?
Majdnem késõn! Többé nem szöktem el, fõleg
nem egyedül. Nem gondolom, hogy minden
gyermeket így kell megtanítani a határaira� de
az egészen biztos, hogy engem így kellett. Anyu
többször is megjegyezte, amikor tizenévekkel
késõbb szóba-szóba jött a �kis kalandom�, szá-
mára az egészben az a legkülönösebb, hogy bár
észrevehetõen megszelidültem akkoriban (per-
sze nem végleg, csak egy kis idõre), mármásnap
délután nyaggatni kezdtem a bátyámat, hogy
menjünk le fürödni a Dunára� Iszonyodnom
kellett volna, félni és rettegni, de semmi ilyesmi
nemalakult ki bennem.Nagyon szeretemavizet,
aDunát soha nem tudnám itt hagyni, és elképzel-
ni se tudok nyarat úszás nélkül. Ahányszor csak
megérzem aDuna illatát, valami gyönyörûséges,
mélységesbéke és szeretet járja át testem-lelkem.
Semmihez sem tudom hasonlítani azt az érzést,
amikor a bársonyhullámú Duna befogad. Ez az
én elsõ nagy leckém. Meghatározó lett, de sem-
milyen rossz nyomot nemhagyott.
A sarokutánnagyjából harmincméter utánkö-

vetkezik a gát. A tetejérõl már egészen jól lehet
látni a holtágat övezõ hatalmas, öreg nyárfákat. A
Dunaártere ez a terület, amit a védgát határol a fa-
lu felé. A drága jó öregek sokat mesélik, hogy az
1956-os árvíz idején a Duna micsoda erõvel tört
ki medrébõl, jeges vizével fenyegette a házakat,
de végül nem bukott át a gáton, sikerült megfé-
kezni. Különös, hogy egy tragédiáról mesélnek,
közben mégis sokkal inkább a Duna, a falu iránti
szeretet süt az arcukon. Már nem haragszanak az
öreg folyóra, bármeggyûlt vele a bajuk, demégis
csak az õ Dunájuk ez! Az idõ és a Duna sok más
arca feledtette velük a félelmet. Csak emlékek
maradtak, tanulságok,deharagnem.Nagyonsze-
retem az öregekben ezt a tiszteletet, alázatot, amit
a fiatalabbnemzedékekbenalig-alig lehetmeglel-
ni. Talán azért, mert az új generációknak már
nincs olyan mély, szoros kapcsolata a természet-
tel,mintnekik.Odázzuk,pedig sokmindentmeg-
magyarázóeltérés, hogyõkmég ténylegaNappal
keltek és tértek nyugovóra. Az évszakok sokkal
jobban meghatározták, befolyásolták a munkáju-
kat, életüket. A bioritmusuk nem is hasonlítható a

mai átlagéhoz. Mennyivel jobb volt nekik, a sok
nehézséggel együtt is�
Ahogy fogynak a méterek a lábam alatt, és

egyre közelebb érek a holtághoz, ismét hatalmá-
ba kerít az érzés.Minden sejtembizsereg, önkén-
telenül kezdek egyre mélyebben és hosszabban
lélegezni, iszom a párával súlyozott, hal-, fa-, fû-
és vízillattal vegyített levegõt. Határozottan úgy
érzékelem valami meg se tudom mondani mi-
lyen érzékszervemmel, hogy az idõ elveszíti fe-
lettem hatalmát, mert újra az a kislány vagyok,
aki harminc évvel ezelõtt is ugyanígy sétáltam a
Duna felé. Figyelem a kacsákat, ahogy átúsznak
a híd alatt, melynek egyik oldalán a holtág nyúj-
tózik csendesen,másikoldalánpedigakis csator-
na indul útjának, hogy kanyarogva, tekeregve
szelje át a Dabi-sziget megannyi gyönyörû kilo-
méterét. Ugyanazzal a csillapíthatatlan vággyal,
várakozással szedem a lábam, hogy a holtág
mentén elfogyjon az a párszáz méter, amikor
nyugatnak fordulva végre megpillanthatom a
Duna méltóságosan, csillámosan fodrozódó tes-
tét. Itt a csend ismás.Azereimben lüktetõvér va-
lami ismeretlen vezényszóra lassulni kezd, tekin-
tetem a vízre tapad. Máris halványulnak a hét-
köznapok karcolásai, és egyre élesednek, színe-
sednek az ünneppé szelidített pillanatok, amikor
a teremtett természet szavak nélkül, a maga mil-
lió gyönyörûséges ingerével kezdi gyógyítani az
ember szívét. A fák, a hangok, a szagok, illatok
nem sietnek. Nyugalmat, békét sugároznak, ké-
retlenül is tanítanak egy másfajta szemléletre. És
persze ott a Duna. Hosszú évek óta mossa a par-
tot, lassan, finoman, megállíthatatlanul. Hallga-
tom, ahogy a nádas engedelmesen ringatózva zi-
zeg a szélfútta ritmusra. Körülnézek, nincsenek
sokan az úton. Felszabadult vidámsággal rúgom
le a lábamról a rongycipõket, hogy az utolsó pár
lépést a stégig mezítláb tegyem meg. Az idõ
megrágta már a deszkákat, itt-ott megszúr egy
szálka, de már észre sem veszem, mert alig vá-
rom, hogy végre a vízbemerüljek�
Az elsõ tempó után akaratlanul hunyom be a

szemem. És hallom� Hallom, ahogy Gyuri
utánam kiált: �Várj már! Mondtam, hogy egye-
dül nem mehetsz be! Maradj mellettem! Ha
nem fogadsz szót, nem hozlak le többet!�� Is-
tenem! Még mindig milyen tisztán emlékszem
a hangjára. Az arcát is pontosan fel tudom idéz-
ni. Sokszor szorul össze a szívem, amikor And-
rist látom ugyanazokkal a nagy, határozott,
hosszúlábú léptekkel gyalogolni. A mozdulata-
ik annyira egyformák, a testalkatuk is. De két
egészen más személyiség. Két lélek. Ugyanaz a
vér, de mégis olyan más két ember� Két egé-
szenmás, de nagyon szerethetõ ember�Itt nõt-
tünk fel. Túlzás nélkül mondhatom, minket a
Duna dédelgetett fel. Megannyi kedves és szo-
morkás történet cikázik emlékeimben, melyek
mind idekötnek, ehhez a gyönyörû,mesébe illõ-
en titokzatos, békés környékhez. A gyermekko-
rom van ide rejtve. Megfejthetetlen kóddal õr-
zik a fák, a nádas, a békalencseszõnyeggel taka-
rózó holtág s ami NagyDunánk.

Arany oldal
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�A szerelem egy
nagy utazás, amely
során rengeteget ta-
nulunk. Kezdetben

teljesen más, mint ami végül kialakul. A fia-
tal párok olyan közel kerülnek egymáshoz,
hogy szinte egymásba olvadnak. Kezük és
lábuk összegabalyodik, szinte egyszerre léle-
geznek. Miután megmenekültek a magány-
tól, szorosan egymásba kapaszkodnak, meg-
könnyebbülten, hogy végre találtak valakit,
aki szereti õket. Az a különös az egészben,
hogy ilyenkor még nem is igazán ismerik
egymást, ám ezt a képzeletükkel ellensúlyoz-
zák. Mintha mindketten egy-egy fehér táblát
tartanának maguk elõtt, amelyre a másik rá-
vetíti az összes reményét és vágyát. Mivel
mélyen belül bizonytalanok, feszülten figye-
lik a megcsappant szeretetre utaló jeleket.
Késõbb, amikor már több idõt töltenek
együtt, elkezdõdik a valódi kapcsolat, a
hosszú küzdelem, amely során a képzelet
mögött megjelenik a hús és vér ember. Mind-
ketten egyre valóságosabbak lesznek � már
úgy viselkednek, amilyenek õk maguk. Idõ-
vel minden jól alakul, ha nem esnek kétség-
be, elfogadják, hogy a különbözõségük miatt
más dolgokat szeretnek, és tiszteletben tart-
ják a másik önállóságát. Mindketten erõseb-
bek lesznek és kiteljesednek. Az egészséges
kapcsolatban élõk ezt meg is fogalmazzák:
»jobb ember vagyok mellette«, »úgy érzem,
vele önmagam lehetek«.�

Steve Biddulph

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasó-
kat!
Lehet egy szerelemnek az értékrend a

függvénye?
Szívük választottjának vajon ugyanaz a

kapcsolatról kialakított értékrendje? Hason-
ló elképzeléseik vannak? Tökéletes az össz-
hang? Vannak olyan közös pontok az élete-
ikben, egyéniségeikben, melyek erõforrás-
ként tudnak mûködni a kapcsolatukban?
Ezúttal letesztelhetik, hogy hasonlóak-e

értékrendjeik az életük párjával? Két részbõl
álló tesztsorozat következik: A1, amely az
Ön saját gondolatai, érzelmei, viselkedései,
A2 az Ön toleranciája, illetve B, amelyik
életük párjának a gondolataira, érzelmeire és
viselkedéseire vonatkoznak. Igyekezzenek
minél objektív válaszokat adni! Kellemes
idõtöltést kívánok!

TESZT
A kérdésekre Igen, Nem, Nem vagyok

biztos válaszok adhatóak.
A1 Ön szerint:
1) Párja nézetei azonosak az Ön nézeteivel
2) Elõfordul, hogy bizonyos helyzetekben

ugyanúgy reagál, mint szíve választottja
3) Életüket ugyanazon elvek alapján irá-

nyítják
4) Általában egyforma hozzáállással keze-

lik a problémákat
5) Általában azonos a világnézetük
6) Hasonló eszméik vannak
7) Ami Önnek tetszik, az párjának is tetszik
8) Általában ami nem tetszik Önnek, az

párjának sem tetszik
9) Sok közös elfoglaltságuk van
10) Legtöbb esetben egyeznek a véleményeik
11) Az életcéljaik megvalósításához ugyan-

azon eszközöket használják fel
12) Legtöbbször azonos a viselkedési for-

májuk

Pontozás: Igen válaszok +1 pont, Nem
válaszok -1 pont, Nem vagyok biztos 0 pont.
Kiértékelés: 6-12 pont: Értékrendjeik sok-

ban hasonlóak. Szinte egyformán gondol-
kodnak, éreznek. Tökéletes összhangban él-
nek, jól passzol az ízlésük és kitartanak a kö-
zös elveik mellett is.
0-6 pont: Nézeteik, értékrendjeik éppen

annyira azonosak, amennyire egy jó párkap-
csolat fenntartásához szükség van. Néha
nem azonos a világnézetük, céljaik megva-
lósításához különbözõ eszközöket használ-
nak, de ettõl még összhangban élnek egy-
mással.
Negatív pontozás: Nagyon kevés az, ami

közös az értékrendjeikben, de néha az ellen-
tétek vonzzák egymást.

A2 Teszt
A kérdésekre Igen, Nem, Nem vagyok

biztos válaszok adhatóak.
ÖNT:
1) Bosszantja, ha élete párja nem ért egyet

az Ön nézeteivel
2) Bosszantja, ha élete párja másképp rea-

gált, mint ahogyan azt Ön elvárta volna
tõle

3) Idegesíti, ha más elvek alapján is �veze-
ti� az életét

4) Konfliktusok adódnak, ha élete párja
másképp közelíti meg a problémát, mint
ahogy Ön

5) Elítéli párját, ha különböznek a nézetei
az Önétõl

6) Értelmetlennek tartja, ha élete párjának
más meglátásai is vannak

7) Megsértõdik, ha élete párjának valami
nem nyeri el a tetszését

8) Megsértõdik, ha élete párjának elnyeri
tetszését az, ami Önnek nem

9) Zavarja Önt, ha párjának más elfoglalt-
ságai is vannak

10) Nehezen viseli el, ha élete párja nincs
ugyanazon a véleményen, mint Ön

11) Nyugtalanítja, ha más
eszközökhöz is folya-
modik, mint a meg-
szokott

12) Zavarja, ha másképp viselkedik, mint
Ön

Kiértékelés: Igen válaszok -1 pont, Nem
válaszok +1 pont, Nem vagyok biztos 0 pont
8-12 pont: Ön toleráns és általában nem

zavarja, ha élete párja másképp gondolkodik
vagy viselkedik, mint ahogyan azt Ön sze-
retné.
4-7 pont: Általában Ön elég toleráns, de

szeretné, ha élete párja figyelembe venné az
Ön elvárásait is
0-3 pont: Ön képes toleráns lenni, de

bosszantja, ha élete párja másképp gondol-
kodik és viselkedik.
Negatív pontozás: Ön intoleráns! Saját

maga képmására szeretné megformálni élete
párját. Így el fogja veszíteni Õt!

B Teszt
A kérdésekre Igen, Nem, Nem vagyok

biztos válaszok adhatóak.
Élete párja sértõdött, amikor Ön:
1) Más nézeteket vall
2) Másképpen reagál
3) Eltérõ életfelfogásai is vannak
4) Másképp látja a problémákat
5) Más életcéljai is vannak
6) Tetszését fejezi ki valami iránt, ami neki

nem tetszik
7) Nem tetszik valami, ami neki igenis

tetszik
8) Eltérõ érdeklõdési köre is van
9) Más világnézetei vannak
10) Eltérõ véleménye van
11) Más, az övétõl különbözõ eszközök által

szeretné elérni céljait
12) Eltérõ módon viselkedik

Kiértékelés: Igen válaszok -1 pont, Nem
válaszok +1 pont, Nem vagyok biztos 0 pont
8-12 pont: Élete párja nagyon toleráns! Õt

nem zavarja, ha Ön másképpen érez, gon-
dolkodik vagy viselkedik.
4-7 pont: Élete párja bizonyos esetekben

toleráns, de vannak olyan élethelyzetek,
amiket nem képes tolerálni.
0-3 pont: Élete párja képes toleráns lenni,

de zavarja õt, ha Ön másképp gondolkodik
vagy viselkedik, mint ahogyan azt elvárná.
Negatív pontozás: Élete párja intoleráns!

Folyamatosan uralkodik Ön felett és próbál-
ja átformálni az Ön személyiségét. Vajon
megérdemel ekkora áldozatot?

Biricz Márta Enikõ
Mester okl. pszichoterapeuta

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
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Dömsöd ÖTE eseményei � december és január hónap
A 2016-os év utolsó és a 2017-es év elsõ hónapjának eseményei 14

tûzeset, 3mûszakimentés és 1 téves jelzés volt:
2016-12-02-án egymást követõen több káreseményünk is volt. Nem

sokkal 12 óra után a Végh közbe kaptunk riasztást tûzesethez. Itt egy vil-
lanyóraszekrény gyulladt ki. Kiérkezésünkig az ott lakók az oltást meg-
kezdték, mi megszüntettük a további izzásokat, és az elektromos hálózat-
ról történt leválasztás után kibontottuk amég füstölgõ szekrény fa keretét.
Errõl a helyszínrõl visszaszerelés után a Bíró utcába vonultunk, ahol

egy udvarban összehordott zöldhulladékot, fenyõfa nyesedékét gyújtotta
meg valaki. A tüzet egy sugárral oltottuk el, hogy a környékbeli házakat
ne veszélyeztesse tovább.
Ezt követõen a rendõrség értesítette egységünket, hogy az 51-es fõútra

dõlt egy fa, mely a fél pályát elzárja. Ide kiérkezve egymotoros fûrész se-
gítségével ezt a káresetet is felszámoltuk a ráckevei kollégákkal közösen.
2016-12-10-én este nádas tûzhöz riasztottak minket. A megadott

címre kiérkezve kiderült, hogy a Duna túlpartján van a káreset. Az ot-
tani nádas tüzet a ráckevei tûzoltók eloltották, egységünk pedig bevo-
nult állomáshelyére.
2016-12-17-én az �Új ovi� tûzjelzõ rendszere jelzett be. A helyszínre

kiérve a felderítés után derült ki, hogy szerencsére csak tévesen jelzett be a
rendszer.
2016-12-18-án éjszaka aHajós utcába kaptunk riasztást. Itt egy adventi

koszorú gyulladt meg az asztalon. Szerencsére az ott lakók még idõben
észlelték és eloltották, de így is tönkrement a tûz miatt egy laptop és egy
nyomtató. Az egységek csak átvizsgáltak és adatfelvételt végeztek.
2016-12-27-én Apajra kaptunk tûzesethez riasztást a kunszentmiklósi

kollégákkal együtt. Kiérkezéskor kiderült, hogy ahováminket riasztottak,
az megegyezik azzal, ahová a Délegyháza Ötét is riasztották, így a hely-
színre három egység is érkezett. Az erõs szél és a nádas nagy kiterjedése
miatt, valamint még az oltást nehezítõ nagyon rossz útviszonyok miatt a
fokozatot 2. kiemeltre emelte a tûzoltás vezetõje, így még érkeztek tûzol-
tók Szigetszentmiklósról, Dabasról, de még a fõvárosból is. Az egységek
közel 5 órás tûzoltás után tudták lefeketíteni a tüzet, de így is leégett 60
hektár nádas. Itt még szinte nem is végeztünk, amikor telefonon jelezték
parancsnokunknak, hogy kéménytûz van a Vörösmarty utcában. Ide a
Dömsödön maradt tagság vonult, és összeszerelést követõen az 1-es fe-
csink is átvonult oda az apaji káresettõl.
2016-12-28-án kora délután balesethez riasztották egységünket. Az 51-

es fõút Dömsöd �Kiskunlacháza közötti szakaszán egy Ford Focus taxi és
egyFordTranzit kisteher gépjármûütközött. A ráckevei kollégákkal közö-
sen avatkoztunk be.Mind a kettõ balesetet szenvedett gépjármûvet feszítõ-
vágók segítségével nyitottuk ki. Egy súlyos és kettõ könnyû sérültje volt a
balesetnek, akiket amentõsök ellátásuk után kórházba is szállítottak.
2016-12-30-án délután Dömsöd � Kiskunlacháza közigazgatási hatá-

rán égett több helyen is a nádas. A ráckevei kollégákkal közösen oltottuk
el a több foltban is égõ nádast.
2017-01-04-én este a Pipacs utcába vonultunk tûzesethez. Itt kb. 20

négyzetméteren égett a száraz fû és az összehordott gallyak. Egy sugárral
a tüzet lefeketítettük.
2017-01-05-én este a Tókert utca mögötti nádas területre riasztottak

minket, ahol összehordott szemét és egy részen már a nádas is égett. Egy
sugárral a tüzet eloltottuk.
2017-01-06-án délelõtt ismét aTókert utcamögötti nádas területre riasz-

tottakminket, ahol egy részen nádas égett. Egy sugárral a tüzet eloltottuk.
2017-01-07-én délután megint nádas égett Dömsöd � Kiskunlacháza

között a csatorna partján. Itt kéziszerszámokkal fékeztükmeg a lángokat.
2017-01-08-án egy utólagos jelzésre vonultunk az Attila utca végére.

Itt egy kis téglaépítésû ház égett le még elõzõ este. Akkor senki sem vette
észre, hogy a tetõszerkezete ég, csak másnap és a rendõrség kérésére át-
vizsgálás céljából a ráckevei kollégákkal közösen vonultunk a helyszínre.
2017-01-22-én kora reggel a Kossuth Lajos utca elejére vonultunk ké-

ménytûzhöz kapott jelzés miatt. Kiérkezéskor és a felderítés során kide-
rült, hogy tûz nincs, de valamiért kátrányos lé folyt végig a kémény külsõ
falán egészen a lakótérig. Az átvizsgáláskor kiderült, hogy egy helyen a
kémény fugája meglazult, és itt a kicsapódó pára korommal és kátrányos
maradvánnyal keveredve használat közben kifolyt.
2017-01-22-én este ismét aljnövényzet égett az Attila utca végén, amit

egy sugárral oltottunk el.
2017-01-23-án délelõtt a Napos partra vonultunk mûszaki mentésre. A

jelzett helyen egy Opel típusú személygépkocsi elõregurult és a partfalról
a Duna fölé lógva állt meg. Itt motoros roncsvágónkkal a partfalból kiálló
és a kocsi aljába akadt vasakat levágtuk, majd egy drótkötél és a fecsken-
dõnk segítségével visszahúztuk. Személyi sérülés nem történt.
Apaj � Bugyi közötti káreset:

51-es fõút közúti baleset:

Attila utca:

Napos part:
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2016. évi beszámoló
EMÜ:
2016-03-24-én a Szigetszentmiklós HTP-n a 3/2013. sz. BM OKF fõ-

igazgatói utasításnak megfelelõ II. kategóriás EMÜmegkötésre került az
egyesülettel. Ebben az évben is Dömsöd és Apaj településre vállaltuk a
tûzoltási és mûszaki mentési feladatokat az EMÜ-ben.

Vonulások száma:
� Tûzeset: 27 darab
�Mûszakimentés: 17 darab
�Téves jelzés: 2 darab
�Dömsödi káresetek: 40 alkalom
�Apaj: 1 alkalom
�Ráckeve: 1 alkalom
�Kiskunlacháza: 2 alkalom
�Bugyi (Ürbõ): 1 alkalom
� Szigetbecse: 1 alkalom
�Öte szerek riaszthatósága: 8548 óra kettõ szerrel, 2-2 fõvel szeren-
ként (356 nap)

�Öte szerek nem riaszthatósága: 212 óra (9 nap)
� az összes káreset felszámolásában részt vettünk, amire sms értesítést
kaptunk

� 2016. évben az elõzõ évekhez képest nem emelkedett a káreseteink
száma, hanem csökkent. 2014-ben 49 esetben, 2015-ben 51 esetben,
2016-ban 46 esetben kaptunk riasztást.

Kiemelkedõ káreseteink:
2016-01-03-án Ráckeve Holtág utca 42. 20 m2 faház égett teljes terje-

delmében. Segítségnyújtás Kevének.
2016-01-03-án Dömsöd Széchenyi út 31. kazánházban tûz keletke-

zett. A tüzet sikerült egy sugárral eloltani, így az nem terjedt át a 100
m2 lakóházra.
2016-01-20-ánDömsödNémedi út végén egymentõautó a belvizes ré-

szen jégbeszakadt. Ennekmentését Ráckevével közösen végeztük el.
2016-01-31-én Apaj � Bankháza (Kiskunlacháza) közötti részen egy

személygépkocsi a csatornapartról lecsúszott. DömsödÖteMagirus fecs-
kendõjével lehetett a helyszínt megközelíteni és kivontatni a gépkocsit.
2016-02-03-án Dömsöd Ráckevei úton faház teljes terjedelmében

égett.
2016-03-10-én Dömsöd Kunszentmiklósi út 20. lakóházban egy szárí-

tógép elektromos zárlat miatt kigyulladt. A tüzet gyorsan sikerült eloltani,
így az épületre nem terjedt át. Kettõ idõs személyt füstmérgezés gyanújá-
val amentõk elszállítottak.
2016-03-11-én Dömsöd Rákóczi út 23. �régi� malom épületének pin-

céjében több helyiségben is tûz keletkezett. Az ott lakó hajléktalanok által
összehordott szemét égett. A beavatkozást két fecskendõnkkel kezdtük
meg a vízhiányos részmiatt. A szemtanúk elmondása alapján a rendõrség
néhány óramúlva elfogta a gyújtogatót.
2016-04-15-én Dömsöd Ráckevei(Soroksári)-Duna-ágában egy fiatal

fiú elmerült. Keresésére Dömsöd Öte és a Dömsödi Polgárõrség mint já-
rási mentõcsoport vonult. A helyszínre a ráckevei és szigetszentmiklósi
tûzoltók, valamint a 13. Harcsa lett még riasztva. Az elsõ napon sikertelen
volt a keresés, ezért másnap reggeltõl folytatódott tovább, amikor is
szonáros hajók segítségével a Duna mélyén a fiú testét észlelték és a bú-
várszolgálat a felszínre hozta.
2016-05-04-én Dömsödön tömeges káresetek voltak a rendkívüli idõ-

járás miatt. Ezen a napon az Öte 5 helyszínen avatkozott be egymást kö-
vetõen és számolta fel maga a káreseményeket, mert a megyei irányítás
Keve 1-est állomáshelyén tartotta készenlétben.
2016-05-31-én Apajra a Platán sorra vonultunk, ahol melléképület te-

tõszerkezete égett. A tüzet a Kunszentmiklósi ÖT-vel közösen oltottuk el.
2016-06-18-án éjszaka a dömsödi szeméttelep szemét depóniája ki-

gyulladt.A tûz kb. 300m2-en égett, amit több sugárral és egy erõgép segít-
ségével a ráckevei kollégákkal közösen oltottunk el.

2016-09-27 Dömsöd Kossuth Lajos utcában egy személy a macskájá-
ért felmászott kb. 5 méter magasra egy fára. A személy ezt követõen nem
tudott lejönni, ezért mi egy kihúzhatós létra segítségével hoztuk le.
2016-11-03-án II. kiemelt fokozatban kaptunk riasztást Dömsöd Kun-

szentmiklósi útra, ahol egy hodályban tûz keletkezett. Az épületben lévõ
állatok és a nádtetõ miatt volt a magas riasztási fokozat. Ide mi is kettõ
fecskendõnkkel 6 fõvel vonultunk. A helyszínen az áramtalanítás után a
tûzmegszûnt, mert a tüzet egy zárlatos kábel és a kötõdoboza okozta.
2016-11-04-énDömsödTassi úton egy családi ház tetõszerkezete égett.

A tetõszerkezet ugyan leégett, de az épület lakható maradt, így lakosság-
védelmi intézkedésre nem volt szükség. Személyi sérülés nem történt.
2016-11-11-én Dömsöd Öregszõlõhegyi úton szénmonoxid-jelzõ be-

jelzett egy a tetején repedt cserépkályha miatt. Kiérkezésünkkor 30 ppm
értéket mértünk, amit aztán a Sziget 1-es legénysége is mért késõbb. Sze-
mélyi sérülés nem történt, 3 kiskorú és édesanyjuk volt a lakóházban.
2016-12-10 jelzésben nádas égett Szigetbecsén és Kevének indultunk

segítségnyújtásra, de a felderítést követõen kiderült, hogy nincs ránk
szükség, így bevonultunk állomáshelyünkre.
2016-12-27-én Apaj � Bugyi közötti tanyavilágban 60 hektáron égett a

nádas. II. kiemelt riasztási fokozatban több Pest megyei, a Kunszentmik-
lósi Öte-vel és egy fõvárosi egységgel közösen több órás tûzoltás után si-
került a lángokatmegfékezni, ami tanyát, épületeket és erdõt is veszélyez-
tetett.
2016-12-28-án az 51-es fõúton egy kisteherautó és egy taxi ütközött,

egy súlyos és kettõ könnyû sérültje lett a balesetnek. A kiérkezõ kevei
egység ésmi is feszítõvágókkal avatkoztunk be.
2016-12-30-án Kiskunlacháza határában több kilométer hosszan égett

a nádas. Segítségnyújtásban vonultunkKevével együtt eloltani a tüzet.

Gyakorlatok:
2016-07-15 tûzoltási és mûszaki mentési gyakorlat Keve 1-gyel és a

dömsödi körzetimegbízottakkal (Dömsöd, Rákóczi út régimalom elõtt) a
Dömsödi Napok keretein belül.
2016-11-09-én este parancsnoki ellenõrzõ gyakorlaton vettünk részt a

ráckevei tûzoltókkal a Búzaõrlõ Kft. telephelyén.

Ifjúsági képzés:
2016-03-21-én elméleti és gyakorlati képzést tartottunk a Dömsödi

Széchenyi Iskola néhány tanulójának a megyei katasztrófavédelmi ver-
senyre az iskola kérésére.
2016-05-19 és 20-án a két dömsödi oviban jártunk, és ott bemutattuk

egyesületünk eszközeit és beszélgettünk a gyerekekkel, hogymilyen eset-
benmit kell tenniük.
2016-06-13-án a Petõfi Sándor Oktatási ésMûvelõdési Központ alsó ta-

gozatos diákjainak mutattuk be egyesületünk eszközeit és egy kis elméleti
oktatást az otthonokban sûrûn elõforduló tûzesetekrõl és a segítségkérésrõl.

Pályázatok:
BM OKF pályázata: 2016. évben 530.000 forint értékû egykezelõs

EDR rádiót nyertünk (átadása még folyamatban), tûzoltó védõ és techni-
kai eszközt 101.694 forint értékben kaptunk és 120.000 forint üzemelteté-
si költség (kötelezõ biztosítás, mûszaki vizsga) visszatérítést is nyertünk a
BMOKF pályázatán.
Egyedi elbírálású támogatás BMOKF-tõl 110.000 forint volt ebben az

évben, amibõl 2016-07-06-án légzõkészülékeinken karbantartást, javítta-
tást, felülvizsgálatot, illetve a hozzájuk tartozó acélpalackok felülvizsgá-
latát csináltattukmeg.
2016. évi NEAmûködési és fejlesztési pályázatán: 255.000 Ft-ot nyer-

tünk,mely összegbõl egy új Stihlmotoros roncsvágót vásároltunk és az 1-
es szer málhájában készenlétbe is helyeztük.
2016. évi 1% felajánlásból összegyûlt összegbõl vásárolt egyesületünk

egyDrager X-am 2500 gáz érzékelõt.
Dömsöd, 2017-01-28

Tisztelettel:Pongrácz József titkár



Mezõgazdasági hírek
2017. év február hó

Mindenekelõtt boldog új esztendõt kívánok minden gazdálkodónak,
kertészkedõnek és dömsödi lakostársnak, és persze minden kedves olva-
sónak. Az elmúlt esztendõ az idõjárás szempontjából kedvezõ volt, átlag
feletti terméshozamok voltak kalászos gabonából, napraforgóból, kukori-
cából, de a felvásárlási árak sajnos elég alacsony szinten voltak, és sok
esetben csak a területalapú támogatással hoztak egy kis nyereséget a gaz-
dálkodóknak.
Amikor e sorokat írom � január utolsó napjaiban � már több mint egy

hónapja kemény fagyok vannak. Az utóbbi években, évtizedekben már
elszoktunk a kemény telektõl, és még nem tudjuk, hogy mekkora téli
fagykárt szenvedtek a szántóföldi növények és a szõlõ- és gyümölcsültet-
vények. Az szinte biztos, hogy a késõn vetett õszi kalászos gabonák �mi-
vel vidékünkön nem esett hó, ami védte volna a növényeket � kárt szen-
vedtek. A szõlõvesszõket és a gyümölcsfákat is nagyonmegviseli ez a ke-
mény, fagyos idõ, most még csak remélhetjük, hogy nem lesz nagyobb
fagykár.
Ha visszatekintünk több évtizedre, a termelõszövetkezeti idõszak elõtti

évekre, községünkben sok gazdának volt szõlõje, és a dömsödi bornak
már akkor hírneve volt. Az idõsebb olvasók emlékezhetnek rá, hogy ak-
kor az úgynevezett tõkemûvelést alkalmazták, és õsszel a szõlõtõkéket
földdel betakarták, bekapálták, beszántották, és így védték az alsó szõlõ-
vesszõket, rügyeket a kemény téli fagyoktól.
Az utóbbi évtizedekben az úgynevezett magasmûvelésû szõlõtermesz-

tés alakult ki, és most bizony a vesszõket, a rügyeket próbára teszi ez a
nagy és tartós hideg. A gyümölcsfákat, illetve azok rügyeit is károsíthatja
a téli fagy, fõként egyes fagyra érzékeny fajtákat (pl. kajszibarack, õsziba-
rack, dió).
Az enyhébb teleken már februárban végezhettük a szõlõ- és a gyü-

mölcsfák metszését, de most várjunk ezekkel a munkákkal, és ha már lát-
juk, hogy milyen mértékû a fagykár, annak megfelelõen végezzük e na-
gyon fontos tavaszi munkát. Csak reméljük, hogy a február már nem lesz

ilyen hideg. A tartós és nagy fagyoknak az lehet egy kis vigasztaló része,
hogy a gomba- és rovarkártevõket is nagymértékben elpusztítja, és keve-
sebbet kell permetezni, védekezni a kártételük ellen.
A téli hónapok a tavaszi munkákra való felkészülés idõszaka, most kell

felkészíteni, kijavítani a kisgépeket, termelõeszközöket, permetezõ és
egyéb talajmûvelõ szerszámokat. Ha lehetõségünk van rá, már megvásá-
rolhatjuk a mûtrágyát, növényvédõszereket, kerti vetõmagvakat, mert
most még nagy választékot találunk a gazdaboltokban. A nagy hidegben
fokozottan gondoskodni kell az állatok ellátásáról, fõként fontos, hogy ne
fagyjon be az ivóvizük és száraz legyen a fekvõhelyük.
Nagyon várjukmár a tavaszt,mert ilyen hosszú hideg idõszakramár ré-

gen volt példa, pedig már megértem jó pár évet. A tavaszi munkákhoz
minden kedves olvasónak, kertészkedõnek, gazdálkodónak jó egészséget,
bõséges, jó termést, kedvezõbb idõjárást, bort, búzát, békességet és min-
den jót kívánok.

Tóth István
nyugdíjasmezõgazdász
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Állatorvosi tanácsok
Mi a teendõnk, ha a kutyánk

patkánymérget evett?
Idén télenmeglepõen sok egér-, illetve patkányméregmérgezéses ese-

temvolt, ezértmegérdemel ez a téma is egy cikket.Minden évben az õszi,
késõ õszi idõszakban helyezik ki a különféle egér- és patkányirtó mérge-
ket, ami sok esetben szükséges is, hiszen ezek a rágcsálók rendkívül kárté-
konyak. A gazdasági kártételét tekintve mindenekelõtt a takarmányvesz-
teséget kell megemlíteni. Hazai vizsgálatok szerint egy patkány napi ta-
karmányfogyasztása 36 és 62 g között ingadozik, ami azt jelenti, hogy egy
esztendõ alatt egyetlen patkány akár 16,5�20,0 kg takarmányt vesz fel.
Nagyon jelentõs az egerek, patkányok fertõzõ és parazitás betegségeket
terjesztõ szerepe, súlyos kárt okoznak a takarmányok szennyezésével,
zsákok, göngyölegek, különféle anyagok összerágásával, tönkreteszik a
berendezéseket és az épületeket, megrágják a vezetékeket, a szigetelést, a
faszerkezeteket. Az elektromos vezetékek károsítása révén tüzet okozhat-
nak. Búvóhelyek, járatok készítésével, furkálásaikkal rongálják az épít-
ményeket. Egyes kisebb állatok, naposcsibék, galambok, újszülött nyulak
elpusztításával ugyancsak tetemes kárt okozhatnak. A patkányok sebet
tudnak ejteni a háziállatainkon, megrágják amalacok fülét, farkát stb.
A legtöbb patkányméreg dobozán olvashatjuk a feliratot, miszerint ke-

serû adalékanyagot tartalmaz, és így kutyák,macskák nem fogyasztják el.
Mi sajnos ennek éppen az ellenkezõjét tapasztaljuk, kedvenceink igenis
szeretik ezeket a szereket megenni, még az eldugott dobozokat is elõka-

parják, olyan vonzóak számukra. Tehát ne tegyünk a háziállatok által elér-
hetõ helyekre sohamérget!
Az egér- és patkánymérgek kumarin típusú vegyületek. A méreg hatá-

sára a véralvadási idõ meghosszabbodik, és súlyos vérzékenység lép fel.
Az elsõ tünetek a méreg felvételét követõ második, harmadik napon mu-
tatkoznak, a vérzések és a sápadt nyálkahártyák a laikusok számára is fel-
tûnõek. A kutyák bágyadtak, étvágytalanok, sokat fekszenek, hõmérsék-
letük normális. Látható nyálkahártyáik elõször sápadtak, késõbb porce-
lánfehérek. Egy vagy több testnyílásukból vér ürülhet, leggyakrabban a
száj- és orrüregbõl tapasztalunk erõs vérzést. A tüdõbe került vértõl kö-
höghetnek, ezzel tévesen megfázást juttatva gazdájuk eszébe. Késõbb
megjelenik a nehezített légzés, az állat görcsrohamokat kaphat, a bõr alatt
vérömlenyek alakulhatnak ki, végül az állat elhullik. A kumarin-szár-
mazékok a májban raktározódhatnak, és onnan mobilizálódhatnak ké-
sõbb is (3-8 hét). Ennél a betegségnél szinte az utolsó pillanatokig lehet
segíteni, a vérátömlesztés sokszor azonnali látványos javulást hoz. Sze-
rencsére van ellenszer is a méregnek, a K1-vitamin (injekciós formában),
ami a méreg összes hatását megszünteti. A még fel nem szívódott méreg
megkötésére aktív szén (carboactivatus) adása szükséges. A friss, két órá-
nál nem régebbi méregevéskor hánytatás javasolt. Tehát ha azt láttuk,
hogy a kutya mérget evett, ne tejet itassunk vele otthon, vagy más egyéb
�népi� gyógymódot alkalmazzunk, hanem haladéktalanul keressünk fel
állatorvost. Az idõbenmegkezdett gyógykezelés szintemindig sikeres.
Ismételten szeretném hangsúlyozni a megelõzés fontosságát, ügyel-

jünk a mérgek kihelyezésekor arra, hogy háziállataink ne férhessenek
hozzá amérgekhez!

dr. Siket Péter állatorvos

Vásárnaptár
2017. február

Február 12. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Február 12. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Február 26. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Február 26. Nagykõrös, Frigyes-napi vásár, országos állat- és kirako-

dóvásár
Március 05. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Március 12. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Március 12. Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Kunszentmiklós város önkormányzata 2017-ben, az elõzõ esztendõk
tapasztalatai alapján, érdeklõdés hiányában nem rendez vásárokat.
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500 éves a
reformáció�

1517. október 31-én Luther Márton kiszö-
gezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapu-
jára, és ezzel kezdetét vette a reformáció. Ennek
2017-ben kereken 500 esztendeje.

Ezzel az egymondattal meg lehet magyaráz-
ni a kerek évfordulót, hogy pontosan mi is tör-
tént ötszáz éve, mire is emlékezünk.
Mégis úgy vélem, a magyarázat sokkal

összetettebb, hosszabb, alaposabb fejtegetést
igényel. Ezt próbáljuk a következõ hónapok-
ban körbejárni, mely igen érdekes idõutazás-
nak bizonyul.

Választ kapunk arra, hogy milyen idõszak
volt a XV-XVI. század, különös tekintettel Eu-
rópára,mik voltak azok a körülmények,melyek
a katolikus egyházban változást generáltak, ki
volt Luther Márton, hogyan hatott ez az egész
folyamat országunkra, végül pedig mindez
érintette-e Dömsödöt, és ha igen, hogyan?
AXV-XVI. századotmind a képzõmûvészet,

mind pedig a mûvelõdéstörténeti irányzatok te-
kintetében a reneszánsz jellemezte. (A rene-
szánsz jelentése: újjászületés.)
Ebben az idõszakban a kereszténység köz-

pontja Róma volt, pápai fõséggel. Európai
nagyhatalom a Német-Római Birodalom. Az
birodalmat behálózó és egyre fokozódó, igen
jövedelmezõ kereskedelem, az ipar fejlõdése,
nem volt egyenletes az országban. Egyes terü-
letek, egyes városok fejlettebbek voltakmások-
kal szemben, s ezek a tények, a gazdasági fejlõ-
dés egyenetlensége társadalmi feszültségeket
szült. Közben az Itáliába vándorló egyházi adó-
kat mindenkinek fizetnie kellett.
A differenciálódás a papság körében is je-

lentkezett. Kialakult egy felsõ réteg, ahová az
érsekek, püspökök, rendfõnökök tartoztak. A
másik réteg az alsó papság, akik szociálisan is
egyre távolodtak a felsõ rétegtõl.
Azegyházbabegyûrûzõhaszonszerzésvágya,

a világias viselkedés egyre szembetûnõbben
nyilvánult meg az egyház képviselõi körében.
(X. Leó pápa a római Szent Péter-székesegyház
építési költségeinek egy részét úgy kívánta fedez-
ni, hogy a híveknek búcsúcédulákat bocsátott ki.
Ezek megvásárlásával felmentést lehetett nyerni
Isten elõtt a bûnök alól, ill. rövidíteni lehetett a
purgatóriumban eltöltött idõt. Az emberekbõl
eleinte lelkesedést váltott ki, amit aztán hamar
felváltott a felháborodás. Emellé a papság vilá-
gias, fényûzõ életmódja miatt engedetlenség is
párosult a papsággal szemben.)
A kor vallásos emberének lelki igényeit az

elvilágiasodott egyházmár nem tudta kielégíte-
ni, s nemcsak a birodalom társadalmi rétegei
közt, hanem az egyházzal szemben is egyre na-
gyobb lett az elégedetlenség.

Engedjék meg kedves Olvasók, hogy egy
saját emléket osszakmegÖnökkel, mely épp a
kunszentmiklósi vásárokhoz kötõdik. Szüle-
immel az 1970-es évek végén, valamint a
nyolcvanas években gyakorta jártunk át a
�nyári úton� kerékpárral, vagy ha úgy tetszett,
akkor a mûúton autóval a szentmiklósi vásár-
ba. Ha kerékpárral mentünk, kissé porosan, iz-
zadtan érkeztünk meg, de járgányainkkal
nagybátyáméknál parkolhattunk, akiknél a ka-
pu mindig nyitva volt számunkra. Mivel a vá-
ros szélén laktak, a vásártér szomszédságában,
csak néhány lépést kellett tenni, s máris a vásá-
ri forgatag közepén találtuk magunkat. Gyer-
mekként izgatott a sok színes áru, cukorka,
mézeskalács, de talán a legfontosabbat az je-
lentette számomra, hogy kivel vagy kikkel fo-
gunk találkozni. Mivel édesapám kunszent-
miklósi születésû és hat testvére, valamint csa-
ládjaikmindmiklósiak, így nem volt nehéz ro-
konokkal, unokatestvérekkel, ismerõsökkel ta-
lálkozni. Ezek a viszontlátások s a vásárok utá-
ni látogatások emléke a rokonoknál mélyen
beivódott a lelkembe. Ha 2017-benmár nem is
tartanak Kunszentmiklóson vásárt, én ma is
ugyanazt érzem ahogy megállok a vásártéren:
érzem a sült kolbász és a lángos illatát, hallom
az emberek beszédébõl fakadó zsivajt, s lelki
szemeimmel látom a távolban az állatvásár
kissé csendesebb forgatagát, aholMisa bátyám
és Laci bátyám alakja tûnik elõ, mellettük Pi-
tyu és Janika unokabátyáimmal�

A vásár szó jelentése: eladás vagy vásárlás
céljából összejött emberek gyülekezete; az
árucikkekre és a nemekre vonatkoztatva neve-
zik el, ahol adni-venni lehet: pl. baromvásár,
disznóvásár, gabonavásár, leányvásár stb. .
Balassa � Ortutay: Magyar néprajz c. mun-

kájában a vásár meghatározása a középkortól
indul. Országosan évente négy vásárt rendez-
tek a vásáros helyek, amik lehetõleg minden
esztendõben ugyanarra a napra estek, s ha a vá-
rosnak volt védõszentje, akkor annak a napja
biztosan vásárnapként volt számon tartva. A
vásárok a gazdasági élet rendjéhez alkalmaz-
kodtak, melyek közül legjelentõsebb a tavaszi
volt. Két részbõl állt: úgy mint kirakodó (mely
a város központjában helyezkedett el) és a ter-
mény- és állatvásár (ami a településen kívül
kapott helyet). A kirakodó árusok már napok-
kal elõbb megérkeztek s felállították favázas
standjaikat, az állatokat pedig lábon hajtották a
vásárra, s a területet gyakran körbe is árkolták,
hogy a megvadult jószág ne széledjen széjjel.
A terményvásárok közül a gabonavásárok vol-
tak a legjelentõsebbek, melyek az õszi idõ-
szakra tevõdtek.
�A vásárok fontos összejöveteli jellegét mi

semmutatja jobban, mint az a tény, hogy az ott

megjelenõk többsége sem eladni, sem vásárol-
ni nem kívánt. Csak azért jött el, hogy ismerõ-
sökkel, barátokkal, távolabb élõ rokonokkal ta-
lálkozzék, az árak kérdésében tájékozódjék.�
A vásárokban az árucsere, a találkozások

mellett jelentõs szerep jutott a mutatványosok-
nak, csárdáknak egyaránt.
A vásárok voltak a régi világban azok az al-

kalmak, melyek kimozdították falvaikból, zárt
és szûk közösségeikbõl az embereket, mely
csak igen ritkán adódott. Ez a kimozdulás örö-
möt jelentett a férfiak, a fiatalok és gyermekek
számára.Avásározás, vásárra járás alig volt el-
képzelhetõ gyerekek nélkül, de ha otthon ma-
radtak, akkor biztosan kaptak valamiféle vá-
sárfiát, ami aztán késõbb fokozta bennük a vá-
sárramenés vágyát.
A munkamegosztás következtében létrejött

termények cseréje mellett mûveltségbeli jelen-
tõsége is volt ezeknek az alkalmaknak. Külön-
bözõ területek áruinak kicserélõdésével egy-
fajta kiegyenlítõdés jött létre a viseletben is, és
a munkaeszközökben is. Új hírekhez jutottak
az idetérõk, s ezeket nem egyszer megversel-
ték. A parasztság rendre itt vásárolta meg a ka-
lendáriumot, mely hosszú idõn át jelentett szá-
mukra szellemi táplálékot.
Ilyenkor más népcsoportok, más nyelvû

nemzetiségek találkoztak egymással, s anyagi
és szellemi javaiknak cseréje nagy jelentõség-
gel bírt egészen az elmúlt évtizedekig.
Napjainkra sok szempontból átalakult a vá-

sár, a vásározás. A megtermelt javak másfajta
értékesítése, a társadalmi rétegek eltûnése, il-
letve egybeolvadása, amegélhetési formák tel-
jes változása új feltételeket és új elvárásokat tá-
masztott a vásározás elé.
A kisebb településeken, mint Dömsöd vagy

Kiskunlacháza, már az 1980-as években meg-
szûntek a vásárok. A rendszerváltást követõen
ez fokozódott, illetve oly mértékben változott
meg, hogy az évente egyszer megrendezendõ
falunapok, fesztiválok váltották fel. Ezeken a
rendezvényeken kirakodó- és kézmûvesvásár,
a szórakoztatás áll a középpontban, állatvásár-
ról már szó sincs. Szinte az állatok is eltüne-
deznek a falvakból, létszámuk az 1980-as
évekhez képest jelentõsen csökkent. Felgyor-
sult életünkben nem jelent problémát, hogy
gépjármûvel, autóbusszal vagy vonattal, na-
ponta utazzunk akár 100 km-t, hogymunkahe-
lyünkre eljuthassunk. Nos, ebben a világban a
vásárok némiképp alkalmazkodnak a ma em-
berének elvárásaihoz, de sem a szupermar-
ketekkel, sem pedig a plázák forgatagával nem
versenyezhetnek.
Más az üzenetük, más a jellegük. Tapasztal-

juk meg hát, amíg lehet, a környékbeli orszá-
gos állat- és kirakodóvásárok hangulatát!

Vass Ilona

Vásárok jelentõsége egykor és ma

Folytatás a következõ oldalon.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek, aki részvétét
fejezte ki családunknak, és Drága Szeret-
tünket,

BÁCSI FERENCNÉ
születettMÉSZÁROSERZSÉBETET

utolsó földi útján elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmas gyászunkban
osztoztak.

Agyászoló család

SZJA 1%
KedvesTestvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó
fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk1%-át:

�Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

�MagyarKatolikus Egyház
technikai száma: 0011

�Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!

In memoriam dr. Szabó Andor
2017 január 20-án, életének 92. esztendejében elhunyt dr.

SzabóAndor nyugalmazott hencidai lelkipásztor.
Dömsöddel való kapcsolata 1996-ban kezdõdött, s tartott

mindmáig. Ebben az esztendõben a Dömsöd Nagytemplomi
Református Gyülekezet lelki gondozását Szabó Péter lelki-
pásztor és felesége, SzabónéLévaiCsilla vették át, és látják el
ma is. Tiszteletes úr édesapja, dr. SzabóAndor ekkormár, 48
évnyi szolgálat után, melyet mindvégig Hencidán látott el,
nyugdíjas éveit töltötte, s gyakorta megfordult Dömsödön.
Ezen látogatások nemcsak családi alkalmak voltak,mert ha a
szükség úgy hozta, akkor szívesen helyettesítette fiát a szol-
gálatban. Andor bácsi és felesége, Edit néni hihetetlen ked-
vességgel, természetességgel viszonyultak gyülekezetünkhöz, s váltak mindketten észrevétlenül
annak teljes körû tagjává. Keresztelt, esketett, temetett Dömsödön és Apajon is, a lelkészi hivatal
teendõit ellátta, írt aDömsödiHírnökKeresztyén élet c. rovatába, istentiszteleteket, bibliaórákat tar-
tott, s rendszeresen hirdette az igét az ökumenikus imaheteken. Így hallhatták Õt prédikálni nem-
csak a dömsödi, hanemadabi református, a baptista s a katolikus hitközségek tagjai. 2006-banFel-
támadásaim: Egy református lelkész élettörténete a 20. században és az ezredfordulón címmel je-
lent meg kötete. Rendkívül jó stílusban, olvasmányosan megírt életút, õszinte vallomás ez, mely-
benmegható szakaszokgyakranváltják egymást.Elgondolkodtató annakagondolatmenetneka tö-
mör és valós igazsága,mellyel (nyolcvan esztendõn túl) életiratának ajánlását teszi:
��Életünk változásaiban ugyanis rendre kicsit meghalunk annak, aki voltunk, amit átéltünk,

aminek emléke maradt csupán. Amikor a majdnem halálból mégis életre támadhatunk megint �
kóstolójaként ama végsõ feltámadásnak �, kegyelembõl kapott erõvel kezdhetünk hozzá újabb
életszakaszokhoz. Ekkor hálaadással csodálkozunk rá, hogy ha rozoga testben is, de alkotóképes
szellemi állapotban lévén, mégmindig élünk��

D ö m s ö d
Nagytemplom
Gyülekezete, a
Dömsödi Hír-
nök olvasói és
minden dömsö-
di nevében akik
ismertékÕt, bú-
csúzunk Tõle és
hálás szívvel
mondunk kö-
szönetet gaz-
dag életútjáért,
melynek egy ki-
csit mi is része-
sei lehettünk.

Vass Ilona

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref @gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra
Szentmise: Csütörtök, Szombat 18 óra

Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra

5 óra
Lelkipásztor: Szappanos Tibor

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

Aválságot, az egyház romlottságát néhányan
még az egyházon belül is érzékelték, s ennek
egyik jeladója volt, mikor Luther Márton
(Ágoston rendi szerzetes) 95 pontban foglalta
össze kifogásait a katolikus egyház ellen.
A fokozódó elégedetlenkedés,mely egyaránt

jellemzõ volt a Német-Római Birodalom társa-
dalmában, valamint a papsággal és az egyház-
zal szemben, végül a reformációban és a német
parasztháborúban csúcsosodott ki.
A reformáció aXVI. századbanNyugat-Euró-

pában a katolikus egyház hibáira való reakció-
ként indult el.

Összeáll.:Vass Ilona

Folytatás az elõzõ oldalról.

Feleségével martonvásári otthonában 2016. december végén
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Tisztelt
Lakosaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a rendõrség segélyhívó száma a

112-es központi szám.

Tisztelt Olvasóink!

A februári számban megjelenítendõ
januári anyakönyvi híreket (születések,
esküvõk és halálozások) összevontan a

februári hírekkel, márciusban olvashatják.
Szíves megértésüket köszönjük.

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: február 20.

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

Várhatómegjelenés:március eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:

Bencze István, Biricz Márta Enikõ,
Budai Szilvia, Budainé Doroszlay Judit,
Christoph Gáborné, Földvári Attila,
Gáspár László, Harsányi Zoltán,

Ispánné Gergely Szilvia, Jáki Réka, Jancsó
Attila, Korona Sándor, Lakatos Mátyás,
Matula Gabriella, Nemoda-Stiasny Márta,
Pintér-Rakszegi Zita, Pongrácz József,

Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabóné Lévai
Csilla, Tóth István, Velláné Bucsi Mária.

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

HIVATÁS
SZOLGÁLAT

KARRIER
Szeretnél rendõr lenni?
Jelentkezzmost rendészeti

szakgimnáziumba!
Amit kínálunk:
� rendõri hivatás,
� belátható életpálya, tervezhetõ elõmenetel,
� változatos szakterületek, kihívások,
� szakmai gyakorlati hely biztosítása,
� B kategóriás vezetõi engedély térítésmentes
megszerzése,

� állami nyelvvizsga bizonyítvány megszer-
zéséhez pénzbeli hozzájárulás,

�motiváló ösztöndíjrendszer, tanulói juttatá-
sok és szociális támogatások: kollégiumi el-
helyezés, háromszori étkezés kedvezmé-
nyes biztosítása.

Jelentkezési feltételek:
� magyar állampolgárság,
� a jelentkezés évében betöltött 18. életév,
� cselekvõképesség,
� állandó bejelentett belföldi lakóhely,
� büntetlen elõélet és kifogástalan életvitel,
� közép- vagy emeltszintû érettségi,
� egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság.

Elérhetõségek:
www.police.hu/a-rendorsegrol/kepzes/

palyazatok
www.arszki.hu

www.rendeszkepzo-kormend.hu
www.mrszki.hu
www.szrszki.hu
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5. ZUMBA SZÜLINAP KÉPEKBEN
Fotó: Vass

Fotó: Vass

2017. évi falugyûlés Dömsödön


