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Ismét rossz hírrel kell kezdenem az elmúlt hónap történéseit, 94 éves

korában elhunyt Ács Sándor, Dömsöd nagyközség díszpolgára! Õ volt
az utolsó lakótársaink közül, aki a II. világháború után hazatért az orosz
fogságból. AHazáért Érdemrend Ezüst fokozatával kitüntetett Sanyi bá-
csi tiszteletet érdemlõ alakja hiányozni fog a dömsödi ünnepségekrõl!
Emlékét megõrizzük!
Ha már a díszpolgároknál tartunk, akkor szeretettel gratulálok Bödõ

Mihálynak 90. születésnapja alkalmából! Isten éltessemég nagyon soká-
ig! Jegyzõ úrral kívántunkminden jótMisi bácsinak, és adtuk át azt a kö-
szöntõlevelet, amelyet OrbánViktor miniszterelnök úr írt alá!
Az elmúlt hónapbanmár írtam arról, hogy aHajós-kastélyban � pályá-

zati pénzbõl � megpróbálunk egy olyan egészségügyi centrumot létre-
hozni, amely évtizedekig szolgálni fogja a dömsödi embereket. Nos, a
tervek lassan elkészülnek. Éppen idõben, mert tegnap megjelent a pályá-
zati kiírás, harminc napunk van arra, hogy olyan anyagot állítsunk össze,
amely sikeres lehet. Szintén tegnap jelent meg az a Pest megyei települé-
seknek kiírt pályázat, amely a csapadékvíz-elvezetést biztosító rendsze-
rek kiépítését támogatja. Ennek a pályázatnak az elõkészítése is folyik.
A hulladékszállítás, -kezelés körül az utóbbi idõben felgyorsultak az

események. Gyors egymásutánban Kecskeméten és Cegléden kétszer is
részt vettem olyan értekezleteken, amelyek a hulladékgyûjtés átszervezé-
sét készítik elõ. Az eddigi Közép-DunaVidéke társulásból aDuna-Tisza-
közi társulásba kerülünk át, így komoly esélye lesz annak, hogy a dömsö-
di lerakó bõvítésére végre sor kerüljön! Minden esetleges változásról ér-
tesíteni fogjuk Lakótársainkat!
A hulladékszállítással kapcsolatosak a következõ gondolataim is! Az

utóbbi napokban a kistérségünkben ezrével kaptak felszólító levelet az
ingatlantulajdonosok egy ügyvédi irodától, hogy fizessenek egy komoly
összeget még a Bio-Pannonia idejébõl származó kifizetetlen számlák ki-

XXIII.
Dömsödi Napok
2017. július 14-15-16.

2017. 07. 14. péntek:
10:30 Tûzoltóbemutató � helye: Rákóczi u. (régimalomépület elõtt)

17:00 XXIII. Dömsödi Napok ünnepélyesmegnyitója
�A rendezvényt megnyitja: Bencze István polgármester
� Köszöntõt mondanak testvérvárosaink polgármesterei:
� Zachar Stepanka, Fûr polgármestere (Szlovákia)
� Jörg Müller, Knüllwald tartomány polgármestere (Német-
ország)

�Dömsödért Emlékérmek kitüntetõ cím, valamint a díszpol-
gári cím ünnepélyes átadása

� PestMegyei ÉrtékekVándorkiállítás
a kiállítást megnyitja: Kisfaludi Aranka Értéktár Referens

Amegnyitón fellép:
SZTÁRVENDÉG�KISKATAZENEKAR
Helyszín: O.M.K. nagyterem

2017. 07. 15. szombat:
10:00 �A legismertebb magyar� PUSKÁS ÖCSI és a DÖMSÖ-

DIEKSPORTÉLETE
Sporttörténeti kiállításmegnyitó, kiállítástmegnyitja: KissGábor
�PUSKÁSÖCSIkeresztfia vagyok�.Helyszín:DömsödiSE.

10:30 Öregfiúk labdarúgómérkõzése a futballpályán
DÖMSÖD�BUDAPESTIHONVÉD

Folytatás a 3. oldalon.Folytatás a következõ oldalon.
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2017. aug. 2. szerdán 14-15 óráig

SZÛCS JULIANNASZÛCS JULIANNA

képviselõ asszony tart fogadóórát.

Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

egyenlítésére, különben behajtásra fogja átadni
a követelést!? Dr. Bencze Zoltán jegyzõ fogal-
mazott egy válaszlevelet, de hogy ennekmilyen
hatása lesz, azt nem tudom.Mindenesetre július
4-én délelõttre meghívtam a térség polgármes-
tereit, hogy közösen alakítsunk ki olyan állás-
foglalást, amely bármilyen fórumon védhetõ az
ilyen, szinte mindenki által vitatott követeléssel
szemben.
Túl vagyunk az iskolai ballagáson és tanév-

zárón. Hagyományosan, a ballagás keretében
adtam át az arra érdemeseknek a Polgármesteri
díjat, amelyet idén a következõ nyolcadikos ta-
nulók érdemeltek ki: Bojtos Beáta Barbara, Ga-
lambos Laura, Manger Petra, Sas Bernadett,
Vella Fruzsina Klára és Veres Máté. Valameny-
nyiüknek szívbõl gratulálok, és minden most
ballagó diáknak további sikereket kívánok!
Július elsején a köztisztviselõket és az egész-

ségügyi dolgozókat ünnepeljük. Úgy gondolom,
hogymindkét szolgálat �a szépségeimellett �na-

gyon kemény helytállást követel az ezt a hivatást
választóktól!Köszönet érte!
Kegyes volt az idõjárás a XI. Hal-Víz Napi

rendezvényhez! Az FMHorgászati és Halászati
Fõosztálya támogatásával idén gazdagabb díja-
kat adhattunk át a horgászverseny, illetve a fõ-
zõverseny gyõzteseinek és helyezettjeinek. Na-
gyon jó volt látni ismét több száz dömsödi em-
ber gondtalan kikapcsolódását! Nagyon hálás
vagyok Balogh István Ferenc barátomnak, aki
most is szinte utánozhatatlan módon látta el a
fõszervezõi teendõket!
Amikor e sorokat írom, akkor már a közelgõ

Dömsödi Napok szervezése köti le a rendezõk
jelentõs idejét. A képviselõ-testület döntése ér-
telmében Dömsödön eddig nemigen látott szó-
rakoztató program kerül a szabadtéri színpadra!
Érdemes lesz aDuna-partra látogatni! Erre az al-
kalomra várjuk testvérvárosaink, Fûr és Knüll-
wald küldöttségét is. A megnyitó keretében ad-
juk át a kitüntetetteknek a települési díjainkat!

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

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.

úú Zenés nyári esték 3. o.

úú Zöldhulladék-elhelyezés 4. o.

úúHõség elleni védekezés 5. o.

úú Pályázat dajka munkakörre 12. o.

úúÓvodai hírek 12-13. o.

úúVirágcsokor helyett 13. o.

úúKitûnõk � jelesek 14. o.

úúKeresztrejtvény 15. o.

úúMeghívó � futballkiállítás 23. o.

úúMagyar péktõl magyar kenyér 24. o.

úúKertai Zalán kiállítása 25. o.

úúMeghívó nótaestre 25. o.

TTTT aaaa rrrr tttt aaaa llll oooo mmmm

Dömsöd Nagyközség képviselõ-testületé-
nek a településfejlesztéssel, településrende-
zéssel és településkép-érvényesítéssel ösz-
szefüggõ partnerségi egyeztetés helyi szabá-
lyairól alkotott 8/2017. (IV. 21.) önkormány-
zati rendelete 6. § (2) bekezdése alapján a
partnerségi egyeztetésben résztvevõk körét
tájékoztatom, hogy elkészült Dömsöd
Nagyközség Helyi Építési Szabályzata mó-
dosított tervezete a településközponti ve-
gyes (Vt-1) övezetének egyes paraméterei-
nek módosítása vonatkozásában.
A településrendezési eszköz egyeztetési

eljárása egyszerûsített eljárás keretében tör-
ténik.
A képviselõ-testület a Vt-1 övezet vonat-

kozásában a beépítésnél alkalmazható legna-
gyobb építménymagasság mértékét növelni
kívánja, valamint az övezetre vonatkozó
részletes elõírásokban toronyjellegû épület-
rész, templomtorony legmagasabb pontját
kívánja meghatározni.
A Vt-1 építési övezet területén igényként

jelentkezett új templom épület építése, mely-
nek bemutatott vázlattervei alapján Építtetõ
jelezte, hogy az övezetre vonatkozó épít-
ménymagasság mértéke meghaladja a hatá-
lyos elõírást.
A településfejlesztési koncepcióról, az in-

tegrált településfejlesztési stratégiáról és te-

lepülésrendezési eszközökrõl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézmények-
rõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrende-
let 38. § (1) bekezdése alapján a település-
rendezési eszközök elkészült tervezetét az el-
fogadás elõtt véleményeztetni kell.
Az elkészült dokumentumok megtekint-

hetõk elektronikusan a www.domsod.hu
honlapon a Településrendezési terv mappá-
ban, vagy papíralapú dokumentum formá-
tumban a Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a helyi

építési szabályzat módosított tervezetével kap-
csolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véle-
ményt nyilváníthatnak elektronikus levélben a
domsod@domsod.hu és foepitesz@domsod.hu
e-mail címekre, vagy írásos észrevétellel a Pol-
gármesteri Hivatal 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
címre történõ megküldéssel, vagy az írásos ész-
revétel személyes leadásával a Polgármesteri
Hivatalban.
Vélemény-nyilvánítás utolsó idõpontja:

2017. 07. 29.
Tájékoztatom továbbá a település lakossá-

gát, a partnerségi egyeztetésben résztvevõk
körét, hogy 2017. július 20-án 17 órakor la-
kossági fórumot tartunk (helye: Dömsöd,
OMK).

Bencze István
polgármester

HIRDETMÉNY � FELHÍVÁS
DömsödNagyközségHelyi Építési Szabályzatának

részleges módosítására készült egyeztetési
dokumentáció

VÉLEMÉNYEZÉSÉRE
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Délutáni program a kosárlabdapályánál:

13:00�16:00Egészségügyi szûrõvizsgálatoka színpadmelletti sátorban

13:30 ZumbaPerger Évivel

14:00 SZTÁRVENDÉG�NÓTÁRMARY
14:30 BOTGÁBORés FOKIVERONIKA operett/musicalmûsora

15:15 DLAMI társastánc-bemutatója. Felkészítõ:MihóDiána.

16:00 Bokor János ésKátai Zsuzsa nóta/operett mûsora,
zongorán kísér: Ráti József

16:50NOSZTALGIANÕIKAR retrómûsora FÛR településrõl

17:20 King Salon JazzDuóZenekarmûsora

18:00 SZTÁRVENDÉG�RAUL X ÁBRAHÁM
19:00 Utcabál Dj. Boxy-val a kosárlabdapályánál

19:00 Dömsödért Alapítvány Jótékonysági Bálja
Zene: BGBZenekar
Az Országos �Sisi kedvenc bora� c. KORONÁZÁSI verseny
ünnepélyes díjátadója.
Ünnepi beszédet mond: Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes, a
SZIE Kertészettudományi Kar borászati tanszékvezetõje,
egyetemi docens és a borverseny szakmai zsûri elnöke
Pintérné Rakszegi Zita, a Sisi Alapítvány kuratóriumi elnöke,
ötletgazda
Belépõdíjvacsorávalegyütt:2000Ft.Helyszín:O.M.K.nagyterem.

2017. 07. 16. vasárnap:
11:00 �A magyarság népi hõsei�: A honfoglalás nagyjai és a be-

tyárvilág képekben címmel nyílik kiállítás Kertai Zalán fes-
tõmûvész alkotásaiból a Petrovics-házban (Petõfi S. u. 17.)

Délutáni program a kosárlabdapályánál:

13:30 Térzene aRETRÓTRIÓ elõadásában

14:00 Colour Táncegyesület Szigetújfalu
Mystic Csoportmûsora, tánctanár: Kiss Anikó

14:30 SZTÁRVENDÉG�CSOCSESZ
15:15 CodaNostra Big BandZenekar

16:00 SZTÁRVENDÉG�DJ SZATMÁRI&JUCUS
16:30 Csóka Szabi Bandájamûsora

17:15 SZTÁRVENDÉG�BERECZKIZOLTÁN
17:45 KoliMusical Színpad mûsora

18:30 Ju és ZsuTársulatmûsora
fellépnek: Csikós Zsuzsi, SzabóBettina, SzijártóMónika, Simo-
nidesz Baby, Szabó Petra, Molnár Liza, Fehér Ricsi, Nagy
Sebastian, Donec Szergej.

19:30 SZTÁRVENDÉG�KORMORÁNEGYÜTTES
21:00 Il Silenzio

Akétnapos rendezvény helyszíne a kosárlabdapálya,
ahol a Greznár Vidámpark biztosítja a gyerekeknek a kikapcsolódást.

Kirakodóvásár.

A rendezvénysorozat ideje alatt a Petõfi Sándor Oktatási ésMûvelõdési
Központban helyi és környezõ települések önkormányzatainak és civil
szervezeteinek, iparosainak, vállalkozóinak, mûvészeinek bemutatkozó
kiállítása tekinthetõmeg.

DömsödNagyközségi ÖnkormányzatKépviselõ-testülete

XXXXIIIIII.. DDöömmssööddii NNaappookk pprrooggrraammjjaa � folytatás az 1. oldalról

Az idei elsõZenésNyári EstéketArany János
születésének 200. évfordulója tiszteletére ké-
szült Arany emlékmûsorral nyitottuk meg a Pe-
tõfiMúzeum udvarán.
A Kiskunlacházi Versbarátok Körének elõ-

adásában; Bõcze Bernadett, ifj. dr. Fábián
Miklós, Fekete Szilvia, Gulyás László,
Gulyásné Gál Katalin, Lakcsikné Szabó Mag-
dolna,Majoros Zoltán,MarkónéKovács Kata-
lin, Petõ László, Szadai Annamária, Szeredi

Tamás. A mûsort Kovácsné Nagy Mária szer-
kesztette.
Ezúton köszönjük, hogy itt voltak ismételten

nálunk és amagas színvonalúmûsorukkal emel-
ték az est hangulatát, mely során méltó módon
emlékeztünk meg Arany Jánosról egy patinás
környezetben. Külön köszönet Kis Gábornak,
Majosháza polgármesterének, hogy évek óta
biztosítja a technikai hátteret a szabadtéri progra-
munkhoz, valamint a tombola felajánlását.

Szívbõl jövõ köszönet a lelkes közönségnek,
hogy a kissé hûvös és szeles idõjárás ellenére
megtisztelték ezen programunkat.
Korona Sándor, �Még 1000 évDömsödért�

Egyesület elnöke
Amásodik zenés estnek az idõpontja: 2016. júli-
us 15. szombat 19.00 óra.

Zenés nyári esték
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Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8�17.30 óráig, Szerda: 8�15.30 óráig,

Péntek: 8�11.30 óráig.
Szerdán: 8�12-ig Áporkán, 13�17-ig Apajon is

ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetõségeink:
Székhely: 2344Dömsöd, Petõfi tér 5.

2338Áporka, Petõfi S. u. 87.
2345Apaj, Fõ tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Telefonok:
06-24-523-128 (ChristophGáborné intézmény-
vezetõ, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (ZsinkóMárta családsegítõ)

06-24-523-146 (ÁrkyAnnamária családsegítõ)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítõ)

fax: 06-24-523-147
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigi-

énés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok

számára az ilyen helyzethez vezetõ okokmeg-
elõzése, a krízishelyzet megszüntetése, vala-
mint az életvezetési képesség megõrzése cél-
jából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyer-
mek érdekeit védõ speciális személyes szociá-
lis szolgáltatás, amely a szociális munka mód-
szereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségé-
nek, családban történõ nevelkedésének elõse-
gítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelõzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezését.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgál-
tatást igénybe vevõ személy saját lakókörnye-
zetében kell biztosítani az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást. A
házi segítségnyújtás keretében szociális segí-
tést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociáli-
san rászorultaknak a legalább napi egyszeri

meleg étkezésérõl kell gondoskodni, akik
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tar-
tósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.

Egyéb szolgáltatásaink:
� A nyári felzárkóztató program,
� Adományok közvetítése.

Programjaink
� Nyári napközis tábor,
� Játszóház, kézmûves foglalkozások,
� Álláskeresõ klub.

Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata: � állandóan hívható;
� telefonon történõ tanácsadás, tájékoztatás;

segítségmozgósítása;
� kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,

szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azon-
nali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

Dömsöd � Áporka � Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogyDömsöd
település területérõl a 2017. évi szelektív naptárbanmeghirdetett

zöldhulladék-gyûjtési idõpontokon kívül
a Dömsödi Hulladéklerakóban az alábbi idõpontokban

díjmentesen fogadjuk a zöldhulladékot
7:00�15:00 óra között:

2017. június 24. szombat, 2017. július 29. szombat,
2017. augusztus 26. szombat, 2017. szeptember 30. szombat.
A zöldhulladékot biológiailag lebomló zsákban kell a hulladéklera-

kóra szállítani. Abban az esetben, ha a zsák ennek nem felel meg, vagy
más gyûjtõedényben kerül beszállításra, annak átvételére akkor kerülhet
sor, ha a helyszínen a hulladék tulajdonosa által kiöntésre kerül a zsák
vagy az edény.
A jogosultságot lakcímkártyával igazolni kell!
Egyéb hulladékot nem veszünk át az adott idõpontokban.
Tisztelettel: VERTIKÁLKözszolgáltató Nonprofit Zrt.
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Az utóbbi években sokkal többször figyel-
hetõ meg rendkívüli, gyakran hosszantartó
meleg idõjárás hazánkbanmármájustól.
Néhány jó tanács ameleg okozta panaszok

megelõzésére, illetve a hõhullám okozta kel-
lemetlenségek idejére:
Bárkinek okozhat egészségi panaszokat (fej-

fájás, szédülés), kellemetlen tüneteket, rosszul-
létet a kánikula, de vannak különösen veszé-
lyeztetett csoportok. Ilyenek például a csecse-
mõk és a kisgyermekek, 65 évnél idõsebbek,
fogyatékosok, vagy különösen a szívbetegsé-
gekben ésmagas vérnyomás betegségben szen-
vedõk.
Nagyon fontos, hogy panaszaikkal azon-

nal forduljanak orvoshoz!
� Kánikulai napokon � ha tehetjük � a külö-

nösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat
töltsük otthon, besötétített szobában, viszonylag
hûvösben.
� Nagymelegben zuhanyozzon langyos vagy

hideg vízzel akár többször is!
� Széles karimájú kalappal, napszemüveggel

védjemagát a nap égetõ erejétõl!
� Fényvédõ krémmel naponta többször kenje

be bõrét!
� Forró nyári napokon az idõsebbek ne a leg-

melegebb órákra idõzítsék a piaci bevásárlást.
� Könnyû, világos színû, bõ szabású, pamut

alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! Idõ-
sek se viseljenek ilyenkor sötét színû, fekete ru-
hát, fejkendõt!
� Lehetõleg éjjel szellõztessen!
� Akinek van elektromos ventilátora, hasz-

nálja a nagymelegben!
� Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (ku-

tyát) zárt, szellõzés nélküli parkoló autóban!
� Ne sétáltassunk a hõségben kisbabát!
� Csecsemõket, kisgyermekeket árnyékban

levegõztessünk!
� A babák különösen sok folyadékot igényel-

nek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk õket
tiszta vízzel vagy pici sót is tartalmazó citromos
teával a szoptatás után!
Ha mindenképpen szabadban kell tartóz-

kodnia a kánikula idején:
� Korlátozza a szabadlevegõn való tartózko-

dást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra
(18-22 óráig)!
� Árnyékos helyen próbáljon pihenni nap-

közben!
� Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor

próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált kör-
nyezetben eltölteni, míg a szervezet lehûl és is-
mét visszatérhet a kánikulába.
� Csökkentse a fizikai munkavégzést. Ne

ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást!
Csak az esti órákban kezdje el a befõzést, azt is
állandó szellõztetésmellett!

Mit ésmennyit igyunk? �Mit ne igyunk?
Nagymelegben napi 4 liter folyadékot igyunk!

Fontos a SÓPÓTLÁS is!

MIT IGYUNK? MITNE IGYUNK?
víz, ásványvíz, kávé, alkohol-
tea, aludttej, kefír, tartalmú italok,
joghurt, levesek magas koffein- és
szénsavmentes üdítõk, cukortartalmú
paradicsomlé szénsavas üdítõk

� Hõségben sokkal több folyadékot kell fo-
gyasztani!
� A meleg és a fizikai munkavégzés fokozza

az izzadást, a folyadékvesztést!
� Ne várjon addig, amíg szomjas lesz!
� Tudatosan igyon többet ilyenkor a szoká-

sosnál!
� Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok

cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz � ezek
fokozzák a szomjúságérzetet, még több folya-
dékot vonnak el a szervezettõl!
� Azok, akik szívgyógyszert szednek, a víz-

hajtás mellett is fogyasszanak elegendõ meny-
nyiségû folyadékot, azaz a szokásosnál egy li-
terrel többet a forró napokon!
Hasznos tanácsok mindenkinek hõségria-

dó idejére:
� A hõséget nehezebben viselik el a csecse-

mõk, a kisgyermekek, az idõsek, a fogyatéko-
sok, a szívbetegek, a magas vérnyomásban
szenvedõk. Rosszullét esetén azonnal fordulja-
nak orvoshoz!
� Kánikulában hasznos a különösen meleg,

dél körüli órákat otthon, besötétített, hûvös szo-
bában tölteni.
� A bevásárlást a kora reggelre vagy a késõ

délutánra idõzítsük. Halasszuk el a nehéz fizikai
munkát.

2. UV-sugárzás
AzUV-sugárzás fajtái:
AzUV-sugárzásnak három fajtája van:
� az UV-A sugárzás (a Föld felszínét elérõ

összes UV-sugárzás 98%-a) a látható fény-
hez legközelebb esõ, leggyakoribb kisenergi-
ájú tartomány, amely a legkevésbé veszélyes
az egészségre. Ez a fény jótékony hatást fejt
ki a szervezetre, elõsegíti a csontképzõdést
és a pigmentképzõdést (barnulást). Hiánya
az angolkórnak nevezett csontfejlõdési rend-
ellenességet okozza.
� az UV-B-sugárzás (a Föld felszínét elérõ

összes UV-sugárzás 2%-a) nagy energiájú su-
gárzás, amely az egészségre ártalmas, veszélyes
sugárzás. Normális körülmények között elnyeli
a Föld ózonrétege. Ha mégis nagy mennyiség-
ben éri testünket, leégünk tõle, rákos elváltozá-
sokat okozhat a bõrünkön, sõt szemünket is ká-
rosítja, és az immunrendszerünket is gyengíti!
� az UV-C sugárzás a legerõsebb, a legártal-

masabb és a legveszélyesebb sugárzás, de sze-
rencsére az ózonréteg egyelõre teljesen kiszûri!
AzUV-sugárzás egészségügyi értékei
Eztúgyn. �UV-index�-szel jelölik, és aNapból

a Föld felszínére érkezõ maximális ultraibolya-
sugárzásnak a becslését adja. Ez a mutató, ame-
lyet az Országos Meteorológiai Szolgálat tesz
közzé, sokkal pontosabban mutatja a leégés ve-
szélyét, mint a hõmérséklet-elõrejelzés. Az UV-
index segítségével egyértelmûen és könnyen
meghatározható az UV-sugárzás erõssége, és an-
nak megfelelõen az óvintézkedések módja is a
szabadban.AzUV-index értékei nullától tartanak
felfelé, a skála 1-tõl 10-ig terjed. Minél nagyobb
az index számértéke, annál nagyobb annak a va-
lószínûsége, hogy azUV-sugárzás hatására egyre
kevesebb idõ alatt kialakulhat a bõr vagy a szem
sérülése, károsodása. Európában nyár idején az
index általában nemhaladjameg a nyolcat, de le-
het magasabb is, különösen a vízparti üdülõhe-
lyeken. Az UV-indexet számos országban a napi
idõjárás-jelentés részeként közlik.
V-sugárzási szint: Extrém (8+)
Huzamosabb ideig szabadban tartózkodók vé-
dekezése: Javasoljuk, hogy ilyenkor feltétlenül
árnyékos vagy fedett helyen tartózkodjon.
V-sugárzási szint: Nagyon erõs (7�7,9)
Huzamosabb ideig szabadban tartózkodók vé-
dekezése: Széles karimájú kalap, napszemüveg,
napernyõ, a fedetlen testrészekre fényvédõ krém
alkalmazása indokolt. Kerüljük a déli napsütés-
ben az árnyékmentes helyen való tartózkodást.
Javasolt napozási idõ, napsütésben 11 és 15 óra
között: Kb. 15 perc, érzékenyebb bõrûeknek és
kisgyerekeknekennél is kevesebb;11óraelõtt, ill.
15 óra után ennekkétszerese ismegengedhetõ.
V-sugárzási szint: Erõs (5�6,9)
Huzamosabb ideig szabadban tartózkodók vé-
dekezése: Széles karimájú kalap, napszemüveg,
érzékenyebbeknek napernyõ, fedetlen testré-
szekre fényvédõ krém alkalmazása indokolt.
Javasolt napozási idõ, napsütésben 11 és 15 óra
között: Kb. 25 perc, érzékenyebb bõrûeknek és
kisgyerekeknekennél is kevesebb;11óraelõtt, ill.
15 óra után ennekkétszerese ismegengedhetõ.
V-sugárzási szint:Mérsékelt (3�4,9)
Huzamosabb ideig szabadban tartózkodók vé-
dekezése: Széles karimájú kalap, napszemüveg
mindenkinek indokolt.
Javasolt napozási idõ, napsütésben 11 és 15 óra
között: Kb. 35 perc, érzékenyebb bõrûeknek és
kisgyerekeknekennél is kevesebb;11óraelõtt, ill.
15 óra után ennekkétszerese ismegengedhetõ.
V-sugárzási szint: Gyenge (0,1�2,9)
Huzamosabb ideig szabadban tartózkodók vé-
dekezése: Csak különlegesen érzékeny bõrûek
és csecsemõk esetében szükséges.

(www.napsugarzas.hu alapján)

Hasznos tanácsok a kánikula idejére
a hõguta megelõzése és kezelése érdekében

Folytatás a következõ oldalon.
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3. Hasznos teendõk hõség- és UV-riadó esetén

Hagyományunkhoz híven
az utolsómájusi hétvégén tar-
tottukmeg aDabiNapokat.
Ezúton szeretnék köszöne-

tet mondani mindenkinek, akik szívvel és segít-
séggel hozzájárultak, hogy egy �Jó nap legyen�.
Gyönyörû szép idõvel kedveskedtek az égiek.
Köszönöm Bencze István polgármester úr-

nak a szívélyesmegnyitót.
Köszönöm Családomnak, akik támogatása

nélkül nem jöhetne létre a �Dabi Nap�.
Köszönöm Gábor Tamásnak, hogy a házi-

gazda szerepét évrõl évre elvállalta és profi mó-
don végigcsinálta, teljes felkészültséggel (hisz
nélküle nincs Dabi Nap).
Köszönöm: DJ Kuglinak (Paál Istvánnak és

családjának), aki hangosításával a színvonalat
emelte.
Segítõimnek: Gergelyné Mészáros Katinak,

Hajlikné Jutkának, Faragó Attilának, Õri Cin-
tiának,Mohácsi Józsefnek.
Köszönet � a fõzési alapanyagokért Szomor

Dezsõnek, Lantai Ferencnek, és hogy ehetõ le-
gyen: ifj. Takács Istvánnak.
� Sok süteményért: Nagyné Julinak.
� Sok palacsintáért: Faragóné Tündinek.
�Arcfestésért: Gerenday Évának, Tóthné
Kalló Juditnak, KósánéMarikának.

�Az egészségügyi mérésekért dr. Szõnyi
Aliznak ésMarkónéMarikának.

� Rendõrségnek és képviselõinek.
� Tûzoltóságnak és képviselõinek.
� Polgárõrségnek és képviselõinek.

Köszönöm a fõzõverseny résztvevõinek,
hogy megtiszteltek bennünket, hogy idejüket és
költségeiket nem kímélve, feladták a zsûrinek a
leckét a finom falataikkal.
Köszönöm a zsûritagoknak: Mészáros Péter-

nek, Gábor Gergõnek, Feidl Istvánnak.
Köszönöm a fellépõinknek (nekem Õk az

igazi sztárvendégek):
� dabi ovis csoportnak Liptainé Jaksa Anita,

Ispán Ignácné és Bagi Ferencné betanításával.
� Dezsõ Lajos AMI növendékeinek és a fel-

készítõ pedagógusoknak: Köntös Ágnes, Berki
Artúrné, Csernov Miklós, Donec Szergej, Kan-
derkaAndrea.
� 4. a osztálynak, Balázsné Erzsike of. veze-
tésével.

� Perger Évinek és a zumba csoportnak.
� KiskunNéptánc Együttesnek.
�6. bosztálynakGerendayÉvaof. vezetésével.
� Zenit együttes minden tagjának (Bajnóczi
József, Ispán Zoltán, Mikus Lajos, Miskol-
czi Ferenc, NagyGábor).

� PicardAncsának, hogymegint csodálnivaló-
val látott el bennünket aTataiTalentumIsko-
la artista növendékeivel és Horgos Péter ta-
nár úrral.

� Berta Zsuzsinak és Gonda Sanyinak.
� LevendulaAMIAlexMooreTSE táncosai-
nak és vezetõjüknek, NagyNórának.

� PDL zenekarnak és LiptaiMelittának.
� Horváth Balázsnak � Solti Jánosnak.
�Retro Triónak (Tarkó Gábor, Hajdú László,
NagyGábor).

� Ju és Zsu Társulatnak (Szabó Bettina, Sza-
bó Petra, Molnár Liza, Szijjártó Mónika,
Baki Eszter, Donec Szergej, Fehér Ricsi,
Ócsai Juli).

� Sándor Józsefnek a kocsikázásért.
Köszönöm azon támogatóknak, akik bármi

módon támogattak (tombola stb.): Rakszegi
Gyula és családja, ifj. Bajnóczi László, Lázár
József és Kati néni, Ács Balázs és Erzsike,
Dobos György és Kata, Katona Antalné és
családja, ifj. Burján András, Bányai Mihály
és Ida, Bányai Zsolt és Viki, Horváth László,
Mizsei Bea, Kovács Zoltán, Lottózó, Perger
Festék Bolt, R. Hunyadi Viktor, Gyivi János,
Tóth Ili, Szig-Tech Kft., Faragó András,
Bélavári Tibor, Bélaváriné Alt Mónika, Nálhi
Edina, Bükszegi István, Klszák Tamás, Fedor
János, Sass Lászlóné, Pergerné Évi, Goods
Market, Gulyás Gábor, Tóth Péter, Matula
Gabriella, Matula Bettina, Földi Krisztina,
Hat Testvér Fogadó (Nagy István), Bûti
Ádám, Móricz Lajos, Móricz Zsolti, Uhrin
Attila, Csinos Zoltán, Dömsödi Kajak-Kenu
Sportegyesület, Dömsödi Borászat, Ócsai Ju-
linak minden támogatásért, dömsödi önkor-
mányzatnak a színpadért és sátrakért, horgász
egyesületnek sátrakért.
Köszönömezt a csodálatos összefogást, hogy

meg tudtuk mutatni, ha sok ember egyet akar,
abból csak jó jöhet létre.

�Köszönöm.� Ezt a szót nem tudom elégszer
kimondani és leírni, elnézést kérek, ha esetleg
valakit kihagytam, de maximálisan köszönöm
mindenkinek.

Bõdi Endréné

Hogyan kerüljük ameleget? Fontosmegjegyzések:

Tartsa hûvösen a lakását! Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon
függönyt vagy egyéb sötétítõt. Lehetõleg éjszaka szellõztessen. Kapcsolja ki a
nem fontos elektromos készülékeket.
Ha a fent említettek nem valósíthatókmeg, töltsön el legalább 2-3 órát légkon-
dicionált helyen!
Kerülje a megterhelõ fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb
órákban!
A következõ nyárra gondoljon arra, hogyan hûtheti lakását (pl. párologtató
edény, zöld növények, klímaberendezés).
Tartsa testhõmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, elõzze
meg a kiszáradást!
Gyakran zuhanyozzon, vagy fürödjön langyos vízben!
Használjon vizes borogatást, hûtse lábát langyos vízben!
Viseljen világos, természetes alapanyagú, bõ ruhát. Ha a napra megy, viseljen
széles karimájú kalapot és napszemüveget!
Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol- és magas cukor-
tartalmú italokat!
Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelõorvosát, hogyan befo-
lyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt!

Ellenõrizze testhõmérsékletét!

Tárolja gyógyszereit megfelelõ hõmérsékleten!

Hõhullámok idején, amikor a külsõ hõmérséklet 35-39 °C közötti,
az ideális belsõ hõmérséklet 28 °C körüli. A ventilátort csak rövid
ideig lehet használni!
A hûtött helyek elérhetõségét az önkormányzatok hõségriadó kap-
csán kiadott listája tartalmazza.
Az ésszerûmunkaszervezés, amunkavédelmi szabályok betartása
és betartatása amunkáltató felelõssége.

Gondolkodjon elõre!

Gyerekek, idõsek, betegek esetén fokozottan figyelni kell a kiszá-
radásmegelõzésére.
A zuhanyzás idõseknél növelheti az elesés veszélyét.
Segít a testhõmérséklet csökkentésében.

Óvjamagát a nap közvetlen sugaraitól.

Fontos az ásványi sók pótlása. A koffeinnek (pl. kávé, kóla, ener-
giaitalok) vízhajtó hatása van!

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni!

Fontos tudatosítani, hogy ha a testhõmérséklet 38 °C fölé emel-
kedik, az már káros az egészségre. 39 °C felett hõguta alakulhat
ki! 40 °C felett életveszélyes állapot keletkezik!
Ha a szobahõmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerû a gyógy-
szereket hûtõben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra!

Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal keresse fel orvosát! Tájékozódjon az igénybe vehetõ segítségekrõl!

X. DABI NAPOK
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90-et töltötte�
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük

BödõMisi bácsit 90. születésnapja alkalmából!
Szinte nincs olyan család a faluban,

akik ne ismernék Bödõ Mihályt, az
órásmestert, az Ipartestület elnökét, a
Petõfi Múzeum igazgatóját, az Orszá-
gos Petõfi Társaság tagját, a dömsödi
református gyülekezet tagját, Dömsöd
Nagyközség Díszpolgárát!
1927. június 23-án született Döm-

södön. A településhez fûzõdõ kapcsola-
ta mindig fontos volt, és fontos ma is
számára. Tiszteli és szereti embertársa-
it. Gyermekei, unokái és dédunokái
fontos meghatározói életének és min-
dennapjainak.
Több alkalommal jelentek meg írásai

a Dömsödi Hírnökben, késõbb pedig
lelkes adatközlõként osztotta meg él-
ményeit, hogy azokat az utókor felhasz-
nálhassa a helyismereti kutatásban.
Községi és egyéb rendezvényeken örömmel hallgatjuk Õt, hiszen választékos, ked-

ves és humoros beszédei mindannyiónk számára tanulságosak, megszívlelendõek.
Most, kilencvenedik születésnapja alkalmával sokan felkeresték otthonában, hogy

felköszönthessék. Így gratulálhattunk neki a dömsödi református gyülekezet nevé-
ben, az önkormányzat nevében, így köszöntötték a fiatalabb barátok, ismerõsök és a
családtagok.

Kedves Misi bácsi, a Dömsödi Hírnök olvasói és a magam nevében: Isten éltessen
erõben, egészségben, örömben és derûben szeretteid körében!

Vass Ilona

Az emléklap szövege: Emléklap Bödõ Mihály
részére 90. születésnapja alkalmából. Ez az

emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink
iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebbõl az ünnepi

alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és
további boldog éveket. Tisztelettel: Orbán Viktor,

Magyarország miniszterelnöke
Budapest, 2017. június 23.

Azalapítvány 1997. dec. 30-án került bejegy-
zésre a PestMegyei BíróságAM. 1502 sz. alatt,
majd 1999. nov. 26-tól kiemelten közhasznú
alapítványként lett bejegyezve. A Budapest
Környéki Törvényszék 2014. márc. 11-i vég-
zésében megállapította, hogy az alapítvány el-
vesztette közhasznúsági fokozatát, és ez 2014.
okt. 4-én jogerõre emelkedett.
Az alapítvány tevékenységi körei között

szerepel a Dömsödi Széchenyi István Általá-
nos Iskolában folyó oktatómunka támogatá-
sa, a magyar nyelv és irodalom tanítása, az
ifjúság állóképességének javítása, a tanulók
tudásának fejlesztése, az idegen nyelvi okta-
tás továbbfejlesztése érdekében támogatások
nyújtása rendezvényekhez, eszközvásárlá-
sokhoz.

Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem
végzett!
Támogatást 2016. évben gazdálkodó szerve-

zettõl 140.000 Ft-ot, NAV 1%-ból 260.066 Ft-
ot és Generali pályázatból 200.000 Ft-ot kapott,
ez utóbbit a Bíró utcai Általános Iskola eszkö-
zök vásárlásához nyertek el. A bankszámlán lé-
võ pénzeszközök után 2016. évben 114 Ft ka-
matot írt jóvá a bank.
A kiadások egy részét a mûködéssel kapcso-

latos költségek teszik ki: bankköltség 20.482 Ft,
postaköltség 1135Ft.Az elõzõ éviNAV1%-ból
felszerelhetõ projektort vásárolt a Széchenyi ut-
cai Általános Iskolába 302.000 Ft értékben.
219.350 Ft-ért még 1 db hordozható projektort,
16 db billentyûzetet és 6 db egeret vett. A min-
dennapos testneveléshez szükséges sporteszköz

vásárlása 284.480 Ft-ot tett ki. Az alapítvány ju-
talomkönyvek vásárlásához is hozzájárult
78.170 Ft értékben, valamint egy pályázaton
nyert laptop vásárlásához 51.000 Ft kiegészítést
adott az alapítvány. Az elõzõ évben elnyert Ge-
nerali pályázatból 150.520 Ft-ot sporteszközök
vásárlásához utalt ki, amelyet a Bíró utcai Álta-
lános Iskolába adott ki.
2016. 12. 31-én az alapítvány pénzkészlete

96.435 Ft, az alapítvány bankszámláján pedig
526.532 Ft volt.
Az alapítvány megfelelõen végezte tevé-

kenységét 2016. évben is.
Dömsöd, 2017. május 30.

Perger Éva, kuratórium elnök
Záradék: a beszámolót a kuratórium 2017-

05-30-án elfogadta.

18679212-1-13
Suli Persely Alapítvány
2344, Dömsöd Széchenyi út 9.

Szöveges beszámoló a Suli Persely Alapítvány
2016. évi tevékenységérõl
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Június utolsó szombatjánmegtelt aDuna-
part, illetve a Kék-Duna vendéglõ. A Hal-
Víz Nap tizenegyedik alkalommal �költö-
zött ki�, hogyegyütt töltsünk el egy jónapot.
Az idõjárás kegyes volt hozzánk. Egész

nap gyönyörû napsütés volt.
A horgászverseny kezdete után a �mes-

terszakácsok� mérték össze tudásukat. A csapatok 39 fõzõhelyén készül-
tek neki a fõzésnek, sütésnek.Nagyon kellemes ízû és zamatú ételek kerül-
tek elbírálásra. A zsûrinek igen nehéz dolga volt, hogymeghozza döntését.
A végeredmény kihirdetése után tizenháromkupa, illetve egy (a Szabadtû-
zi Lovagrendek felajánlása) vándorserleg került méltó tulajdonosához.

A vándorserleget Fabók János füstölt hal kompozíciójával nyerte el.

Vad- és különleges ételek: I. �Gabica� Katus Gabriella
II. �Kisdobos Team�Dobos László
III. Sas István

Magyaros ételek: I. Feigl István
II. Csécs István (FülesMackó)
III. Sasok csapata I.

Halételek: I. Fabók János
II. Kolompár Lajos és Lányai
III. Dömsödi Sport Egyesület

Különdíjak:
Vad- és különleges ételek: Dömsödi Sport Egyesület
Magyaros ételek: Bubu és barátai (Nagy József)
Halételek: CzinegeAntal
Általános különdíj: Takács István (Colos)

Meghívott vendégként vett résztBoros Istvánmesterszakács, ételszobrász
(2016-banazErfurtiOlimpiaDiplomása), akimunkájával agyümölcsökbõl,
zöldségekbõl fantasztikus alkotásokat készített el az idelátogatók örömére.
A Ju és Zsu Társulat Csikósné Jutka vezetésével, Szabó Bettinával,

Szabó Petrával, Fehér Ricsivel és Donec Szergejjel karöltve, megint be-
lopta magát a közönség szívébe. Nagy Seby a tõle megszokott módon
�brillírozott�, és nagyon profi módon vitte a konferanszié szerepet. Kö-
szönjük Perger Évának és Zumba csapatának, hogymegint megmozgatta
a jelenlévõket. Megköszönöm a zsûri elnökének, dr. Simon Tamásnak,
Blaskó János mesterszakácsnak és Cseh Róbertnek és (a teljesség igény
nélkül) Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának, Bencze István polgár-
mester úrnak, Burján Andrásnak, Csaplár Jánosnak, Szomor Dezsõnek,
Horváth Lászlónak, Takács Istvánnak, Jakab Attilának és Nálhi Eleknek,
akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy magas szinten tudtuk rendezvé-
nyünket lebonyolítani. Köszönjük!
Reméljük, aki a családjával, barátaival, illetve ismerõseikkel kilátoga-

tott, egy kellemes, szép napot töltött el. Balogh István Ferenc

XI. HAL-VÍZ NAP � június 24. szombat
XI.



A 2017. június 24.-i XI. Hal-Víz Nap rendezvényéhez kapcsolódva
rendeztemeg aDömsödi Horgász Egyesület hagyományos � éves � Csa-
ládi-Baráti Horgászversenyét a Északi Övcsatorna dömsödi szakaszán.
Az idõjárás kegyeibe fogadta a horgászokat, mert ideális körülmé-

nyeket biztosított a verseny idejére.
Enyhén folyó víz, mérsékelt, idõnként élénk szél és kellemes nap-

sütés. Ami viszont hátrányos volt, a vastag hínár a part mentén. Eb-
ben a halak �elbújtak�, ami kihatott a fogási eredményekre, mert az
elmúlt évekhez képest nagyon apró halak akadtak csak horogra.
Közel negyven fõ kezdte meg a horgászatot 8 órától 11 óráig gyer-

mek, ifjúsági, nõi, felnõtt és versenyzõi kategóriában. Végül az aláb-
bi eredmények születtek:

Gyermek kategóriában: I. Rakszegi Dominik 550 g
II. Rakszegi Zamira 180 g
III. Láng Tege 80 g

Ifjúsági kategóriában: I. ifj. Imre Péter 280 g
II. Újvári Ádám 80 g

Nõi kategóriában: I. Rakszegi Napsugár 290 g
II. Bányai Dorina 170 g

Felnõtt I. szektor: I. Tóth József 910 g
II. Ács Balázs 540 g
III. Fazekas Attila 460 g

Felnõtt II. szektor: I. ifj. Major László 610 g
II. id. Major László 310 g
III. Bányai Zsolt 180 g

Versenyzõi kategóriában: I. Berényi Zoltán 2310 g
II. Fabók Sándor 1670 g
III. Kajári Tibor 940 g

Legnagyobb halat (470 g) szintén Berényi Zoltán fogta, aki elnyer-
te még a XI. HAL-VÍZ NAP Kupát.

A díjakat Tóth István, az egyesület elnöke, a XI. HAL-VÍZ NAP
Kupát Bencze István polgármester adta át.

A résztvevõk kiegészülve a kísérõkkel és az egyesület segítõivel
(cca. 60 fõ) közös ebéden vettek részt.

Köszönet a verseny támogatásáért Dömsöd Község Polgármesteri
Hivatalának, a DOVIT üzemnek, Kovács István gazdálkodónak.

Köszönet a rendezõknek: Fabók Sándor versenyfelelõsnek, ifj.
Saller András gyermek- és ifjúsági felelõsnek, Bánházi Istvánné H.E.
elnökségi tagnak, akik biztosították a verseny zavartalan lebonyolítá-
sát. Ezenkívül köszönet Gáspár Lászlóné Marikának és �csapatá-
nak�, akik biztosították a finom ételeket� és köszönjük mindazok-
nak, akik az elõkészületekben részt vettek.
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XI. Hal-Víz Napi Horgászversenyrõl tájékoztatás
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Tisztelt Dömsödi Lakosok!
Remélem, hogy a június 10-11. közötti Családi és Gyermeknapon meg voltak elégedve és jól érezték magukat, kik

részt vettek a rendezvényen. Isten segedelmével jövõre szeretném bõvíteni a programot 3 naposra.
Köszönöm a kedves résztvevõknek és fellépõknek, kik szórakoztattak bennünket, hogy jelen voltak a rendezvényün-

kön, és kiemelten köszönömSzabóAndreának és Korona Sándornak, hogy részt vettek a fõzõverseny zsûrizésében.
Külön köszönöm a rendezvény támogatóinak: Ildikó virágboltos asszonynak, Fábiánné Cser Ilonának trafikos üzlet-

asszonynak, Szabó Krisztinának gyógyszertári dolgozó hölgynek, Faragó András élelmiszerboltos úrnak, Búzaõrlõ �
MalomKFT. tulajdonos úrnak, Csinos Zoltán úrnak � Csinos és Tsa Bt.
Köszönöm azoknak is, kik támogatták rendezvényünket, de nevüket nem adták.

Mély tisztelettel:LakatosMátyás, DRNÖelnöke

Egy szuper hétvége
margójára

Szívbõl köszönjük a 2017. június 10-11. hétvégi Családi és Gyermek-
napunk megrendezésében, lebonyolításában résztvevõk segítségét, mun-
káját, együttmûködését és támogatását.
Dömsöd Nagyközség Községgazdálkodási Csoport, Láng András és

ifj. Pongrácz József vezetésével. Kovács Ferenc sportpálya árambiztosí-
tás, Klszák Tamás, Lakatos Károly, Mikus Lajos, Imre Péter, Simon Sán-
dor az elektromosság szerelésében. Sándor József a kocsikázással, Csabai
Zoltán íjászat, Tárkányi Béla tûzoltóautó. Dömsöd�Áporka�Apaj Csa-
ládsegítõ Szolgálat dolgozóinak,KósánéMarika, TóthnéKalló Judit,Kis-
herceg Gyerekház, a Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Laka-
tos Mátyás vezetésével, Kovács Gyula Eurom Civil Európai Romákért
Egyesület elnökének munkáját. Az apaji óvodások színes mûsorát. A Le-
vendula AMI tánciskola növendékeinekmûsorát Nagy Nóra vezetésével.
A Dezsõ Lajos Mûvészeti iskola növendékeinek mûsorát Köntös Ágnes
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vezetésével. AKékHold együttesnek, a Retró triónak, a Szignál együttes-
nek, Dabi Tibornak, a Tassi Õszirózsa Nyugdíjasklubnak mûsorát. A
Stumpf vidámpark támogatását, a Dovit Kft., az Orosz és Társa Kft., a
Kun és Társa Kft., Németh József, Klenánczné Tóth Judit, Majortrans
Kft., Fehérné Bányai Krisztina, Nagy Ferenc György, Ispán Ignác, Szûcs
Julianna, Pencz Ádám, Kugli és csapatának a hangosítást, Tarr Istvánnak
és az Iringósok, egyesületi tagok segítségét. Külön köszönet a Polgárõr-
ségnek a vasárnapi biztosításért.

A gyerekeknek és felnõtteknek pedig még nagyobb köszönet, hogy
mindkét napon velünk voltak, Dömsödrõl és a környezõ településekrõl.
Jövõre Veletek ugyanitt találkozunk, 2018. június 8-9-10., még színesebb
és változatosabb kulturális és zenei programokkal várunkMINDENKIT.

Korona Sándor
�Még 1000 évDömsödért� Egyesület elnöke

A nyár beköszöntével egyre többen veszik ki megérdemelt szabad-
ságukat és utaznak vidékre, külföldre nyaralni, kikapcsolódni. Kez-
dõdik a nyári szünet, a gyerekek sokat vannak otthon egyedül.
Ebben az idõszakban is fontos az otthon, a lakás, a ház biztonsága,

védelme annak érdekében, hogy egy esetleges betörés ne árnyékolja
be a nyaralás élményeit.

Ingatlana biztonságáért Ön tehet a legtöbbet!

A betörõk a családi házakat, sorházakat részesítik elõnyben. Kevés-
bé vonzóak a lakótelepi lakások, de a 4. emelet felett már nõ a veszély,
mivel minél magasabban van, annál kisebb a lakók mozgása. A betörõ
a bûncselekmény elkövetése elõtt különbözõ szempontokat vesz fi-
gyelembe. A betörõ számára elsõdleges, hogy ne legyen otthon senki,
ne legyen szemtanú. Az értékes zsákmány reménye, valamint a köny-
nyû bejutás és menekülés is fontos szempont. További mérlegelés az,
hogy van-e riasztó, van-e kamera felszerelve, van-e kutya a lakásban.
A profi betörõk általában egy-két perc alatt, szinte hangtalanul ha-

tolnak be egy olyan lakásba, amelynek tulajdonosa nem gondosko-
dott megfelelõen a biztonságról. Az elkövetõk gyakran udvarokon,
hátsó ajtókon át, jellemzõen garázsokon keresztül jutnak be a családi
házakba.

Ne feledje: kellõ elõvigyázatossággal rengeteg
kellemetlenség és kár elõzhetõ meg

� A nyílászárók képezik a behatolási pontok meghatározó hánya-
dát, ezért szükséges az elsõ és hátsó ajtók, ablakok megerõsítése.
� Az ajtólap, ajtótok, pánt, zárszerkezet megerõsítése acéllemezzel,

fémrács szerkezet kialakításával lehetséges. Az ajtóbefeszítés ellen
hatékony lehet a hevederzár, amennyiben az megfelelõen van kiala-
kítva, lehetõleg falba záródik és jó minõségû a zárszerkezet. Fontos
szempont, hogy az ajtó több ponton záródjon.
� Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye biz-

tonságos, mások által nem ismert helyre! Tanácsos lemez- vagy
pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak önre tartozik,
azt senkivel ne ossza meg!
� A földszinti ablakokra szerelt törésvédelmi fólia láthatatlan vé-

delmet biztosít.
� A biztonságot fokozza, ha kiépítésre kerül egy modern elektroni-

kus jelzõ-riasztó berendezés, mely a cselekmény megkezdésének pil-
lanatában jelzést ad a távollévõ tulajdonosnak, illetve a reagálásra ké-
pes vagyonvédelmi vállalkozás diszpécserének.

� Amennyiben betörést észlelt lakóotthonában, lehetõség szerint ne
változtasson semmit a helyszínen, ne kezdjen el pl. takarítani, mert
ezzel a nyomok rögzítését akadályozza meg. Haladéktalanul értesítse
a rendõrséget a 107 vagy 112 ingyenes hívószámokon.

Gondolta volna, hogy a betörések jelentõs része nappal történik? A
megelõzés érdekében � akár néhány percre, akár több napra megy el
otthonról � mindig ellenõrizze, hogy:

� Becsukta az ablakot?
� Bezárta a bejárati ajtót?
� Bekapcsolta a riasztót és az egyéb biztonságtechnikai eszközeit?
� Bezáródott-e a kapu, garázsajtó?
� Tájékoztatta közeli hozzátartozóját vagy megbízható ismerõsét,
hogy hosszabb idõre elutazik?

� Gondoskodott postaládája rendszeres kiürítésérõl?
� Kikapcsolta a csengõt?
� Ellenõrizte, hogy a lakásbiztosítása naprakész?

Meg kell említeni, hogy az okostelefonok, közösségi oldalak terje-
désével olyan újabb veszélyek is leselkednek a gyanútlan inter-
netezõkre, amelyek korábban nem voltak jellemzõek. A betörõk nap-
rakész információkat kaphatnak azon közösségi oldal felhasználóitól,
akik valós idejû (realtime) megosztásokkal tudatják a nagyvilággal,
hogy nyaralni utaztak, kirándulni mentek, vagyis hosszabb ideig üres
a lakásuk, házuk. A feltöltött fotók pontos képet adnak az adott sze-
mély vagyoni helyzetérõl.

NE VÁLJON BETÖRÉS ÁLDOZATÁVÁ!
TEGYE OTTHONÁT BIZTONSÁGOSSÁ!
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HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK   AAAAZZZZ   ÓÓÓÓVVVVOOOODDDDÁÁÁÁBBBBÓÓÓÓLLLL   
Pályázati felhívás

Dömsödi Nagyközségi Óvoda
a �Közalkalmazottak jogállásáról szóló�
1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján

pályázatot hirdet
Dömsödi Nagyközségi Óvoda

DAJKA
munkakör betöltésére.

Aközalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljesmunkaidõ
Amunkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út
27/A
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetõimeg-
bízással járó lényeges feladatok:
Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírásban
foglaltak szerint. Munkáját az intézményvezetõ
által meghatározott munkarendben a vezetõ irá-
nyítása és ellenõrzése alapján, csoportmunkáját
a csoportvezetõ óvodapedagógus irányítása
alapján végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
�Közalkalmazottak jogállásáról szóló� 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
� 8 általános,
� magyar állampolgárság, büntetlen elõélet
Apályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
� Óvodában szerzett legalább 1-3 év szakmai ta-
pasztalat
Elvárt kompetenciák:
� Kiváló szintû gyermekszeretet, rugalmasság,
együttmûködõ készség, igényesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
� Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képe-
sítést igazoló okmányok, okiratok másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Amunkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1.
napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Madarász Mária nyújt, a 06-20-429-
5379-es telefonszámon.

Apályázatok benyújtásánakmódja:
� Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagy-
községi Óvoda címére történõ megküldésével
(2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 107/2017., valamint
amunkakörmegnevezését:Dajka.
� Elektronikus úton Madarász Mária részére a
domsodiovi@kevenet.hu e-mail címen ke-
resztül.
Apályázat elbírálásánakmódja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az intézményvezetõ-
helyettes bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.
augusztus 4.
Apályázati kiírás további közzétételének he-
lye, ideje:
� Az intézmény hirdetõtábláin � 2017. június 19.
� Dömsöd Nagyközség honlapján � 2017. júni-
us 19.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
2017. június 16.
A pályázati kiírás közzétevõje a Közszolgálati
Személyzetfejlesztési Fõigazgatóság (KSZF).
A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF ré-
szére megküldött adatokat tartalmazza, így an-
nak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kollégaként nehéz most bármit is mondani.
Hirtelen halála híre 2017. május 24-én meg-
rendített mindannyiunkat! Szokatlan, szomorú
kép fogadta az óvodába érkezõket: fekete
zászló lengett az óvoda homlokzatán. A Köz-
ségházán is a fekete zászló hirdette, Valaki
örökre elment közülünk!
Mi természetesen a család és a barátok után

következünk. De általában életünk egy meg-
határozó részét a kollégák között töltjük. Pró-
báljuk magunkat ettõl a ténytõl függetleníteni,
de látnunk kell, hogy ez nem megy. Ahhoz,
hogy ezt érezzük, tudnunk kell, hogy részben
itt teljesítjük ki magunkat. És tudnunk kell,
hogy ezt Erzsó is így érezte. Második otthona
volt a munkahelye, jól érezte magát közöttünk
és a gyermekek között.
Nehéz szavakat találni egy kolléga végsõ

búcsúja alkalmával, nehéz feladat méltó mó-
don elbúcsúztatni. Születésnapja alkalmából
készültem a köszöntésére: június 15-én lett
volna 64 éves. Nem gondoltam, hogy utolsó
találkozásunk volt a közelmúltban, amikor a
férje sírjához igyekezett, melyet rendszeresen
ápolt. A nyugdíj mellett sokat dolgozott, gyûj-
tögetett, hogy sírkövet készíttessen.
1992. március 16-tól nyugdíjazásáig, 2011.

szeptember 11-ig az óvodában dolgozott daj-

kaként. 42 éves szolgálati idõvel szerezte meg
a nyugdíjjogosultságot.
Szerette a munkáját, a hivatásával járó kihí-

vásoktól nem riadt vissza. 2001-ben dajka
szakképesítést szerzett. 2004-ben részt vett a
minõségbiztosítási minimumtanfolyamon is.
A továbbképzéseknek is köszönhetõ, hogy
szakmailag elméletben is bõvítette tudását.
Volt egy idõszak, amikor az egészségéért

kellett aggódnunk, de szerencsére akkor a
szívósságával legyõzte a betegséget és újra
teljes értékûen tudott még dolgozni, testvéreit
segíteni.
Kinek Erzsike néni, kinek Erzsó, kinek

Böbi az óvodában eltöltött közel két évtized
alatt jelentõsen hozzájárult az intézmény szak-
mai céljainak érvényesüléséhez és külsõ meg-
ítéléséhez. Az általa �kinevelt� fiatal kollégák
a szakmai kérdéseken túlmenõen is sokat ta-
nulhattak Tõle.
Nem csak a pályakezdõ fiatalok, hanem a

tapasztaltabb kollégák is mesterüknek tekin-
tették. Személyisége, a gyermekek, a szakma
iránti tisztelete, elhivatottsága mindannyiunk
számára példaértékû volt. Ezt bizonyította ak-
kor is, amikor a nyugdíjba vonulását tervezte,
hiszen nem hagyta el év közben a gyermeke-
ket, nem hagyta magára az óvodapedagóguso-

kat. Szerettük, mert egyenes és közvetlen, me-
legszívû és önzetlen volt. Tudása és rendíthe-
tetlen tisztessége révén vitathatatlan tekintélyt
szerzett magának. Szelíd természete, segítõ-
készsége miatt egyedülálló szeretet övezte
kollégái körében.
Férje halála után aggódtunk, hogy képes

lesz-e egy ilyen veszteség után az életét újra
rendezni. Azt láttuk, hogy gyermekei és uno-
kái, testvérei, valamint szomszédja/egykori
dajkatársa segítségével ez menni fog. Sok ne-
héz feladaton közösen jutottunk túl, de ami a
lényeg, mindig nagy büszkeséggel mesélt
gyermekei sikereirõl és az unokák nyújtotta
örömökrõl.
Egész életében szépen éltemeg azokat a pil-

lanatokat, amelyek megadattak neki. Derûs,
mosolygós, életvidám természetének kisugár-
zását megõrizte munkájának és betegségének
legnehezebb napjaiban is.
Közeli munkatársai számára több volt, mint

kolléga, személyiségének hiánya fájdalmas ûrt
hagyott. Osztozunk a család mély fájdalmá-
ban, gyászában, melyet szerettük elvesztése
okozott. Nyugodjon békében!
A Dömsödi Nagyközségi Óvodában dolgo-

zó kollégák nevében:
Orosz Lajosné intézményvezetõ

BBúúccssúú KKaattuuss LLaajjoossnnéé EErrzzssiikkééttõõll
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Hagyománnyá vált óvodánkban, hogy összejövünk azért, hogy kifejez-
zük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok
iránt, akik hosszú, munkában eltöltött éveket tudhatnak maguk mögött.
Május 19-énKósa Jánosnét ésCsörgõ Istvánnét ünnepeltük nyugdíjba
vonulásuk alkalmából.
Kívánunk nekik boldog nyugdíjas éveket!

�Akikbõl teljességgel hiányzik a jó és boldog élet képessége, azoknak
minden életkor teher; akik ellenben minden jót magukból merítenek,
azoknak semmi sem tûnhetik rossznak abból, amit a természet rendje
parancsol.� (Cicero)

ZsidaiMónika
tagintézmény-vezetõ

Nyugdíjas pedagógus kollégák, egykori taná-
raink gyémánt- és aranydiplomája átvétele, va-
lamint a pedagógusnap alkalmából Vörösmarty
Mihály szavaival köszöntömmindnyájukat.
�Szólj, gondolj, tégy jót,
s minden szó,
gondolat és tett,
tiszta tükörként fog
visszamosolyogni Rád.�
Kónya Miklósné Katika néni, osztályfõnö-

künk és IspánGábornéMarika néni, aki igazga-
tóhelyettesi beosztásból vonult nyugdíjba, gyé-
mánt emlékdiplomában részesültek, emlékéül
annak, hogy 60 évvel ezelõtt vették át pedagó-
gus diplomájukat.
Lázár Józsefné Kati néni és kedves férje, Jó-

zsi bácsi arany emlékdiplomában részesültek,
emlékéül annak, hogy 50 évvel ezelõtt vették át
pedagógus diplomájukat.
Sokan emlékszünk olyan pedagógusokra,

akiket szerettünk, s akiket szerettünk, annak a
tanítására is nyitottak voltunk. Munkájukat
több évtizeden át a Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskolában végezték, így járulva
hozzá községünk magas színvonalú oktatási
rendszeréhez. Áldozatos, fáradhatatlan mun-
kával segítették a rájuk bízott gyermekeket,
családokat. Jó és elismert pedagógusként
egész életükben arra törekedtek és azért dol-
goztak, hogy az egykor megszerzett tudás
még most is úgy csillogjon, mint az arany;
minden helyzetben acélosítsa meg az embert,
tegyen mindent szilárddá, mint a vas, és le-
gyen törhetetlen, a lehetõ legkeményebb ír-

magja minden létezõ alkotásnak és jövõépí-
tésnek, akárcsak a gyémánt.
Mindenkinek az életében akadnak meghatá-

rozó személyiségek. Köztük vannak azok a pe-
dagógusok is, akik mély benyomást tettek az
emberre, hatást gyakoroltak a személyiségére is.
Én is õrzömazokat az emlékeket, amelyek a szá-
momra meghatározó tanárokhoz fûznek, és ÕK
elsõ helyen közéjük tartoznak! Vezetõi mun-
kámban sokmegszívlelendõ tanácsot és segítsé-
get kaptam Tõlük, melyet ezúton is hálásan kö-
szönökNekik: LázárnéKatinak az 1981. 09. 01-
tõl 1996. 08. 30-ig, mint igazgatónak is, vala-
mint Ispánné Marika néninek igazgató-helyet-
tesként is az 1980. 08. 15-tõl 1995. 08. 15-ig el-
töltött éveik során, Lázár Józsinak 1998-tól
napjainkig képviselõ-testületi tagként.
Szeretettel emlékszemvissza aKónyaKatika

nénivel eltöltött diákévekre, szakköri munkára,
osztálykirándulásokra és nem utolsósorban az
osztálytalálkozóinkra.
�Egy hivatás nagysága elsõsorban talán ab-

ban van, hogy egyesíti az embereket.
Csak egyetlen igazi fényûzés van: AZ EMBE-

RI KAPCSOLATOKÉ.�
(Antoine de Saint-Exupéry)

KedvesÜnnepeltek!Kívánom, hogymég so-
káig kedves emlékeket tudjanak felidézni, ami-
kor egykori tanítványaikkal találkoznak!
Az 1972-ben ballagott 8. a osztály diákjai és a

Dömsödi Nagyközségi Óvoda dolgozói nevé-
ben is jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket
kívánok!

OrosznéMarika

Nyugdíjba vonulók búcsúztatása

Virágcsokor átadása helyett! AKluchRózsaNagyközségi
Könyvtár és azOMK
2017. június 19-tõl
augusztus 31-ig

a következõ nyári nyitva-
tartási rend szerint várja

kedves olvasóit:

H:ZÁRVA
K: 8�14
Sz: 8�14
Cs: 8�14
P: 8�14
Sz: 8�12

Nyári szabadságmiatt
augusztus 1-14-ig a

könyvtár ZÁRVA tart.
Nyitás augusztus 15-én.

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás a

könyvtárban Kovács László
tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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KITÛNÕ
1. a BaloghKristóf

Balogh Lelle Lídia
CsorbaKrisztina Henrietta
Madarász Zalán
Rab Sára Dorka
Rakszegi Zamira
Slezák Tímea Petra
SzabóVanda

1. b Basa Lara Noa
Csécs Alíz
Jakos Csongor
Jánosi Boglárka
Mendi Amira Evelin
Petõ Zita Nóra
Pongrácz JózsefMáté

2. a Bilász Amanda Felicitász
Berki Boglárka

2. b Barta CsanádMárk
Czeller-Kovács Olivér István
GazsóMarcell
Láng Rege Réka
Tarr Zoltán

3. a BaloghAntal
Balogh Zoltán István
Korsós Nóra
SzabóAnna

3. b PappMihály
4. a Ambruska Bernadett

Horváth Fanni

Perger Panka Zsófia
4. b BaranyaÁbel

Bábel Levente Dávid
Barta Nikolett Viktória
CsimmaRolandGábor
Dobrai Nóra
KatonaMarcell
Liptai Áron
Madarász Zétény
Nagy Ferenc Richárd

4. c Csaplár Tünde
Czeller-KovácsAbigélCecília
LaczaHanna
Kakas Bence Zoltán
Matus Alexandra
Slezák Péter Attila

5. a Farkas Edina
5. b BaloghVirág Csenge

Göllény Petra
Nagy-MolnárMartin
Sas Zsuzsanna

6. a Laczó BenceMihály
Vella Donát Antal

6. b Bányai Dorina
7. a Molnár Lili

Volter Evelin
7. b Józan LucaMária
8. a Galambos Laura

Vella Fruzsina Klára
8. b Kátai Csaba Botond

Manger Petra
Pozsár Lili
Rüsics AlexaDóra
Sas Bernadett

JELES
1. a Berki Csaba

Lakatos VandaKarolina
Preboly Petra
Selmeczi ZalánHunor

1. b Anda Péter Gábor
Borsi Nóra Viktória
Czaniga Szilárd
Kiss Gergõ Péter
Klszák Tamás
Turóczi Orgil Péter
Végh Réka

2. a Baráth Dorina
CsörgõÁdám
Gerebenes Laura
Hegedûs Karina
Molnár Liza
Petyovszki Petra
Szombati Vanda
Tarr László

2. b CrisanKrisztina Beatrix
Haraszti Dániel
Mendi LórántMárk
Stasinski Hugo Jerzy
Tóth László

3. a BúsAlexaVirág

Faragó Tamás Sándor
KadókBoglárka
KakukRudolf
Várkonyi ImreMárton

3. b Ambruska Laura
Farkas Evelin
KatonaVivien

4. a Bucsi András
Kincses Csaba

4. b Kiss Vivien Zsuzsanna
Klszák Evelin
Krisztián Kristóf Zsolt
Nagy Bereniké
Schloska Petra Julianna

4. c GondaGréta Zsófia
Mészáros Fanni
Takács Ágnes
Takács Zita

5. a Durbák Bence
5. b Horváth Petra

Omiliák Fanni
Rakszegi Dominik
Szabó Petra

6. a Várkonyi Valéria Eszter
6. b Csörgõ Lujza Lilla
7. a Kovács Adrienn Zsuzsanna

Kovács KataMónika
Kovács KristófMihály
Rakszegi Napsugár

8. b F. Kiss Péter

2016/2017. TANÉVBEN
NEVELÕTESTÜLETI DICSÉRETBEN

RÉSZESÜLNEK

5. b BaloghVirág Csenge
Sas Zsuzsanna
Szabó Petra

6. a Vella Donát Antal
6. b Bányai Dorina
7. a Kovács KataMónika
8. a Galambos Laura

Vella Fruzsina Klára
8. b Kátai Csaba Botond

Manger Petra
Sas Bernadett

BAZSONYI ARANY ÉS VECSÉSI SÁNDOR
FELAJÁNLÁSÁBÓL

JUTALOMKÖNYVETKAP

8. b HolczimmerNoémi Csilla

ADömsödi Széchenyi István Általános
Iskola kiváló tanulója
kitüntetõ címet kapja:

8. b Rüsics AlexaDóra

ÉRMETKAP A SPORTBANNYÚJTOTT
KIMAGASLÓ TEVÉKENYSÉGÉÉRT

BaloghVirág Csenge 5. b
Sas Zsuzsanna 5. b
VargaMiklós Richárd 5. b
Bõdi Péter Levente 6. b
Csörgõ Lujza Lilla 6. b
PergerMáté 7. a
Volter Evelin 7. a
Gecze Judit 8. a
Szakács János Zoltán 8. b

Dömsöd, 2017. június 15.
PergernéKenesei Krisztina

Kitûnõk, jelesek a 2016/2017-es tanévben
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VÍZSZINTES
1.: az idézet elsõ része,

zárt betûk: z, b
14.: zöldségféle
15.: a magasba tartat
16.: kettõsbetû
17.: táplálkozó
19.: bagolyfajta
20.: hirtelen húzó
22.: abba az irányba
25.: mozgattam a talicskát
26.: rabságba taszít
27.: nem tömör, nem feszes
29.: a holland autójel
30.: a lantán vegyjele
31.: magot hint
32.: spanyol köszönés
35.: a távolba
37.: kettõzve afrikai dob
39.: következmény kiváltója
40.: amerikai helyeslés, magyarul!
42.: levegõért kapkod
44.: víznyerõ hely
46.: hegység Dél-Amerikában
48.: kórházi dolgozó, beteggondozó
50.: elõd
52.: növényzetet pusztító
53.: római 2-es
55.: nõi név
57.: férfi felsõruha
59.: madárszáj
61.: nõi név

63.: téli csapadék
64.: Te és Õ
65.: az idézet második része,

zárt betûk: s, r, y

FÜGGÕLEGES
1.: ismert magyar festõ (Soma)
2.: szolmizációs hang
3.: mût az orvos
4.: marat
5.: a föld felé
6.: csodálkozás
7.: súlyos
8.: a hidrogén és a lutécium vegyjele
9.: az asztácium vegyjele
10.: nõi név
11.: a másik félhez pártoló
12.: férfinév
13.: kiemel, rámutat
18.: felfõ!
21.: középen intõ!
23.: némán rágó!
24.: alkotórész
28.: egynemû Anna!
31.: vasúti kocsi
33.: szolmizációs alaphang
34.: forgatva, tekerve fonó
36.: éneklõ szócska
37.: állóvíz széle
38.: bánat
41.: tyúk mondja
43.: az egyik morzehang

44.: nagyobb edény, lábas tájszóval
45.: növény része
47.: japán fotóipari márka
49.: padlásról nyújt
51.: kettõsbetû
54.: iskola bizalmasan
56.: az elsõ kétjegyû szám
58.: haveri helyeslés
60.: maga
62.: Zambia és Ausztria autójele
64.: a tantál vegyjele

AMEGFEJTÉSEKETNÉVVEL,
CÍMMELELLÁTVA,
CSAKEGYLAPON,

BORÍTÉKNÉLKÜL
KÉRJÜKBEDOBNIA

GYÛJTÕKBE!!
KÖSZÖNJÜK!

Nyeremény:

3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében

(Dömsöd, Váczi u. 15.).

A MÁJUSI SZÁM PONTOS
MEGFEJTÉSE:

�IRAMLANAK BOGARAK,
KÚTKÁVÁRA SÜT A NAP�

AMÁJUSI SZÁM NYERTESE:

BALOGH BORÓKA
ZSUZSANNA

DÖMSÖD, SZABADSÁG ÚT 70.

Amegfejtéseket leadhatják:

Papír-Írószer üzlet
(Horváth-kert),

Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉSVÍZSZINTES 65.

BEKÜLDÉSIHATÁRIDÕ:
2017. AUGUSZTUS 10.
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

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

Búcsú a Kisherceg
Gyerekháztól

Elköszönök azoktól a kisgyerekes szülõktõl, nagyszülõktõl, kicsiktõl, akik az elmúlt közel 4 év-
ben rendszeresen látogatták gyerekházunkat.Az itteni játékos foglalkozásokra, együttlétekre, csalá-
dias ünnepeinkre, rendezvényeinkre hozzánk látogatóktól búcsúzommost el, akik a sikerességéhez,
eredményességéhez hozzájárultak aktív részvételükkel. Ezúton fejezem ki hálámat azok felé, akik
az itt folyó gyerekházvezetõi napi munkámban segítettek, úgy társintézményi vezetõi, dolgozói, és
mint magánszemélyként is. Széleskörû és jóbaráti kapcsolatok szövõdtek a dolgos évek alatt, me-
lyekrõl havi rendszerességgel hírt adhattam aDömsödiHírnök hasábjain. Ezúton köszönök el az új-
ság felelõs kiadójától és szerkesztõjétõl is. Örömömre szolgált, hogy a gyerekházas szolgáltatásokat
igénybe vették, sokan megismerték, megkedvelték. Ennek köszönhetõen megyénkben s azon túl is
az intézményünk ismertsége, elismertsége nõtt az utóbbi években.

Szeretettel a Kisherceg Rózsájával leköszönõ:Nemoda-StiasnyMárti gyerekházvezetõ

Nyár a Kisherceg Gyerekházban
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Állatorvosi tanácsok
Rovarcsípés

Nyáron sok szezonális kockázat veszélyezteti kutyáinkat, ezek közül az
egyik leggyakrabban elõforduló a rovarcsípés. Sokféle rovar csípése
okozhat problémát.A leggyakrabban szúnyogok, bolhák, darazsak ésmé-
hek csípikmeg az állatainkat.Az elõbbiek testszerte, fõleg a fejtetõn, a há-
ton és a combon, az utóbbiak viszont inkább a szájon, az orron és a man-
csokon okoznak csípéseket. Ha levált fullánk látható a csípésben, akkor
méh okozta. A szúnyogok és a bolhák betegségeket is terjeszthetnek. A
kullancsok nemokoznak fájdalmas csípést, hanema vérszívásukkal és fõ-
leg a kórokozók terjesztésével károsítják a szervezetet.
A legtöbb házi kedvenc hamar megtanulja, hogy nem minden repülõ

rovar ehetõmeg büntetlenül, s a riasztó színû példányok (pl. sárga-fekete:
darázs) nemkerülnek fel az étlapra. Így is elõfordul azonban, hogy a rovar
megcsípi kedvencünket, amit az rendszerint hangos felvonyítással jelez.
A gazdi csak azt tudja, hogy valami történt, s néhány perc múlva látja a
szeretett kedvence fejét eltorzulni.
A szemkörnyék, homlok és pofatájék beduzzad, vagy éppen sajgó lábát

emelgeti az állat. Hozzá kell tenni, nemminden duzzadást okoz rovarcsí-
pés, más allergizáló anyagok is kiválthatják a szövetek ödémás beszûrõ-
dését. A rovarcsípés során bejuttatott anyagok helyileg a szöveteket izgat-
ják, fájdalmat, helyi duzzanatot, kipirulást, viszketegséget okoznak, a vér-

áramba jutva pedig az egész szervezetet érintõ láncreakciót indítanak el.
A helyi allergiás reakció legnagyobb veszélye � ha a rovart lenyeli � a

gégeödéma, amely a légutak beszûkülése révén légzési nehézséghez ve-
zet, majd teljes elzáródás esetén az állat fulladását is okozhatja. Ilyenkor
az állat légzésszáma megnõ, a légvételeket szokatlan hang kísérheti, je-
lentkezhet nyálzás is, ha a duzzanat miatt az állat nehezen nyel.
Ha bárhol a testfelületen csípi meg a rovar az állatot, általános allergiás

reakció jelentkezik: szemkörnyék, pofatájék puffadása, hányás, vizelet-
és bélsárürítés, nehezített légzés, görcsrohamok, öntudatvesztés, a kerin-
gés esetleges összeomlása. Ha a fenti tünetek bármelyikét észleljük ked-
vencünkön, azonnal forduljunk állatorvoshoz, így elkerülhetõ egy apró-
nak tûnõ problémából egy esetlegesen végzetes kimenetel.
Rovarcsípés esetén az elsõsegélynyújtás az alábbiakból áll:
� a fullánk eltávolítása,
� hûsítés,
� sürgõs állatorvosi ellátás.
A fullánkot vékony csipesszel fogja meg vagy kaparó mozdulattal

igyekezzen eltávolítani anélkül, hogy a végén találhatóméregzsákotmeg-
nyomja. A legtöbb rovarcsípés enyhül, ha ecet és víz egyenlõ arányú ke-
verékével lemossák a területet, majd jeges borogatást tesznek rá. A méh-
csípésre jobb bikarbonát oldatot (1 csapott teáskanál bikarbonát 1 bögre
vízbe) használni lemosásra,majd ezután alkalmazni a jeges borogatást. Jó
hatású a Calcimuscinj. itatása vagy a Calcium Sandoz pezsgõtabletta. Ál-
talános tünetek (pl. a pofa bõrének duzzanata, öntudatvesztés) jelentkezé-
se esetén az állatot mielõbb állatorvoshoz kell vinni.

dr. Siket Péter
állatorvos

Vásárnaptár
Július 16. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Július 23. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Július 30. Nagykõrös (Magdolna-napi vásár), országos állat- és

kirakodóvásár
Augusztus 06. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Augusztus 13. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Augusztus 13. Dunaújváros, országos kirakodóvásár

AAAA   DDDDöööömmmmssssööööddddiiii   ÁÁÁÁllll ttttaaaalllláááánnnnoooossss   IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt   hhhhíííírrrreeeeiiii
ADömsödiÁltalános Ipartestület

bérbeadja2344Dömsöd,Petõfi S.u. 11-13.
sz. alatt található igényesen felújított

nagytermét,mely alkalmas rendezvények,
baráti, családi összejövetelek
megtartására (max. 60 fõ)!

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

ipartestulet.d@pr.hu
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Májusban 1 gyerekekkel eltöltött délelõtt, 3 tûzeset és 2 mûszaki
mentésünk volt:
2017-06-07-én a dömsödi általános iskola alsó tagozatos diákjainál jár-

tunk a mentõkkel és a rendõrséggel közösen. A rendõrség KRESZ napot
tartott biciklis ügyességi versennyel egybekötve, amentõk pedig eszköze-
iket mutatták be, illetve elsõsegélyre tanították a kicsiket.
Mi elõször az egyesületet és az eszközeinketmutattuk be,majd a nap vé-

gén bemutatót tartottunk nekik tûzoltásból és a feszítõvágó használatából.
2017-06-08-án reggel 7 óra 00 perckor kaptunk riasztást közlekedési

balesethez Dömsöd � Kiskunlacháza közé az 51-es fõútra. A helyszínen
egy gépkocsi az útról lehajtott, és az útmenti mélyebb területre a fák közé
csapódott. A gépkocsiban csak annak vezetõje volt, aki súlyos sérüléseket
szenvedett. Õt a mentõk kórházba szállították. Az egységek áramtalaní-
tottak,majd a rendõrségi helyszínelést követõen elvégezték a gépkocsi ki-
emelését is. Jobbulást ésmielõbbi gyógyulást kívánunk neki!
2017-06-10-én 15 óra körül kaptunk telefonon riasztást a megyei mû-

veletirányítástól Dömsöd � Kiskunlacháza között (Kiskunlacháza köz-
igazgatási terület) lévõ dûlõútra, ami a �Tucem� tavakhoz vezet. A hely-
színen egy Chrysler PT Cruiser teljes terjedelmében égett, illetve a kör-
nyezetére is kiterjedt a tûz kb. 20 négyzetméteren. A tüzet a ráckevei kol-
légákkal közösen oltottuk el H-sugár és kézi szerszámok segítségével. A
gépkocsiban kettõ felnõtt és egy gyermek utazott, akikmég idõben el tud-
ták hagyni a gépkocsit, így személyi sérülés nem történt!
2017-06-11-én az éjszaka folyamán riasztották egységünket a ráckevei

kollégákkal együtt a Váczi utcába, ahol egy melléképület tetõszerkezete
gyulladt ki. A tûz oltását a szomszédok kiérkezésünkigmármegkezdték és
a bent lévõ állatokat kimenekítették. Az egységek elvégezték a végleges ol-
tást, átvizsgáltak és adatfelvételeztek. Személyi sérülés nem történt.
2017-06-17-én délután egy faág leszakadása miatt vonultunk a Hold

utcába. A helyszínen egy akácfa ága szakadt a villanyvezetékre. Az egy-
ségek motorosfûrész segítségével az ágat eltávolították. Személyi sérülés
és anyagi kár nem keletkezett.
2017-06-23-án 23 óra után néhány perccel kaptuk a jelzést,mely szerint a

dömsödi szeméttelepen tûz van. A helyszínen a szemétdepónia teteje és az
oldala égett.A tûzoltást nehezítette, hogy a gépjármû fecskendõkkelmegkö-
zelíteni a káresetet nem lehetett, így kettõ darab egyenként 160 méter hosz-
szú alapvezeték kiépítésére volt szükség. Másik probléma a világlátottság
volt, amit távolból történõ vízhordással tudtunk csak megoldani a sziget-
szentmiklósi vízszállító segítségével. A káresetet a ráckevei, a szigetszent-
miklósi és a dömsödi tûzoltók oltották el többmint háromórásmunkával.
Azt azért el kell hogy mondjam, nagyon mozgalmas az évünk, már 41

alkalommal voltunk riasztva káresetekhez, amíg tavaly egész évben volt
összesen 46 riasztásunk. 2015. évben volt egyesületünk mûködésének
kezdete óta a legtöbb riasztásunk, ami 51 volt, de valószínûleg ez az év
megdönti azt a káreseti számot.
2017-06-20-a óta TÛZGYÚJTÁSI TILALOMvan!Kérünkmindenkit

ennek betartására, mert a nagy szárazság nagy káreseteket okozhat!

Fontos tudnivalók a tûzgyújtási tilalomról, a tûzgyújtás szabályairól
A tûzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá

az erdõterületen és a szabadban történõ tûzgyújtás szabályai az alábbiak-
ban olvashatók.
Fokozott tûzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdõgazdál-

kodásért felelõsminiszter rendelheti el a tûzgyújtási tilalmat, például a ka-
tasztrófavédelem kezdeményezésére. Tûzgyújtási tilalom idején tilos tü-
zet gyújtani az erdõterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200

méteres körzetén belül lévõ külterületi ingatlanokon. Ide értendõk a felso-
rolt területeken található tûzrakóhelyek, a vasút és közút menti fásítások,
de tilos a parlag- és gazégetés is.
A tûzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteo-

rológiai körülményektõl, az erdõben található élõ és holt biomassza szá-
razságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tûzgyújtási tilalomról
az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tûzgyújtási ti-
lalomról szóló határozatot és térképet, de errõl az országos közszolgálati
média is tájékoztatást ad. Az aktuális tûzgyújtási tilalomról �mint a jelen-
leg kihirdetett esetben is � a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az on-
nan is elérhetõ szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl szá-
mos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén
teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu
A tûzgyújtási tilalom a közzétételtõl a visszavonásig él! Az említett

honlapokon napi frissítéssel megtekinthetõ az aktuális állapot. A lakosság
a lakóhelye környékén található erdõterületekrõl az erdészeti hatóság által
készített interaktív erdõtérképen is tájékozódhat.

Erdõk tûzvédelme
Magyarországon két fokozottan erdõtûzveszélyes idõszakot különíthe-

tünk el. Az egyik kora tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, amikor a ki-
zöldülés elõtt elsõsorban rét- és tarlóégetések következtében gyullad meg
az erdõ, fõleg lombos erdõtelepítésekben és felújításokban okozva igen
jelentõs károkat.
A második veszélyeztetett idõszak a nyári hónapokra esik, amikor a

hosszabb csapadékmentes, forró idõjárási viszonyok következtében az er-
dei avar- és tûlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdõtüzek elsõsorban el-
dobott cigarettacsikkek és a tûzgyújtási tilalom ellenéremeggyújtott tábor-
tüzek, nyári gazégetés következtében keletkeznek, elsõsorban erdei és fe-
kete fenyves állományokban, valamint idõsebb lombos állományokban.
A magyarországi erdõtüzek 99 százaléka(!) emberi gondatlanság vagy

szándékosságmiatt keletkezik.
A klímaváltozás következtében a korábbinál forróbb nyarakon nem a

tüzek számanõhetmeg jelentõsen, hanema terjedési sebessége és intenzi-
tása. Így esetenként jóval nehezebb õket eloltani, és jóval nagyobb terüle-
tet érinthetnek, mint korábban.
Az elõbbiek alapján látható, hogy az erdõk tûz elleni védelmének ki-

emelten fontos szerepe vanmind az erdõgazdálkodás, mind a tûzvédelem
oldaláról.
Azerdõgazdálkodókaparkerdõk területén turisztikai célból állandóésbiz-

tonságos tûzrakóhelyet kötelesekkialakítani.Akijelölt tûzrakóhelyet az erdõ-
gazdálkodó kötelessége karbantartani, és arról is gondoskodnia kell, hogy az
erdõtûz elleni védelemmelkapcsolatos feltételekbiztosítottak legyenek.
A kialakított tûzrakóhelyen az alábbi szabályok betartásával bárki rak-

hat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tûzmeg-
gyújtása elõtt a tûzrakóhely környékét meg kell tisztítani a tûz terjedését
lehetõvé tevõ anyagoktól, levelektõl, faágaktól. Soha nem szabad fel-
ügyelet nélkül hagyni az égõ tüzet, amég ki nem hûlt parazsat, hamut. Fel
kell készülni a tûz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról,
hogy készenlétben legyen a tûz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz,
homok, lapát). Ahogy a tûzre nincs szükség, azt gondosan el kell oltani és
meg kell gyõzõdni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás elõtt le-
hetõleg földet kell szórni.
Az erdõgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az er-

dõgazdálkodó vagy az erdõ tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában lé-
võ személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdõgazdálkodási te-

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6. � Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 � E-mail: domsodote@gmail.com

Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu � Számlaszám: 51700272-10903818 � Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei � június hónapban
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vékenység keretében végzett égetés alkalomszerû tûzveszélyes tevékeny-
ségnek minõsül, amelyet 24 órával a tevékenység megkezdése elõtt az il-
letékes tûzoltósághoz be kell jelenteni. Védett természeti területen lévõ
erdõben, a kijelölt és a kiépített tûzrakóhely kivételével, tûz gyújtásához a
természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

Forrás: BMOKF
Iskolai délelõtt:

51-es fõút baleset:

51-es fõútmelletti tûzeset:

Szeméttelepi tûzeset:

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 105-ös számon tegyemeg legelõször, de ezt követõen aDömsö-
di Tûzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is
értesítsék az erre 24 órában fenntartottmobiltelefonszámon.A késlekedés
nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!

Habaj van! 105
Egyesületünkmobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes mun-

kánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
Akedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
Akedvezményezett neve:DÖMSÖDITÛZOLTÓEGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 51700272-10903818-00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosag-

domsod.mlap.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József

titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com
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A Sisi Alapítvány Erzsébet királyné koronázásának 150. évfor-
dulójának tiszteletére indította útjára 2017. június 7-én 10:30
órai kezdettel hagyományteremtõ céllal �SISI KEDVENC BO-
RA� elnevezésû borversenyét.
A következõ kategóriákban lehetett nevezni: fehérbor, rozé bor, vörös-

bor, szénsavas bor, borkülönlegesség, biobor, párlat (csak szõlõ).
A versenybe nevezõk bormintáit szakmai és társadalmi zsûri bírálta el.
A szakmai zsûri elnöke Nyitrainé dr. Sárdy Diána, az SZIEKerté-

szettudományiKar borászati tanszékvezetõje, egyetemi docens volt.
A borverseny megrendezését szakmailag támogatta dr. Kállay

Miklós emeritus professzor, a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli
elnöke.
A borok besorolását Kóczán Rudolf nyugalmazott OBI felügyelõ

végezte.
A társadalmi zsûri tiszteletbeli elnöke �Sisi�, akit Dalos Anikó sze-

mélyesítettmeg.
Az eseményt Sisi királyné bevonulása nyitottameg,mialatt Ócsai Juli a

Kék-Duna keringõt énekelte. Az ünnepi beszédek után elkezdõdött a bor-
minták kóstolása és pontozása.
Az értékelést követõen kuriózumnak számító � különféle vegyszermen-

tes húsokból � ebéd került az ünnepi asztalra, majd a a Ju és Zsu Társulat
musical-operett blokkal szórakoztatta a bíráló hölgyeket és vendégeinket.

Az elsõ �SISIKEDVENCBORA� c. borverseny eredménye:
�Sisi kedvenc bora�Csubák Testvérek, Tokaji Essencia (natúr)
Legjobb biobor Hárs Pincészet, Szajki Cirfandli Töppedt szõlõbõl
Legjobb fehérbor Juliusvin, Sauvignon Blanc
Legjobb rozé Gál Szõlõbirtok és Pincészet, GálKékfrankos rozé
Legjobb vörös Eurobor � Tûzkõ Birtok, Tûzkõmerlot
GRATULÁLUNKMINDENKEDVESVERSENYZÕNEK!

További, bõvebb információ: http://www.sisibal.hu/bor-verseny/
Fotók:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1445707095487805&set
=pcb.1445739985484516&type=3&theater

A Sisi Alapítvány 2017. június 8-án szervezte meg Gödöllõn a
Sissi Fagylaltozóban a II. Országos �Igazmondó� Koronázási Fa-
gyiversenyét.
A versenybe nevezõk termékeit szakmai, társadalmi és gyermek zsûri

bírálta el.
A szakmai zsûri elnöke dr. Gundel János professzor úr, a Budapesti

Gazdasági Egyetem korábbi tanszékvezetõje volt. Tagjai pedig Szamos
László és Farkas Elemér.
A társadalmi zsûribenOszvaldMarikát, Bay Évát, Ócsai Julit, a Ju

ésZsuTársulat vezetõjét, Joshi Barathot,KlausmannViktort és Feke-
teZoltánt, az IparosÚjság fõszerkesztõjét köszönthettük �ítészként�.
A gyermek zsûrit pedig gödöllõi, valamint az országos rajzpályáza-

ton elért eredményeik alapján nyertes gyermekek képviselték.
A rendezvény a �császári � királyi pár és családjuk� bevonulásával

kezdõdött, mialatt Ócsai Juli a Kék-Duna keringõt énekelte. Majd az
ünnepi beszédek elhangzása után megkezdõdött a verseny, a fagylal-
tok pontozása.
Az értékelés alatt a Ju és Zsu Társulat musical-operett blokkal szóra-

koztatta a nagyérdemût, valamint a kuriózumnak számító � vegyszermen-
tes különféle húsokból � ebéd került feltálalásra.
A szakmai, társadalmi és gyermek zsûri együttes döntése alapján a

versenyt a gödöllõi Sissi Fagylaltozó és munkatársai által készített
Rákóczi túrós fagylalt nyerte el.
A Sisi Alapítvány kuratóriuma Szamos László urat a Fagyi Nagy-

követévé nevezte ki, mely cím a magyar kézmûves fagylaltot kiemelve
népszerûsíti.
2018-ban ezt a díjat Szamos László úr által választott személy kap-

ja meg, akinek szintén fontos ez az üzenet, hogy eljusson minél több
emberhez.
A zsûri kóstolásának befejezése után a versenyfagylaltokat ked-

vezményes áron lehetett megvásárolni, melynek bevételébõl össze-
gyûlt 80.500 forintot, támogatásként a Tessedik Sámuel Családok
Átmeneti Otthona kapta, melynek képviselõje, Karácsony Teré-
zia vehette át a támogatást.

A II. Országos �Igazmondó� Fagyiverseny eredménye:

AA SSiissii AAllaappííttvváánnyy KKOORROONNÁÁZZÁÁSSII rreennddeezzvvéénnyyeeii



I. helyezett:
Rákóczi túrós � Sissi Fagylaltozó, Gödöllõ
II. helyezett:
Pingvin �Nasi Fagylaltozó, Budafok
III. helyezett:
Spongya Bob és barátai � Sissi Fagylaltozó,
Gödöllõ
Szakmai díj:
Blaha Lujza tortája � Sissi Fagylaltozó, Gö-
döllõ
Társadalmi zsûri díja:
Orea �Nasi Fagylaltozó, Budafok
Közönségdíj:
Karamellás görög joghurt � Kapitány cuk-
rászda, Kiskunlacháza
Gyermek díj:
Friss fuvallat � Sissi Fagylaltozó, Gödöllõ
Sisi Alapítvány díja:
Gödöllõi álom (mentes) � Herczeg Emese és
Paulovics Renáta, Gödöllõ
Különdíjak:
IPAROSÚjság díja
VEGAN OLVITA Banán rock � Kapitány
cukrászda, Kiskunlacháza
Roll Szervíz Kft. díja:
Shába királynõje pisztácia � Józan Zsuzsan-
na, Kiskunlacháza
GRATULÁLUNK MINDEN KEDVES

VERSENYZÕNEK!

A versenyszabályzatunk alapján a 2018-
as versenyünkre ismételten a gödöllõi Sissi
Fagylaltozóban,KonczAndreánál kerül sor!
GRATULÁLUNK!
További, bõvebb információ: http://www.sisi-

bal.hu/fagyi-verseny/
Fotók: https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1447680618623786&set=pcb.14477107
15287443&type=3&theater

Pintér-Rakszegi Zita
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Vank Katára különösen nagy örömmel, sze-
retettel szeretném felhívni kedves olvasóink fi-
gyelmét. Vank Kata Dömsödön nõtt fel, évfo-
lyamtársak voltunk az általános iskolában. Ka-
tát méltán érezhetjük a �mi� sikerüknek is, hi-
szen írásaival, néhány éve beindult munkássá-
gával sok örömöt, büszkeséget okoz szülõfalu-
jának is.
Ajánlom böngészésre a LELEKSUTTO-

GAS.BLOG.HU oldalt, ahol LÉLEKSUTTO-
GÓ szerzõ alatt Kata írásait olvashatjátok (aki
az Index oldalain megfordul, egész biztosan ta-
lálkozott már Kata történeteivel). Szintén felke-
reshetitek Kata saját oldalát a facebook-on: Ka-
ta Vank néven. Kata boldogan fogadta el felké-
résemet, hogy megjelenhessen egy története itt
az Arany oldalon. Így emlékezik Dömsödre:
�...Amikor elkezdtem az írást, álmodni sem

mertem, hogy az emberek szeretni fogják. Csak
valahol a lelkem mélyén õszintén reméltem. És
amikor elolvastam, amit írtál nekem, könnyek
szöktek a szemembe. Abban a faluban töltöttem
a gyermekkorom, és többek között Elly néninek
és Rózsa Kati néninek köszönhetem, hogy az
írás lett a legjobb barátom. És nagyon sokat je-
lent nekem, hogy Dömsödön az emberek olvas-
nak, és ez az ajándék, amit adtatok nekem. Na-
gyon köszönöm.�

Velláné BucsiMária

Egy történet Katától:

Ráncok az arcon
Nézem az arcomat. Fáradtnak tûnök, fáradt

vagyok. Nézem a szemem alatti ráncokat.Meg-
öregedtem. Észrevétlenül elszálltak az évek. És
én elfáradtam.Belefáradtam.Belefáradtam a 15
év házasságba, az abból való menekülésbe, a
mindent hátrahagyásba, az elölrõl kezdésbe. El-
fáradtam. Elfáradtam az álmokba, a be nem tel-
jesült vágyakba, a hiába szeretésbe.
Csak nézem a ráncaimat. Mosolygok. Bár-

csak azt mondhatnám, hová tûnt az az álmodo-
zó kislány, aki voltam. De sosem voltam az. So-
sem voltam erõs, sosem álmodtam, sosem lé-
teztem. Csak most kezdtem el élni, amióta elsé-
táltam a házasságomból, a múltból, a létezé-
sembõl, a fogságból. Nézem a ráncaimat. Né-
zem õket. Elszálltak az évek. Addig-addig
vártam, hogymajd valakimegment életempok-
lából, hogy elszálltak az évek. És nem érkezett
senki. Magamat kellett megmentenem. De köz-
ben eltelt 15 év. Közben elteltek az évek. Léte-
zik olyan, hogy túl késõn? Vajon máshol tarta-
nék éltem útján, ha elõbb lépek? Ostoba kérdé-
sek. Ostoba kérdések.
Nézem a ráncaimat. Az át nem aludt éjsza-

kák, a sok stressz, az aggódás, a félelem, a rette-
gés... mind-mind nyomot hagyott rajta. Nézem
a ráncaimat, és próbálom eldönteni, büszke va-
gyok-e rájuk. Nézem a ráncaimat, és nézem azt
a fáradt arcot, aki visszatekint rám. Hová lett a
tûz? Hová lett a lelkesedés? Amindennapok le-
gyõztek? Fáradt vagyok. Elfáradtam. Elfárad-
tam a boldogság keresésébe, a hiába remények-
be, a be nem valósult álmokba. Elfáradtam.
Nézem az arcot, ami visszatekint rám. És

arra gondolok, engem még sosem szerettek.
Én már szerettem, én mindig szerettem, tisz-
tán, õszintén. De engem még sosem szeret-
tek... sosem. Vajon miért érdemeltem én ezt a
sorsot? Vajon miért kellett, hogy ez legyen
az osztályrészem? És vajon miben remény-
kedem még? Miben hiszek még, és miért hi-
szek még? Miért hiszem, hogy egyszer még
megtapasztalhatom, milyen az, amikor vi-
szontszeretnek... amikor szeretnek.
Nézem az arcot, ami visszatekint rám. Né-

zem és rámosolygok. Mert a ráncok mögött
ott van egy élet, a maga küzdelmeivel, félel-
meivel, átvirrasztott éjszakáival, a csalódása-
ival. Nézem az arcot, és szeretem. Mert volt
erõm kilépni, elmenni, továbbmenni, elkül-
deni, menekülni, bízni, remélni, hinni, vágy-
ni, szeretni.
Nézem a ráncaimat. Nézem azokat, és

csak azt látom... nincs tûz, nincsenek álmok,
nincsenek remények. Csak egy élet van... a
múltjával, a jelenével, és nem tudni milyen
jövõvel. Vajon meddig lesz még erõm bízni?
Vajon meddig lesz még erõm újra és újra fel-
állni? Vajon megtapasztalhatom még a sze-
relmet? Vagy csak megyek elõre, mindig fel-
állva? És lesz mindig erõm? Lesz mindig re-
ményem? Lesz mindig hitem?

KataVank

Kedves Olvasók! Várjuk verseiket, elbeszé-
léseiket, novelláikat, hogy a Hírnök hasábjain
és a facebook-onmegoszthassukmásokkal is!
Elérhetõségek:
VellánéBucsiMáriabucsimarcsi79@gmail.com
Vass Ilona domsodimuzeum@gmail.com

Arany oldal
Arany János születésének

200. évfordulójára emlékezve

KútfúrásKútfúrás 110-es csatorna-

csõvel � garanciával.

06-30-964-0485
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Helyreigazítás: az elõzõmérkõzésen nemMolnárt, hanemCzirákyt ál-
lította ki a játékvezetõ.
Az 2016/17-es bajnokság utolsómérkõzésén:
Alsónémedi : Dömsöd 4:2 (2:2)
Csak az elsõ félidõben tudtuk tartani a lépést a hazaiakkal. Csapatunk

mindkét gólját Nyisztor szerezte.

Mint a tabellán látható, csapatunk a 12. helyen végzett 32 ponttal. Az
eredményesség szempontjából az elmúlt évek legrosszabb szereplésének
mondható az idei. Ha nemcsak a számszerû eredményt vizsgáljuk, sokkal
jobb a helyzet. Az õszi idényben nagyon kevés pontot szerzett csapatunk.
15 forduló után 12 pontunk volt. Ennek fényében a tavaszi szereplés jó-
nakmondható. Volt néhánymérkõzés, a Tököl és a Gyál elleni, ahol sem-
mi sem sikerült, de voltak meglepetés gyõzelmek, pl. Bugyin, ahol sike-
rült nyerni. Összességében a csapatnak volt stílusa, akarta a gyõzelmet, és
nem hozott szégyent a klubra.
Röviden értékelem a játékosok teljesítményét a szurkoló szemével. 31

év a játékosok átlagéletkora. Ez eleve azt mutatja, hogy egy idõsebb csa-
patról van szó. Személyenként értékelve ameghatározó játékosok teljesít-
ményét: Szilágyi Gergõ, a fiatal kapus megbízható hálóõre volt csapa-
tunknak, de volt néhány védhetõ labda, amely gól lett. Turcsán Tamás
megbízható teljesítményt nyújtott végig. CziglerGyula a legbiztosabb vé-
dõ játékosunk, aki még gólveszélyes az ellenfél kapuja elõtt is. Ha keve-
sebbet szabálytalankodna, a csapat javára válna. Faragó Gábor technikás
védõjátékosunk, a mérkõzéseken mindent megtesz a gyõzelemért, lát a
pályán és használható labdákat ad. Az idén a gól hiányzott játékából. Kar-
dos Ferenc a legtöbb helyen használható nagy munkabírású védõjátékos.
Voltak mérkõzések, amikor szinte egyedül tartotta a csapatban a lelket.
Néha kissé szertelen a játéka. Bognár Balázs: mindig lehet rá számítani,
amikor nem sérült. Az elvárásnak az idén is megfelelt. Molnár Sándor: a
Dömsödön nevelkedett fiatalember nagyon hasznos tagként illeszkedett
be a csapatba. Kiemelkedõ a játékintelligenciája. A külföldön eltöltött
hosszú évek alatt rendkívüli rutinra tett szert. A 38 éve ellenére még né-
hány évig szívesen látnánk a pályán játszani. Kalapács Gábor technikás
középpályás, jó helyen van nála a labda. Sokat volt sérült. KelemenAdri-
án rendkívül jó képességû labdarúgó, minden mérkõzésen nagy elánnal
akarja a gyõzelmet. Kis súlyfeleslegétõl ha meg tudna szabadulni, még
hasznosabb tagja lenne a csapatnak. Hrösch Péter a legképzettebb labda-
rúgó a csapatunkban. 9 góljával nagymértékben hozzájárult csapatunk
eredményéhez. Hibája viszont, hogy néha elszórakozza a helyzeteket.
Elõnyére legyenmondva, hogy igyekszik javítani ilyen esetek után.Meg-
határozó egyénisége lehet csapatunknak, ha sikerül itt tartani. Garai Gá-
bor méltatlanul kevésszer volt jelölve a kezdõ csapatban. Játéktudása,
akarata több szereplésre is predesztinálná. Fizikai képességeimég javítás-

ra szorulnak. Bognár Sándor: a nagy tudású játékos különbözõ okokmiatt
kevesebbet játszott, és a mérkõzéshiánymeg is látszott játékán. Ennek el-
lenére hasznosan szállt be mindig a mérkõzésbe. Cziráky Tamás: õ a házi
gólkirály 13 góllal. Az idén huzamosabb ideig sérült volt, ezért is ért el ke-
vesebb gólt, mint szokott. Néha lehetetlen helyzetekbõl is gólt szerez. Hi-
bájának mondhatjuk, hogy sokszor maga próbálja megoldani a helyzete-

ket, amikor a passz kívülrõl jobb megoldásnak lát-
szana. Palotai György a legtöbbet szereplõ csatá-
runk. Megbízható játékos. Gyors, a labdákat igyek-
szikmegtartani, veszélyes a kapu elõtt. Összjátékban
fejlõdhetne.Öt gólt ért el ebben az idényben, higgad-
tabb játékkal ez több is lehetne. A 6 sárga lap nem
válik dicsõségére a saját nevelésû csatárunknak.
Nyisztor Donát 36 éves kora ellenére a mezõny
egyik leggyorsabb játékosa. A fél idényben szerzett
9 gólja bizonyítja, hogy érdemes volt leigazolni.
Ezenkívül szerepelt még: Böröcz Bence, HajlikMá-
té, Kajdácsi Imre, Kalapács Gergõ, Király János,
Magony Péter, NagyAttila, Sebestyén Zsolt, Szántai
István, Szõke László, VéghGábor. Õk is hozzájárul-
tak csapatunk eredményeihez.
Szót kell ejtenünk a DUSE U 19-es csapatáról. A

csapat sokat fejlõdött Reibl György vezetõedzõ ke-
zei alatt. A csapatnak van tartása, stílusa. Probléma
még a sportszerûtlenmagatartás, fegyelmezetlenség.

A játékoskeret szûkössége miatt többször cserejátékos nélkül állt fel csa-
patunk. A csapat a bajnokságban az utolsó, 14. helyezést érte el: 4 gyõze-
lem, 2 döntetlen és 20 vereség. A szereplésben sok biztató jelet lehet talál-
ni.Már az is eredmény, hogymindenmérkõzésre ki tudtak állni.A csapat-
ban vannak tehetséges játékosok, kiemelném Kun Zoltánt, aki 22 gólt ért
el, Pokornyik Istvánt, aki csapatkapitányként irányította a csapatot és
Turcsán Pált, aki tehetségével és akaratával kiemelkedett társai közül.
Akik még játszottak a bajnokságban: Göllény Zoltán, Horváth György,
Kun Attila, Kun Bence, Kun János, Perger Benjámin, Pokornyik Gábor,
Pokornyik Krisztián, Sípos Dávid, Szabó Tibor. További sportsikereket
kívánunk nekik. (Varsányi)

Hely Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P
1. Fémalk-Dunavarsányi TE 30 24 3 3 90 29 61 75
2. Törökbálinti TC 30 22 2 6 118 40 78 68
3. Bugyi SE 30 21 3 6 92 40 52 66
4. Örkény SE 30 17 7 6 90 56 34 58
5. RáckeveVAFC 30 18 3 9 65 53 12 57
6. Tököl VSK II. 30 17 2 11 70 66 4 53
7. FelsõpakonyKSE 30 16 5 9 78 57 21 53
8. Alsónémedi SE 30 15 6 9 73 46 27 51
9. Pereg SE 30 11 5 14 77 84 -7 38
10. Taksony SE II. 30 10 3 17 56 71 -15 33
11. Újlengyel DSE* 30 9 6 15 65 74 -9 32 (-1 pont)
12. Dömsödi SE 30 9 5 16 54 64 -10 32
13. ÚjhartyánVSE 30 9 3 18 54 68 -14 30
14. Ócsa VSE 30 3 4 23 40 128 -88 13
15. Gyáli BKSE* 30 7 3 20 50 96 -46 11 (-13 pont)
16. Táborfalva KSE 30 1 2 27 31 131 -100 5

Dömsöd�Honvédöregfiúk
labdarúgómérkõzés

ADömsödi Napok keretében július 15-én szombaton délelõtt
11 órai kezdettel Dömsöd�Honvéd öregfiúk labdarúgómérkõzés kerül

megrendezésre.

Amérkõzésen aHonvéd színeiben pályára lépnek:Détári Lajos, Bá-
rányos Zsolt, Varga József (Kacsa), Plókai Attila, Gyimesi László,
Hamar István, Kovács Béla, Filó Tamás, Szamosi Tamás, Farkas

Viktor, FarkasAttila, BakóAttila és sokanmások.
Szurgent Lajos edzõ vezetésével, aki többmint 13 évig volt

Dömsödön játékos és vezetõedzõ.

ADömsöd csapatában pályára lépnek:Elekes István, Elekes József,
Jaksa István, Tóbisz László, Kovács Ferenc (Csuti), JakabAttila,
VíghLászló, Rottenbiller Zoltán, Kovács Zsolt, Császár Zoltán,
OrbánLászló, CsaplárGyula, Csaplár Sándor, PetróAttila,

MolnárCsaba, NagyAttila, Kincses Sándor.

Mindenkit szeretettel várunk, reményeink szerint mindenki
kellemesen fog szórakozni az elmúlt harminc-negyven év játékosainak

Honvéd�Dömsödmérkõzésén.

Labdarúgás II. osztályú felnõtt bajnokság, Déli csoport

II. osztályú felnõtt bajnokság, Déli csoport végeredmény

JakabAttila
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Nekünk, dömsödieknek óriási élményt jelen-
tett, hogy idén településünk is a népszerû Tour
de Hongrie útvonalán szerepelt. Még akkor is
így van, ha �csak� áthaladtak itt a versenyzõk!
ATour deHongrie története 1925-ben kezdõ-

dik, amikor július 27-én hajnali 4 órakor a buda-
pesti Gellért szálló elõl startolt a mezõny, a telje-
sítendõ táv 510,5 km volt. A kerékpáros Tour de
Hongrie verseny két szünettel (1928 és 1936)
egészen 1963-ig évrõl évre megrendezésre ke-
rült.Majd több éves kihagyással 1993-ban indult
ismét, és 2015-ben járta újra körbe az országot.
Idén a START június 27-én indult el Szombat-

helyrõl, ahol a versenyzõk 1 km-es távon eldön-
tötték, hogy a gyorsaságért járó sárgameztmelyi-
kükviselimajd.Aversenynek5 szakasza volt:
1. Keszthely�Zalaegerszeg
2. Velence�Siófok
3. Paks�Cegléd
4. Karcag�Miskolc
5. Jászberény�Budapest (Hõsök tere)
A 120 kerékpárosból álló nemzetközi me-

zõnyben 20 csoport volt jelen: köztük amerika-
iak, szerbek, norvégok, németek, luxembur-
giak, dél-afrikaiak, szlovének, belgák, ausztrá-
lok, csehek, románok, szlovákok és magyarok.
A hat nap alatt összesen 750 km-t tettek meg,
140m-es szintkülönbségen.

A jelenlegi szervezõk célja az, hogy a kor-
mány, a szponzorok és a partnerek támogatásá-
val megrendezett 6 napos esemény, a régió leg-
rangosabb versenye lehessen.
Mi, dömsödiek csak egy piciny kis morzsáját

láthattuk a Tour de Hongrie-nek, mely egyben a
leglátványosabb része a teljes egésznek. Hogy
mi húzódik a háttérben, az is éppoly izgalmas és
mozgalmas, mint maga a verseny látványa.
Egy-két nappal a verseny elõtt érkezett a rend-

õrség felkéréseazérintett településekre, ígyDöm-
södre is, hogy segítsenek az áthaladó kerékpáro-
soknak biztosítani az utat. Ez azt jelentette, hogy
hozzánk úgy 3 és 4 óra közt érkeztek, de a bekö-
tõutakat már kora délután szalagozták, és a helyi
polgárõrök, tûzoltók, vadõrök elfoglalták õrhe-
lyeiket végig a fõút mentén. A települést átszelõ
51-es fõútvonal hermetikusan le lett zárva, sem-
minemû közlekedés nem volt megengedett. A la-
kosság részérõl fantasztikusannagyvolt az érdek-
lõdés a nemzetközi verseny tekintetében. Kicsik
és nagyok, idõsek és fiatalok lelkesen fényképez-
tek, videóztak, ujjongva biztatták az elhaladó ke-
rékpárosokat, majd még néhány napig izgatottan
beszéltek az emberek az eseményrõl, közösségi
oldalakonosztottákmeg felvételeiket.
A verseny kiszolgáló technikai segítõi közt

egy dömsödi fiatalember már második alkalom-

mal segédkezik. Fábián Domokos egészen pon-
tosan a célterület építõ csapat tagja, néhány érde-
kes információt osztott meg velem. Elmondása
szerint az õ feladatuk a métertáblák kihelyezése,
azok súlyozása, a célkapu állítása is. Több kise-
gítõ háttér csapatot említett, úgy mint a deko-
rosokat, a kordonosokat, a start és a cél terület
építõket. Mindegyik csapatban bizony össze-
hangoltan és fegyelmezetten kell dolgozni. Az
sem ritka, hogy besegítenek a másiknak, ha el-
maradásban vannak. A verseny felszerelését ka-
mionok, teherautók szállítják több helyre egyik
ponttól amásikig.A rajt terület felállításáért fele-
lõs brigád csak azokon a településeken állítja fel
a rajtkaput, ahonnan a versenyzõk indulnak. A
cél terület építõk pedig ott állítják fel a célkaput,
abban a városban, ahová érkezik a mezõny. A
közutakon haladó versenyzõket a csapatautók
kísérik.
A verseny folyamán több helyen is tartottak

sajtótájékoztatót a rendezõk, élõben is lehetett
követni amezõnyt a technikának köszönhetõen.
Többet is megtudhatnak a Tour de Hongrie-

ról amegfelelõ online oldalakon.
Bízunk abban, hogy Dömsöd a jövõben még

több ilyen és ehhez hasonló rendezvény részese
lehet majdmindenki örömére!

Vass Ilona

�Életét a labdarúgásnak szentelte, igazi barát és sportember volt a pályán és a pályán kívül. A pályán zseni, az életben ember tudott maradni.�
(Buzánszky Jenõ)

MEGH ÍVÓ !
Szeretettel meghívunk egy sporttörténeti kiállításra, melynek témája:

�A legismertebbmagyar�, PUSKÁSÖCSI és aDÖMSÖDIEK sportélete
AKIÁLLÍTÁSTMEGNYITJA:KISSGÁBOR�PUSKÁSÖCSIKERESZTFIAVAGYOK�.

Helyszín: DÖMSÖDI SEKÉK-DUNAKISVENDÉGLÕ (DUNA-PART).

Idõpont: 2017. JÚLIUS 15 -ÉN (SZOMBAT) 10ÓRA

Rendezvény szervezõje: KLUCHRÓZSANAGYKÖZSÉGIKÖNYVTÁR.
10.30-kor: DÖMSÖD�HONVÉDöregfiúk labdarúgómérkõzés

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!HAJRÁDÖMSÖD!!!

Dömsödön is áthaladt a Tour de Hongrie
nemzetközi kerékpáros verseny
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Azt hiszem a legtöbb dömsödi nosztalgiával
emlékezik vissza arra az idõszakra, mikor a Ke-
nyérboltba jártunkmindannyian kenyérért. Ha a
háziasszony igazán friss és finom pékáruval
szerette volna családját megörvendeztetni, biz-
tosan oda tért be. Frissen sült kenyér illata ter-
jengett az üzlethelyiségben, bõ választék és ked-
ves kiszolgálás várta a vevõket. A körülöttünk
lévõ világ ehhez az idillikus állapothoz képest,
mely alatt a 70-es, 80-as éveket értem, hatalmas
változásonment keresztül. Saját településünkön
lemérve ezt a fordulatot érdekes megállapításra
jutottam. Elég, ha csak az üzleteket és kis üze-
meket veszem lajstromba, hogy mi mûködött
annó, mi maradt meg és melyek azok, amelyek
bezártak? Csak halkan jegyzemmeg, hogy volt
ruhás, méteráru, valamint cipõsboltunk, és vas-
mûszaki szaküzletünk... Ma hol vannak? És mi
maradt meg? A patika, az �ABC�, a benzinkút
és a pékség!
Hálásak lehetünk, hogy van aki üzemelteti

ezeket és igénybe vehetjük szolgáltatásaikat!
Most júliusban, mikor az aratás idõszakát él-

jük, örömmel nyugtázhatjuk, hogy van saját
malmunk, ahol átveszik a helyi gazdák által ter-
melt gabonát, és jó minõségû lisztet õrölnek be-
lõle. Továbbgondolva a témát, van saját péksé-
günk is, ahol ebbõl a helyi lisztbõl sütik a finom,
friss kenyeret! És itt most meg is állnék egy pil-
lanatra.
A közelmúltban jártam épp a kenyérboltban.

Az ajtón belépve a frissen sült kenyér illata csa-
pott meg. A polcok roskadoztak a gazdag áru-
készlet alatt, s a pult mögül kedvesen mosoly-
gott vissza az eladó.
Miután jeleztem, hogy én tulajdonképpen

Szarka Mátét, a péket keresem, az üzlet hátulsó
részébe invitáltak, ahonnan a pékség nyílott. Itt
beszélgettünk a fiatal és lelkes pékkel, Szarka
Mátéval:
�Honnan jött az ötlet, hogy ezt a szakmát vá-

lassza, hiszen érettségivel leginkább továbbta-
nulnak a fiatalok?
� Igen, én is ezt tettem, kitanultam a pékmes-

terséget � mondja mosolyogva Máté. � Mindig
is érdekelt a kenyértészta készítésénekmikéntje,
gyakorta sütögettem otthon is. Így nem volt kér-
déses, hogy ilyen irányban képzem magam to-
vább érettségi után. Szüleim is támogattak ebben
az elképzelésemben, hiszen a családi vállalkozá-
sukba átvették ennek a kis élelmiszerboltnak az
üzemeltetését, és ezzel együtt a pékséget is.
�Agyakorlatot hol szerezte meg?
� Mikor a szüleimé lett a kenyérbolt, a pék-

ségben pedig sütötték a kenyeret, sokszor bejár-
tam ide és csak néztem, hogy a pékekmikormit
csinálnak. Nagyon tetszett, ám mégsem tõlük
tanultam meg a szakmát. Badacsonytomajon,
ahol keresztszüleim élnek, volt egy pék, aki ép-

pen készült befejezni vállalkozását. Õ azt
mondta, hogy csak miattam szivesen eljön ide
Dömsödre és megmutat nekem mindent, ami a
kenyérsütéssel kapcsolatos tudnivaló. Nálunk
lakott egy hétig, együtt jártunk dolgozni, együtt
jöttünk-mentünk, és ez alatt az idõ alatt mindent
megtanított nekem. Így kezdõdött.
�Milyen alapanyagokat használsz?
� Természetesen lisztet, amit a helyi malom-

ból vásárolunk. Sajnos elõírás, hogy tojást, tejet
nem használhatunk, csak kizárólag porított for-
mában. Emellett még használok cukrot, sót és
egyéb adalékanyagokat. Erre azért van szükség,
mert hosszú-hosszú évek alatt megváltozott a
búzafajták minõsége, gyengébbek lettek. Így
változott a liszt is, és szükséges az adalékanya-
gok használata, hogy a kenyérnek meglegyen a
megfelelõ térfogata.
� Milyen ez az

anyag?
� Úgy néz ki mint a

liszt. Tulajdonképpen
liszt az alapja és porí-
tott sikér van benne,
meg C-vitamin. Ezt
adagoljuk a kenyér-
tésztához.
� Nem ez az elsõ al-

kalom, hogy a kenyér-
sütésrõl beszélgetünk,
és már többször utalt
arra, hogy a Nagy Élel-
miszerkönyv szerint
készíti el termékeit.
Mit jelent ez?

� Sajnos hivatalosan csak kevesen tartják be
azokat az anyag arányokat, amit a Nagy Élelmi-
szerkönyv javasol. Ez azt jelenti, hogy a könyv-
ben százalékos formában megadják az anyag-
normát, és ehhez kell igazodni. A védett termé-
keket ismegtaláljuk benne,melyet külön fejezet
tárgyal. Ilyen termék pl. a vajas kifli, vizes
zsömle, házi kenyér, fonott kalács, briós, hogy
néhányat említsek. Ezeknek a termékeknek a
formája is szigorúanmeghatározott, és beltartal-
mi szempontból is fontos, hogy mindig ugyan-
azokból az alapanyagokból legyenek elkészítve,
ami az elõírás.
�Hányféle péksütemény készül itt?
� Körülbelül harmincféle, de két nagy csoport-

baosztva,vannakazédesésasós tészták.Ezenbe-
lül pedig lehet variálni. Népszerûek a leveles tész-
ták is. Közkedveltek az igazi klasszikusok, úgy
mintakakaóscsiga, ízes levél, túrós táska,búrkifli,
a diósmegmákospatkó. Igazából aképzelet szab-
ja meg, hogy hányféle péksüteményt készíthet el
egy pék. Én szívesen variálok, de a klasszikusokat
mindenképp sütni kell, mert az emberek azokat
szeretik a legjobban, igényvan rá!
� Az Ön által készített helyben sütött kézmû-

ves kenyerek, péksütemények csak itt kapható-
ak, vagymásutt is?
� Természetesen helyben kaphatóak. A he-

lyi üzemi konyhára szállítunk hetente két al-
kalommal, és hétvégén kerülnek Apajra is
termékeinkbõl. Az üzem kapacitása többet is
elbír, ha van rá igény. Külön megrendelésre
is sütök, szintén igény szerint, lehet az dupla
zsömle vagy lakodalmi fonott kalács, szíve-
sen megsütöm!

Kedves Olvasók! Augusztusi számunkban
folytatjuk a beszélgetést Szarka Máté döm-
södi pékkel, melyben a pékségek helyzetérõl,
a kenyérsütés folyamatáról és további tervei-
rõl lesz szó.

Vass Ilona

Magyar péktõl magyar kenyér
Beszélgetés Szarka Mátéval választott szakmájáról és a dömsödi pékségrõl

Sütõkemence

Kovásztartó, dagasztó, háttérben a munkaasztallal
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Meghívó
Kertai ZalánKertai Zalán festõmûvész

a honfoglalás nagyjai és a betyár világ képekben
címû kiállításának megnyitójára.
2017. július 16-án, 11 órakor

helyszín: Dömsöd, Petrovics-porta (Petõfi S. u. 17.)
Köszöntõt mond:Varsányi Antal, DömsödNagyközség alpolgármestere

A kiállítást bemutatja:Kertai Zalán festõmûvész
Betyárságról beszél:BujdosóAttila

Tárogatón játszik:VesztergámMiklós
Közremûködõk:

HajdúLászló tárogatón és aTörténelmiHagyományõrzõBetyárok
Akiállítás látványfestéssel zárul.

Szervezõ: PongráczGyula
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

�A magyarság népi hõsei�

�Hogy terema

magyarnóta�

Nótaest Dömsödön
2017. július 29-én szombaton 18 órakor

nótaestet tartunk, melyre szeretettel meg-
hívjukÖnt és a nótakedvelõ barátait.
Az est helyszíne: Dömsöd, Petõfi utca

�Petrovics�-ház.
Mûsoron elsõsorban Dezsõ Lajos nótái, ill.

Petõfi megzenésített versei, valamint néhány
meglepetés szám hangzik el.
A mûsorban helyi énekesek mellett fellép

mûvész vendég is.
Amûvész vendég Szóka Júlia operett- és

nótaénekes.
A kíséretetMáté János és zenekara adja.
Belépõ: 500 Ft.

PETÕFI
EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és

Vecsési Sándor

állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépõjegyek:
felnõtt: 200 Ft;

nyugdíjas, diák: 100 Ft.

(A kiállítás aXXIII.DömsödiNapok keretében kerülmegrendezésre,
mely július 30-igmegtekinthetõ amúzeumnyitvatartási idejében.

Információs telefon: 06-20-253-2589)

�A magyarság népi hõsei�
Kertai Zalán festészetében

Történelmünk folyamán egyszer dicsõség volt számunkra magyarságunk, máskor pedig hát-
rányként kellett megélni azt... Fontos-e, hogy mások mit gondolnak rólunk, akarunk-e megfelelni
az elvárásoknak vagy sem? Talánmindez nem is lényeges!
Magyarnak lenni dicsõség! Ez az életérzés Kertai Zalán festményei láttán félreérthetetlen ma-

gyarságtudatot ébreszt a szemlélõben.
Ki is ez a fiatalember, aki karizmatikus és erõs vonalaival olyan portrékat fest,melyek különleges

erõt sugároznak?
1970-ben született Békéscsabán. Építõmûvész és építész szülõk gyermekeként a rajz, az alkotás

iránti vonzalma korán megmutatkozott. Anyai nagyapja által sokat hall a szkíta-hun-avar-magyar
õsökrõl és a turáni népekrõl. Képein, rajzain ezen elemek köszönnek vissza. A honfoglalás korát
megidézõ portréin átüt az a nyers erõ, mellyel õseink rendelkeztek. Ugyanígy beszélhetünk az
1848-as portrékról, melyet a betyárokról készült anyag egészít ki. Az 1848-as szabadságharcban a
betyárok fontos szerepét számos dokumentumbanmegleljük, s ennek a vitathatatlan ténynek öröké-
be lépnek a �Történelmi Hagyományõrzõ Betyárok�.
Magyar kultúránk jellegzetes elemei figyelhetõekmegKertai Zalán festményein.Az általamegfes-

tett arcképekugyanolyan erõt sugározva kerülnek a vászonra,mint ahogy amûvész aztmegálmodja.
Jöjjenek el és gyõzõdjenekmegminderrõl személyesen is július 16-án 11 órakor a Petrovics-por-

tánmegrendezett kiállítás megnyitóján!
(A festmények amûvésszel egyeztetvemegvásárolhatóak.)

(A kiállítás a XXIII. Dömsödi Napok keretében kerülmegrendezésre, mely július 30-igmegtekinthetõ
amúzeum nyitvatartási idejében. Információs telefon: 06-20-253-2589)

Vass Ilona

����   HHHH ÍÍÍÍ RRRREEEEKKKK   AAAA   MMMMÚÚÚÚZZZZEEEEUUUUMMMMBBBBÓÓÓÓLLLL   ����   
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Helyesbítés
A Dömsödi Hírnök

XXVII. évfolyam 6. szá-
mában megjelenõ �500
éves a reformáció: Ki volt
Luther Márton?� címen
megjelent írásomban gé-
pelési hiba történt. Ez-
úton köszönöm a kedves
olvasók jelzését!

A szövegben két dá-
tum szerepelt hibásan,
melyek helyesen:
...Luther Márton 1483-

ban született Eislebenben.
1501-tõl az erfurti egye-
tem bölcsészettudományi
karán tanul...

Javította: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

RómaiKatolikus
Plébánia
2344Dömsöd,
Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra

Szentmise:
Csütörtök 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra
Plébános:
Nemeskürti Ferenc

BaptistaGyülekezet
2344Dömsöd,
Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Lelkipásztor:
Szappanos Tibor

EE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KKEE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KK EE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE IIEE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE II

Búcsú Ács Sándor
bácsitól

Döbbenten értesültünk arról a szomorú tényrõl, hogy 94 éves
korában eltávozott közülünk Ács Sándor bácsi, településünk
Díszpolgára.
Mindannyiónk számára példás volt az a megjelenés, ahogyan

nemzeti ünnepeinken részt vett, tisztelegve a Hõsök, az Õsök
emlékének, s hangsúlyozom, példát mutatva ezzel a fiatalabb
generációknak.
Fáradhatatlanul próbált segíteni hadifogolytársainak s azok

családjainak. Lelkes mesélõként magyar történelmünk olyan
korszakáról adott át információkat az utókornak, melyek a törté-
nelemkönyvekbõl nem tanulhatóakmeg.
Példás családapa, nagyapa, dédapa és férj volt. Így köszönt-

hettük Õt és feleségét, Rózsika nénit 60. és 65. házassági évfor-
dulójukmegszentelésén a katolikus templomban.
A Dömsödi Hírnök olvasói nevében most búcsúzunk tõle, és

tisztelettel emlékezünk reá!
Vass Ilona

felelõs szerkesztõ
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a rendõrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

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: június 25.

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

Várhatómegjelenés: július eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:

Balogh István Ferenc, Balogh László,
Bencze István, Bõdi Endréné, Budai Szilvia,

Christoph Gáborné, Csikós Lászlóné,
Csonka Nóra, Földvári Attila, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Jakab Attila, Korona Sándor, Lakatos Mátyás,
Markóné Zöldág Ágnes, Nemoda-Stiasny
Márta, Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné,
Pintér-Rakszegi Zita, Pongrácz József,

Richter Gyuláné, Siket Péter,
Szabóné Lévai Csilla, Varsányi Antal,
Velláné Bucsi Mária, Zsidai Mónika.

Készült 800 példányban.
Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenikmeg.

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

GáborÁron u. 2/a

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

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

Születtek:
Holló József � Schmidt Gizella

LILIEN EMMA

Csécs Zsolt László � Tõkés Diána
SZAMANTA

Katus Viktor � Czikora Anita
CSONGOR

Házasságot kötöttek:
Büte Zsolt Attila � Kudar Mariann
Magony Péter � Kiss Annamária

Elhunytak:
Mendi LajosnéHorváth Aranka 69 éves

Várkonyi Antalné Kovács Katalin 67 éves

Kucsák János 74 éves

VassMargit 58 éves

Ács Sándor 94 éves

Kohl János 62 éves

Anyakönyvi hírek

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

Ismét szól a tárogató
a dömsödi remformátus
templom tornyából

Immáron hagyomány, hogy nyaranta,
minden vasárnap 18 órakor zsoltárok,
dicséretek, magyar énekek és népdalok
zendülnek fel templomunk tornyából.

Érdemes meghallgatni és elgyönyör-
ködni abban, hogy miként szólaltatja
meg Hajdú László ezt a nem mindenna-
pi és ritka hangszert. Miként tölti meg a
tárogató erõs hangzásával a templom
elõtti kis teret.

A tárogató elképzeléseink szerint jú-
nius 25-én 18 órakor szól majd elõször,
s utána szeptemberig minden vasárnap
ebben az idõpontban hallgathatjuk.

Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivéte-
les élmény!

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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2017-ben ballagó osztályok

8. a: 1. sor: Ácsné Jaksa Szilvia, Tóthné Porvay Zsuzsanna, Sasné Boldizsár Mária, Gábor Tünde, Gacsné Gábor Mariann,
Mészáros Pálné, Pergerné Kenesei Krisztina, Földváriné BalikóMariann, Gerenday Éva, Ispánné CzibolyaAndrea, MajorAnna.
2. sor: Faragó Attila, Gecze Judit, Szemán Kamilla, Szûcs Eszter, Ispán Erika, Bõdi Orsolya, Bencze Noémi osztályfõnök,

Galambos Laura, Bojtos Beáta Barbara, Horváth Senon Melinda, Vella Fruzsina Klára, Kovács Bálintné.
3. sor: Donec Szergej, Pethesné Nyári Katalin, Szeile Zoltán Richárd, Csaplár Sándor István, Veres Máté, Pergel Bence,

Ispán Bence, Gajár Viktor, Farkas Zsolt, Katus Kristóf, Kun László, Ambruska Margit.

8. b: 1. sor: Ácsné Jaksa Szilvia, Tóthné Porvay Zsuzsanna, Sasné Boldizsár Mária, Gábor Tünde, Gacsné Gábor Mariann,
Mészáros Pálné, Pergerné Kenesei Krisztina, Földváriné Balikó Mariann, Gerenday Éva, Ispánné Czibolya Andrea, Patonai
Istvánné. 2. sor: Belencsik Csilla Klaudia, Gulyás Dorka, Balogh Orsolya, Holczimmer Noémi Csilla, Orsós Szimonetta Dóra,
Manger Petra, Pethesné Nyári Katalin osztályfõnök, Rüsics Alexa Dóra, Csimma Vivien, Pozsár Lili, Krisztián Karina Liza,
Sas Bernadett, Blaha Zsuzsanna. 3. sor: Donec Szergej, Faragó Attila, Patonai István, Kátai Csaba Botond, Keresztes Ákos,

F. Kiss Péter, Papp András, Takács János Zoltán, Kolompár István László, Papp Gergely Tamás, Ambruska Margit.


