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A K T U Á L I S
Két nappal a tanévnyitó elõtt vagyunk, és
megpróbálom felidézni az elmúlt hónap eseményeit. Az iskolakezdés aktualitása mondatja velem azt, hogy az oktatási intézmények körül –
mi autósok – fokozott figyelmet fordítsunk a
gyermekekre! Biztos vagyok abban, hogy minden közlekedõ így gondolja!
Ugyanúgy, pillanatok alatt elrepült ez a nyár
is, mint ahogyan az elõzõ években is megtörtént. A Képviselõ-testület tagjai azért sokat dolgoztak, hiszen jó néhány rendkívüli ülést kellett
tartanunk, mert a döntéseinket nem halogathattuk a sikeres pályázatok érdekében. Szorított
bennünket az idõ, mert augusztus 15-ig kellett a
sportparkok építésére olyan pályázatot összeállítani, amely joggal számíthat a döntéshozók részérõl támogatásra. Nagyon jó lenne, ha a sportcsarnok mellett és a dabi játszótér mellett megépülhetne egy-egy sportpark, amely tovább erõsítené sportos településünk mivoltát. A nyár folyamán már sikeres pályázatról értesülhettünk.
Az Ady Endre utca felújítására csaknem 15 millió forintot nyertünk. Az aszfaltozó cégek szá-

mára pályázatot írtunk ki, tizenkét vállalkozástól kértünk árajánlatot a kiviteli munkákra.
Államalapításunk ünnepén ismét a hivatal
elõtti parkban tartottuk megemlékezésünket István királyról és koráról. A tartalmas ünnepi mûsort szokás szerint a Ju és Zsu Társulat adta,
mindenki megelégedésére! Pánczél Károly képviselõ úr ünnepi beszédében azokról az európai
értékekrõl beszélt, amelyet István király idejétõl
napjainkig megõriztünk! Európa részei vagyunk – mondta –, a keresztény Európa részei!
És az is maradunk!!!!! Huszár Péter Bence, a
Járási Hivatal vezetõje is megtisztelte jelenlétével az ünnepségünket. A hagyomány szerint a
rendezvény keretében adta át Ispán Ignác képviselõtársam – a Településfejlesztési Bizottság elnöke – a „Szép Dömsödért” emlékplaketteket.
Gratulálok a díjazottaknak! Este egy látványos
tûzijátéknak lehettünk szemtanúi, amelyben eddig soha nem látott effektek is szerepeltek!
Sok beteg már tapasztalhatta, hogy új fogorvosunk van. Dr. Vass Ferenc doktor úr nyugállományba vonult, több évtizedes dömsödi szol-
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gálat után. Köszönöm lelkiismeretes munkáját,
további jó egészséget kívánunk a nyugdíjas
évekhez! Dr. Magyar Boglárka lett az új fogorvosunk. Eddigi betegeitõl nagyon pozitív viszszajelzéseket kapok a doktornõ munkájáról!
Sok-sok munkasikert kívánok a doktornõnek,
nagyon jó lenne, ha Õ is több évtizeden keresztül vigyázna a dömsödi emberek fogaira!
Két, a hivatalt, illetve az önkormányzatot
érintõ változásról is be kell számolnom. Jaksa
Istvánné Erzsike nyugdíjba vonult, nem kis fejtörést okozva a Jegyzõnknek. Ismerem a mondást, hogy pótolhatatlan ember nincs, de ettõl
függetlenül még nagyon sokáig hiányozni fog
Erzsike személyisége, szakmai felkészültsége!
Szellemiekben gazdag nyugdíjas éveket kívánok Neki!
A település-fenntartási csoport élén is változás történt. Varsányi Antal alpolgármester hét
évi kõkemény „szolgálat” után visszatért eredeti hivatásához, visszament tanítani a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképzõ Iskolába. Nagyon hálás vagyok az eddigi munkájáért, mert
nagyon sok fórumon hangsúlyoztam, hogy ez a
munkakör az egyik legnehezebb azok közül,
amelyek Dömsödön megtalálhatók. OroszlánFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
részt vállalt a közmunka-program beindításában. Nem egyszer száz-százötven embernek
igyekezett értékteremtõ munkát biztosítani. További munkasikereket kívánok Alpolgármester
úrnak régi-új munkahelyén! A Képviselõ-testület által kiírt pályázat szerint Láng András lett a
csoport vezetõje. Kérek minden olvasót, hogy
észrevételeikkel, figyelemfelhívásukkal segítsék az új vezetõ munkáját.
Kilencvenedik születésnapján köszönthettük Farkas Zsigmondné Berze Lídia nénit. To-
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vábbi nagyon jó egészséget kívánunk a következõ évekre!
Véget ért az olimpia, lassan lecsengenek az
egész országot érintõ izgalmak. Ami változatlan, hogy nagyon büszkék vagyunk díszpolgárunkra, Szabó Gabriellára az újabb két olimpiai aranyérem megszerzéséért! Gratulálunk
Gabinak és Édesanyjának is! Remélem, a következõ tanévben vendégül láthatjuk egy élménybeszámolón, példaként állítva a dömsödi
fiatalok elé.
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2016. szept. 28. szerdán 14-15 óráig

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
T Á J É K O Z T A T Ó N É P S Z AVA Z Á S R Ó L
Tisztelt választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2016. október 2-ra országos népszavazást tûzött ki. A
szavazásra feltett kérdés a következõ:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?”
Az alábbiakban általános tájékoztatást adunk
a népszavazással kapcsolatos tudnivalókról.
Ki szavazhat az országos népszavazáson?
Az országos népszavazáson az szavazhat, aki
• magyar állampolgár,
• nagykorú, azaz 18. életévét betöltötte, vagy
18. életévének betöltése elõtt házasságkötéssel
nagykorúvá vált és
• a bíróság nem zárta ki a választójogból.
Mikor érvényes és eredményes
az országos népszavazás?
Az országos népszavazás érvényes, ha az
összes választópolgár, azaz a magyarországi
lakcímmel rendelkezõ választópolgárok és a
magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ
„külhoni” regisztrált választópolgárok több
mint fele érvényesen szavazott.
Az országos népszavazás eredményes, ha az
érvényesen szavazó választópolgárok több mint
fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ
adott, azaz nincs szavazategyenlõség.
Tudnivalók a magyarországi lakcímmel
rendelkezõ választópolgárok számára
Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat,
aki a névjegyzékben szerepel. A magyarországi
lakcímmel rendelkezõ választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
– magyar személyazonosító igazolvánnyal
(régi típusú, könyvecske formájú magyar
személyazonosító igazolvány vagy magyar

ideiglenes személyazonosító igazolvány is
elfogadható),
– magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
– magyar vezetõi engedéllyel (jogosítványnyal) vagy
– fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal
és lakcímét
– lakcímkártyával (a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány
is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),
– fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal
vagy személyi azonosítóját
– lakcímkártyával,
– hatósági bizonyítvánnyal vagy
– személyazonosító jelrõl szóló igazolással.
Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése
során kapott átvételi elismervény (A4-es
nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!
A választópolgár a fentiek után megkapja a
lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja. Szavazni az
„Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymást metszõ vonallal (pl. X vagy +) lehet. A
szavazást követõen a szavazólap a borítékba helyezhetõ. Ezt követõen a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.
A törvény értelmében a 19 órakor sorban álló
választópolgárok még szavazhatnak, de 19 óra
után már nem lehet beállni a sorba.
A fogyatékossággal élõ választópolgár a következõ segítséget igényelheti választójogának
gyakorlása érdekében:
– Braille-írással készült értesítõ megküldése,
– könnyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldése,
– Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vétele a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
– akadálymentes szavazóhelyiség igénybe
vétele.

MUZS JÁNOS

képviselõ úr, a Gazdasági és
Mûszaki Fejlesztési Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS
A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
minden héten hétfõtõl péntekig
délután 15.00-tõl 16.00 óráig
tart fogadóórát.
Helye:
Dömsöd, Tókert u. 13.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap

Idõ

Hétfõ

8.00–12.00,
13.00–17.30

Kedd

Nincs

Szerda

8.00–12.00,
13.00–16.00

Csütörtök

Nincs

Péntek

8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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A fenti segítség iránti kérelem a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (azaz a település jegyzõjének) nyújtható be személyesen, levélben vagy a
www.valasztas.hu oldalon.
Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló kérelmet legkésõbb 2016.
szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának. A Brailleírásos sablon iránti kérelmet legkésõbb szeptember 23-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi
választási irodának.
Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 2014-es választások alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes. A fenti segítségen túlmenõen a választópolgár a választás kitûzése után mozgóurnát kérhet.
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által
választott segítõ, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.
Mozgóurnás szavazás
Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel egészségi állapota nem teszi ezt lehetõvé vagy fogva tartják
(pl. elõzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és
nem engedik ki szavazni, mozgóurnát igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok
miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban).
Mozgóurnát legkésõbb 2016. szeptember
30-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár
lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szavazás napján (október 2-án, vasárnap) 15 óráig
pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján, levélben vagy
elektronikusan.
Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétõl eltérõ településen – vagy ugyanazon a
településen, de másik szavazókör területén –
tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben elõször át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az
átjelentkezést követõen lehet mozgóurnát kérni.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem
szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Átjelentkezés
Ha a szavazás napján Magyarországon,
azonban a lakóhelyétõl eltérõ településen –
vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtõl eltérõ szavazókör területén –
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának
(a település jegyzõjének) legkésõbb 2016.
szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen, levélben vagy elektronikusan. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplõ tartózkodási hely
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szerinti helyi választási irodában is benyújtható
a kérelem.
A helyi választási iroda vezetõje felveszi az
érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébõl. Így kizárólag abban a
szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.
Magyarországi lakcímmel rendelkezõk
külföldön történõ szavazása
Az a magyarországi lakcímmel rendelkezõ
választópolgár, aki a szavazás napján külföldön
szeretne élni a választójogával, külképviseleten
(nagykövetségen, fõkonzulátuson) adhatja le
szavazatát.
A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti
névjegyzékbe történõ felvételét legkésõbb 2016.
szeptember 24-én 16 óráig a magyarországi
lakóhelye szerinti jegyzõtõl. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy elektronikusan. A kérelem alapján a jegyzõ felveszi a
választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe,
egyidejûleg törli a lakóhelye szerinti szavazók
névjegyzékébõl. Így a szavazás napján a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten
adhatja le szavazatát.
A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgárok kizárólag személyesen, Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.
Választási szervek
Helyi Választási Iroda
A választási irodák a választások elõkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölõ szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével
és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggõ feladatokat ellátó választási
szervek.
A helyi választási irodától kérhetõ tájékoztatás a választással összefüggõ jogi, igazgatási,
technikai kérdésekben.
Dömsöd Helyi Választási Iroda
Címe: 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
Telefon: 24-523-123
e-mail: jegyzo@domsod.hu
HVI vezetõje: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
HVI vezetõ általános helyettes: Orbánné Kiss
Judit
Nemzeti Választási Iroda
Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397
Budapest, Pf. 547
Telefon: 06-1-795-3310. Fax: 06-1-795-0788.
E-mail: visz@nvi.hu
Honlap: http://www.nvi.hu
Pest Megyei 11. számú Országos Egyéni Választókerületi Iroda
Székhely:2370 Dabas, Szent István tér 1/b
Telefonszám: 06-29-561-249

Választási Bizottságok
A szavazatszámláló bizottságok választott
tagjait a helyi választási iroda vezetõjének javaslatára a képviselõ-testület választotta meg. A
választott tagok jelölésekor vizsgálni kellett a
tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenséget.
A szavazatszámláló bizottságba, valamint az
egy szavazókörrel rendelkezõ településen a helyi
választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölõ szervezetek, valamint
a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.
A szavazatszámláló bizottságok megbízott (delegált) tagjait 2016. szeptember 16-án 16 óráig
jelenthetik be a helyi választási iroda vezetõjéhez.
A szavazatszámláló bizottságok és a szavazókörök helye:
001. számú szavazókör: Dezsõ Lajos AMI
(Zeneiskola) Dömsöd, Kossuth L. u. 58.
002. számú szavazókör: Petõfi Sándor OMK
Dömsöd, Béke tér 2.
003. számú szavazókör: Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petõfi tér 5.
004. számú szavazókör: Nagyközségi Óvoda
(Dabi Óvoda) Dömsöd, Szabadság út 92.
005. számú szavazókör: Petõfi Sándor OMK
Dömsöd, Béke tér 2.
Tisztelt Választópolgárok!
Az idõközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hivatalban elhelyezett
hirdetõtáblán és a www.domsod.hu és a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu internetes
portálon olvashatják. Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak.
Helyi Választási Iroda

Október 6. –
A vértanúk
emlékezete
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

OKTÓBER 6-I
MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE,
mely

2016. október 6-án (csütörtökön)
18 órakor lesz
a Dömsödi Református
Nagytemplomban.
Ezt követõen emlékezzünk együtt Dömsöd
és Dab 1848-as honvédjeire egy-egy szál
virággal, mécsessel a Hõsök szobránál!
Erre az alkalomra mindenkit
szeretettel várunk!
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Augusztus 20-án…
Érdeklõdõ, lelkes magyar állampolgárok gyûltek össze ezen a napon a
dömsödi községháza elõtti Petõfi téren, hogy közösen ünnepeljenek államalapításunk ünnepén.
Az asztalon nemzetiszínû szalaggal átkötött Új kenyér, a magyar zászló, ízlésesen elrendezett rózsacsokor, emléklapok, valamint a gyönyörûséges paradicsommadár-mintával díszített „Szép Dömsödért” plakettek.
A dísztribünön egyházközségeink vezetõi közül Szabó Péter református és Szappanos Tibor baptista lelkipásztorok foglaltak helyet.
Mellettük a helyi közszféra jeles képviselõi: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, dr. Bencze Zoltán jegyzõ és
Ispán Ignác képviselõ urak. A kormány részérõl prominens vendég
volt: Pánczél Károly országgyûlési képviselõ és Huszár Péter Bence,
a ráckevei Járási Hivatal vezetõje.
Szabó Péter ünnepi istentiszteletet tartott, majd a Ju és Zsu Társulat

Délutáni programként a szezon
utolsó Zenés Nyári Esték rendezvényén vehettek részt az érdeklõdõk.
Este kilenc órakor a Duna-parton
csodálatos tûzijáték zárta a napot.
Összeáll.: Vass Ilona

mûsora következett. Polgármester úr köszöntõjét követõen Pánczél Károly országgyûlési képviselõ úr mondta el ünnepi beszédét. Ispán Ignác, a
Településfejlesztési Bizottság elnöke átadta a Szép Dömsödért plaketteket, majd utolsó momentumként, hagyományosan a Hõsök szobránál kerültek elhelyezésre a megemlékezés koszorúi.

Fotó: Vass
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Pánczél Károly országgyûlési képviselõ augusztus 20-án,
Dömsödön elhangzott beszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket államalapítónk ünnepén, Szent István napján. A 2011-ben elfogadott, megalkotott új alkotmányunk valóssá
és méltányossá tette Szent Istvánt és a magyar államalapítás ünnepét. Úgy érezhetjük, hogy ez a nap a legnagyobb állami ünnepünk,
s szentsége maradéktalanul visszatért. S ha kérdezzük, ki volt valójában Szent István, elsõ királyunk a legeurópaibb értelemben, csakis azt válaszolhatjuk: zseni a szentek között, akinek gondolatai és
tettei máig érvényesek, s minden bizonnyal elévülhetetlenek. Most,
amikor hazánk és az Európai Unió viszonyában idõnként zavarok,
félreértések és ellenérzések mutatkoznak, emlékeznünk kell arra,
hogy ezredévvel ezelõtt ez a szent zseni felismerte, hogy Magyarország Európához és a keresztény világhoz tartozik, s ezt a felismerést
erõs, tudatos államférfihoz méltó tettek követték.
Sokat tanultunk az akkori Európától. A magyar kultúra arról a tõrõl hajtott virágot, amely a keresztény Európát, sõt, mondhatni az
egész nyugati világot azzá tette, ami lett, s ami volt, s amit most feledni látszik. Államalapításunk ünnepén, Szent István napján aligha
kell szégyenkeznünk amiatt, ha nemzetünk hûséges akar maradni
ahhoz a szellemiséghez és ahhoz a szabadsághoz, amelyet egykor
Európától kapott, s amelyet elveszített, majd visszanyert.
Elsõ királyunk politikai értelemben zseni volt, lelkiekben keresztény, s egy a keresztény szentek közül.
Nagyon nehéz megítélni több mint ezer esztendõ távlatából,
hogy milyen lelki vívódáson, milyen gyötrelmeken kellett végigmennie Istvánnak. Hiszen meg kellett tagadnia korábbi életét, korábbi szokásait, korábbi önmagát, ami lássuk be, nem lehetett könynyû számára. De ez a bölcs magatartása bizonyítja államférfiúi
nagyságát, hisz egy politikus nem cselekedhet emócióktól vezérelve, saját feje után menve. Neki mindig az általa képviselt közösség
érdekeire kell tekintettel lennie. István királyunk pedig maximálisan így cselekedett. Erõs ellenzékkel szemben, de átvitte elképzeléseit, és megteremtette Európa késõbb egyik legdominánsabb keresztény államalakulatát.
Ha végignézünk a történelmen, láthatjuk, hogy mennyi próbálkozás irányult ennek a Szent Istváni államnak a felszámolására, de mi
vagyunk legékesebb példái, hogy országégés, rablóhadjárat, idegen
hódoltság, megszállás, csonkítás, belsõ önpusztítás és még mi minden ellenére is máig itt vagyunk, szülõföldünkön, magyarként. Ezek
jegyében nyernek igazán értelmet a Szózat szavai: „Annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él
nemzet e hazán.” Bár akkor, a 19. század derekán Vörösmarty még
bele sem gondolhatott, mi minden vár még hõn szeretett nemzetére.
Kedves Ünneplõk!
A kereszténységért, Európa szellemiségéért, az európai kultúráért
kevés nép tett annyit, mint a magyar. Géza fejedelem és Szent István
uralkodásától kezdve folyamatosan védtük hitünket és a nyugati kereszténységet a keleti hódítók (besenyõk, tatárok, törökök, oroszok)
ellen, sokszor sikerrel. Hunyadiék, Zrínyiék, Dobóék harcukkal életük árán is óvták Európát, Magyarországot, a kereszténység utolsó
bástyáját. A 20. században a kommunisták üldözték a keresztény
vallást. Gonduljunk Márton Áron gyulafehérvári püspök, Mindszenty József hercegprímás, Ordass Lajos evangélikus püspök és
Ravasz László református püspök üldöztetésére, szenvedéseire.

Senki ne magyarázzon sületlenségeket, hogy éppen mi távolodtunk el Európától, az
európai értékektõl. Sõt,
mi vagyunk az erõs vár
Európában, az a vár,
amelynek fontos a kereszténység, a keresztény értékek megmentése. John Lukács
mondta: „A Nyugat a
mi keresztünk. Mint a
Krisztus keresztje:
egyszerre tragédia és
remény. Letenni nem
tudjuk.”
Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!
Ma Nyugaton, Európában nagy
a baj. Napjainkra az egész Európa sorsát befolyásolni képes nemzetek feletti hatalmi erõcsoportok célja,
hogy Európa népeit megfosszák nemzeti karakterüktõl, és az európai embereket egy identitás nélküli, azaz tartás nélküli, önvédelemre
képtelen, szabadon manipulálható tömeggé alakítsák. Ha azonban
egy közösségnek elvész az identitása, az önmagáról alkotott ismerete, öntudata, az végzetessé válik. Akkor a közösség felmorzsolódik,
tagjai feladják nyelvüket, kultúrájukat, történelmüket, megszûnnek
közösségként létezni. Jelenleg az európai emberek azonosságtudatának minden eleme ostrom alatt áll. Célkeresztben van a nemi, a családi, a vallási és a nemzeti identitás, valamint szellemi és politikai támadás alatt állnak mindazon intézmények – a férfi és a nõ életközösségén alapuló család, a keresztény egyházak és az európai nemzeti
államok – amelyek az európai nemzeti közösségek védelmére és
erõsítésére hivatottak.
Európa identitása és kultúrája az európai nemzeti kultúrákból
adódik össze, amelyek gyökerei a kereszténységben vannak. Európa ma mély és összetett válságban van, amely egyre nyilvánvalóbb.
És sajnos egyre nyilvánvalóbb az európai vezetés teszetoszasága,
lassúsága; vagy éppen a tudatos, körmönfont gyengítése Európának. Napjainkban a híradásokból ismert terroristáknak az a céljuk,
hogy akcióikkal tömeges félelmet keltve elvegyék az emberek biztonságérzetét, amelyet addig megszokott világuk kiszámítható magatartása jelentett.
Európa ostrom alatt áll. Szellemi, politikai, gazdasági és migrációs ostromállapot van.
Nagy idõk elõtt állunk és nagy feladatok várnak ránk. Választás
elõtt állunk tehát, hogy Magyarországot magyar országnak, vagy
valami egész másnak akarjuk-e? Választanunk kell, hogy olyan országot akarunk-e, ahol együtt kell élnünk olyanokkal, akik nem
tisztelik, sõt támadják a kultúránkat, a törvényeinket; ahol megszûnik a mindennapok biztonsága, ahol a terrorfenyegetettség a hétköznapok része. Vagy olyan országot akarunk, amely ezer év után is
a Szent István által hátrahagyott alapokra épül.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
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Lengyel emlékezet
Dömsödre látogatott 2016 augusztusában a Lengyel Emlékezet Történelmi Társaság küldöttsége. Hivatalos látogatásukkal a Polgármesteri Hivatal vezetõségének köszönték meg településünk lengyel vonatkozású emlékét õrzõ hagyományát. A delegáció tagjai Gdansk, Otomin, Iwonicz,
Krosnó, Tarnów városából érkeztek. Megható volt az otomini vendégek
hálás köszönete: édesapjuk egykori fényképe mellett az eredeti, megsárgult háborús menekülti emlékiratait hozták el, melyben az 1940-es dömsödi ittlétének hónapjait írta le, õrizte meg számunkra. Megemlítették a
gdanskiak, egykoron városuk elöljárói befogadták Rákóczi fejedelmet, hajót biztosítottak tengerparti kikötõjükbõl a bujdosók emigrációjához. A
krosnói vendégek évszázados hagyománnyal õrzik iratait a királyi tokaji
borok kereskedõinek pincéirõl, a tarnówiak nemzedékeken át ápolják Bem
apó nyughelyét. Az iwoniczi látogatók az 1956-os árván maradt magyar
gyerekek egykori üdültetési fotóit, adatait kutatják. A lengyel küldöttség az
emlékezet mécseseit helyezte el a r.katolikus temetõben nyugvó II. világháborús halottaik sírhantjainál. Petõfi Múzeumunk õrzi az akkori lengyel
katonai tisztek ünneplõ fotóit, Bem és Petõfi õszinte, sírig tartó barátságának példájáról a múzeumi gyûjtemény megtekintésével lettek gazdagabbak. Katolikus templomunk 1939 óta hûen õrzi a független szabadságban
reménykedõ, hittel élõ háborús menekültek dömsödi fohászait, imáit. Látogatásuk végén jószívvel emlegették az ötven évvel ezelõtti tûzoltógyerekeket, a dömsödi víziúttörõkkel s szüleikkel õrzött közös túrák emlékeit

családjaikban. Megköszönték hadisírjaik gondozását, hagyományuk õrzését, reményüket fejezték ki: van s lesz továbbra is, aki hittel továbbviszi
méltóan a dömsödi lengyel-magyar barátság emlékezetét.
(nsm)

A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csüt.: 10-16,
Péntek: 10-16, Szombat: 08-12

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

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

XXVI. évfolyam 9. szám

7

„Tükör által homályosan”
Bazsonyi Aranyról
Hubert Ildikó irodalomtörténész a szerzõje annak
az igényes kiadványnak,
mely 1998-ban a Hollósy
Galéria kiadásában jelent
meg Bazsonyi Arany címmel.
A szerzõ és mûvész
kapcsolata, egyre mélyülõ
barátsága inspirálta Hubert Ildikót, hogy a mûvésznõ hagyatékából most
egy újabb igényes könyvet
nyújtson át az érdeklõdõ
közönségnek, „Tükör által
homályosan” Bazsonyi
Aranyról címmel.
A választékos, jó stílusban megírt anyagot most
is Bazsonyi Arany személyes levelezése teszi még
hitelesebbé, érdekessé. Ahogyan a szerzõ írja –Az Olvasóhoz– címû fejezetében:
„Írásos hagyatékának rendezése forráshoz juttatott, és sok – életében
válaszolatlanul maradt, fel sem tett kérdéseimre (– miért a kiállítások hátterébe visszahúzódó magatartása?; – miért a festõi témáinak tragikus és
különös látásmódja?; – miért az a hatalmas törleszteni akarás 1989 után
szülõknek, szülõföldnek?; miért, miért, miért?...) némi választ adott.”
Ezt osztja meg velünk olvasókkal Hubert Ildikó irodalomtörténész. A
kiadvány több szakaszra tagolódik, hiszen Bazsonyi Arany egy-egy alkotásának elemzését olvashatjuk, s ugyanígy azoknak a kiállításoknak megnyitó szövegeit, élményszerû rövid elbeszéléseit, melyeket a szerzõ maga
nyitott meg.

Külön fejezetben olvashatók azon versek, szövegek, melyek a mûvészrõl, a mûvészhez íródtak.
Díjainak, elismeréseinek, kiállításainak felsorolása zárja a tartalmában
és küllemében egyaránt értékes könyvet!
(Megjelent a Dömsödi Hírnök 2016. májusi számában)
Vass Ilona
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

Hubert Ildikó:

„Tükör által homályosan”
Bazsonyi Aranyról
címû könyvének bemutatójára

2016. október 13-án
csütörtökön 15 órára
a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ
kamaratermébe (Dömsöd, Béke tér 1.).
A kötetet bemutatja és a szerzõvel beszélget
Endreffyné Takács Mária,
a Simontornyai Vármúzeum nyugalmazott igazgatója.
Ezen a napon, Bazsonyi Arany halálának 5. évfordulója alkalmából,
koszorút helyezünk el sírjánál.
Gyülekezõ a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ
aulájában 14 óra 30 perckor (a könyvbemutatót megelõzõen).
A megemlékezésre és a könyvbemutatóra minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Különleges alkalom a Múzeumban
Augusztus 18-án a Kisherceg Gyerekház szervezésében augusztus 20.i ünnepségnek adott helyet a Petõfi Sándor Emlékmúzeum.
Ezen alkalommal Nemoda-Stiasny Márta röviden ismertette a közelgõ
ünnep jelentõségét, s közösen fogyasztottunk nemzetiszínû kalácsot, melyet
Kovács Árpád pékmester készített. Szintén erre az alkalomra sütött Szarka
Máté pékmester dupla-zsemlét – egy nagy zsemlébõl formált két kicsit.
Ezen a napon a nemzetiszínû zsinórral átkötött duplazsemle jelképezte a
szeretetet, a megosztást, a másikról való gondoskodást, az összetartozást.

A Kisherceg Gyerekház vendégei, a Gyerekjóléti Szolgálat dolgozóival közösen a szeretet és megosztás jegyében ajándékoztak a nemzetiszínû zsinóros zsemlébõl a dömsödi Szõnyi Otthon lakóinak is!
Köszönet a nemes gondolatokért a Kisherceg Gyerekház vezetõjének! A megvalósítás során több dömsödi intézmény összehangolt
együttmûködést tanúsított.
Összeállította:
Vass Ilona
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ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
„Mi kell hát a barátsághoz? Kell jó szív,
kell becsületes lélek és kell szeretet. Ha ez a
három együtt van, a barátság köteléke erõsebb az életnél, tart még a síron.” Gaál Mózes
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!
A barátság a legfontosabb emberi kapcsolat, talán az egyetlen téma,
amely a legtöbb költõt, írót, filozófust gondolkodtatott el. „(…) Minden
társadalomban jelen volt és van.” (Hamvas Béla)
Legendás irodalmi barátságok:
Arany János – Petõfi Sándor – (egy levélváltással kezdõdött) – „a síron
túli barátság”,
Petõfi Sándor – Jókai Mór – „barátság kontra szerelem”,
József Attila – Kozmutza Flóra – Illyés Gyula – „szerelmi háromszög”,
Móricz Zsigmond – Ady Endre – „rokonlelkek”,
Babits Mihály – Szabó Lõrinc – „egy gyûlölködõ feleség közbeszól”,
Munkácsy Mihály – Paál László – „testi-lelki jó barát”,
Wesselényi Miklós – Széchenyi István – „két nagy nemes, a haza sorsán töprenkedõ lélek szent frigye”.
Sztárok „világraszóló barátsága”: Charlie Chaplin – Albert Einstein,
Elvis Presley – Sophia Loren, Coco Chanel – Salvador Dali, Salvador Dali – Walt Disney, Meryl Streep – Hillary Clinton.
Híres irodalmi ikonjaink baráti kapcsolataiból kitûnik, hogy bizony a
barátság nem mindig életre szóló. Néhány kivételével, természetesen. Pedig azonos volt az érdeklõdési körük, örültek egymás sikereinek. Talán az
élet egyes területein nem volt azonos a meglátásuk? Vagy túlságosan önfeláldozóak voltak?
„Igaz barát olyan, mintha második énünk volna” (Cicero). Ehhez viszont
saját énünket jól kell ismerni! Ezért fontosak az önismeret során a barátok.
Néhány fontos tényezõ:
• Mint minden kapcsolatnak, a jó barátságnak is az alapja az ADÁS!
• A mennyiségi jellemzõkön túl különbözõ tényezõk, minõségi jellemzõk tartják életben a barátságot.
• Közrejátszanak kulturális, társadalmi tényezõk a barátság kialakulásában!
• Az idõ múlásával nyitottabbakká válnak!
• Elkezdenek szelektálni! Amikor már a saját boldogságukért kezdenek
felelõsséget vállalni, többnyire lecserélik barátaikat is.
• Hogyan döntik el, hogy több száz ember közül ki lesz az a néhány,
akivel közelebbi kapcsolatot teremtenek? Ahol úgy érzik, hogy elfogadják, oda szívesen mennek.
• Amennyiben nincsenek tisztában a saját értékeikkel, bizonyos életterületeken való viselkedéseikkel, addig nem tudnak igazán jó barátok
lenni!

Nyitott a barátságra vagy inkább hajlamos elszigetelõdni a maga kis világába? Az alábbi tesztbõl
kiderül!
A kérdésekre Igen, Nem, Nem vagyok biztos válaszok adhatóak.
1. Általában nem bízik az emberekben?
2. Érzékenyen érintik a kritikák?
3. Volt-e kellemetlen tapasztalata baráti kapcsolataiban?
4. Általában nem tartják elfogadhatónak az Ön értékrendjét?
5. Van-e olyan érdeklõdési köre, ami nem vonzó mások számára?
6. Kevés barátja van?
7. Ingerlékeny típusú ember Ön?
8. Nem meri kiönteni a lelkét valakinek?
9. Kellemetlen önmagáról beszélni?
10. Van-e olyan lelki bánata, amit még senkivel nem mert megosztani?
11. Gyanakszik-e arra, hogy másoknak rejtett gondolatai lennének?
12. Úgy gondolja, hogy sok mindenben különbözik másoktól?
13. Van olyan érzése, hogy Önt kibeszélik?
14. Úgy véli, Önben túl sok a hiba, ezért nem tarthatják értékes embernek?
15. Alacsony a kommunikációs képessége?
16. Mások iróniája ellenszenvet vált-e ki Önbõl?
17. Van olyan érzése, hogy a világ túl rossz?
18. Hajlamos munkájába, alkotásaiba, hobbyjába menekülni?
19. Nem szokta elfogadni a meghívásokat baráti társaságokba?
20. Nem érzi jól magát az Önt körülvevõ szûk társadalomban?
21. Sokszor érzi, hogy képtelen megnyílni?
Kiértékelés: Az Igen válaszok -1 pontot, a Nem válaszok 1 pontot,
míg a Nem vagyok biztos válaszok 0 pontot érnek
15-21 pont: Ön nyitott ember, szinte minden társadalmi körben feltalálja magát. Szimpatikus embernek tartják, így könnyen köt barátságokat.
Akkor van igazán elemében, ha társaság veszi körül.
8-14 pont: Általában Ön kevésbé nyitott ember, de könnyen beilleszkedõ típus. A barátait gondosan megválogatja. Csak szûk körben érzi jól
magát. Ritkán köt új barátságokat. Bizonyos idõközönként szükségét érzi
annak, hogy kissé elszigetelõdjön.
0-7 pont: Az Ön lelkében dúló ellentmondások viharai kihatással vannak baráti kapcsolataira. Túl sokat csalódott? Hosszú idõre képes elszigetelõdni mindentõl és mindenkitõl. Ha több önbizalma lenne, biztosabb
lenne a baráti kapcsolataiban is!
Negatív pontozás: Ön betegesen elszigetelõdik az emberektõl. Talán kérjen segítséget az önbizalma megerõsítéséhez, ezáltal mások iránt is több bizalommal lesz. Léteznek még emberek, akikkel esetleg barátságot is köthetne!
Biricz Márta Enikõ – Mester okl. pszichoterapeuta

Új esély az iskolakezdéshez
A tanév végéhez közeledve minden tanterem
tábláján díszített, óriási betûkkel jelenik meg a
felirat: -ció, -áció, -káció, -akáció, -vakáció!
Többnyire minden tanuló izgatottan várja a nyári idõszakot, mely a nyaralásról, a kikapcsolódásról szól. Néhányan azonban utolsó esélyként
kapnak lehetõséget, hogy augusztus végén pótvizsgát tehessenek azon tantárgyakból, melyekbõl a tanév során nem igazán remekeltek; ezzel
kapva új esélyt az iskolakezdéshez.
A pótvizsgákra való felkészülésben több
éve nyújt segítséget a Gyerekjóléti és Családsegítõ Szolgálat. Megszervezik a korrepetálást, felkészítõt és helyet biztosítanak, nyo-

mon követik a tanulás folyamatát. Idén is így
történt.
Csaknem két hónapon át, július 10-tõl augusztus végéig, nyári diákmunkásként öt egyetemista – középiskolás segítette a javítóvizsgákra való felkészítést a gyerekeknek. Ezekre az alkalmakra figyelemreméltó alapossággal készültek fel kis tanítványaik érdekében. Rendkívül
fontos momentum volt a fiatalok odaadó, felelõsségteljes tanító munkája, mely mellett személyiségüknek, kisugárzásuknak köszönhetõen
a gyerekek példaképeivé váltak.
A felkészítések a csoportszobában és a Kisherceg Gyerekházban folytak. A javítani akarás

szándéka minden gyerekben megvolt, szorgalmasan megjelentek a megbeszélt idõpontokban,
és aktívan vettek részt a foglalkozásokon. Gyakran kísérték el maguk a szülõk is gyermekeiket.
A nyári tanulás azonban remélhetõen rádöbbentette a diákokat arra, hogy érdemesebb szeptembertõl folyamatosan tanulni, iskolai támogató környezetben!
A GYEJÓ dolgozói nevében köszönet a lelkiismeretes részvételért annak az öt fiatalnak, akik
segítséget nyújtottak a pótvizsgákra való felkészítésben! Szintén köszönet illeti a Kisherceg
Gyerekházat, hogy helyet biztosított a foglalkozások megtartására!
Összeáll.: Vass Ilona
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: versidézet az iskoláról,
a megfejtés elsõ része, zárt betûk: b, y, m
16.: nyakmelegítõ
17.: szarvas fejdísze
18.: dologtalan méh
19.: a föld felé
20.: üres izom!
21.: klasszikus kötõszó
22.: Kecskeméti Torna Egyesület, rövidítve
23.: kicsinyítõ képzõ
24.: menyasszony
26.: áll alatti zsírpárna
28.: személyét
29.: altató szó
32.: spanyol, német, osztrák és ománi autójel
34.: török tiszti rang
35.: T.N.U.Û.
37.: kettõsbetû
38.: erõs kábítószer
40.: páratlan póni!
41.: rabló, martalóc
42.: cigarettázik
44.: bámul
45.: módjában áll
46.: férfi becenév
47.: indíték
49.: kanyar
50.: tiltószó
51.: nõi név
53.: patás állat
54.: hevesi város
55.: hirtelen megelõzõ
58.: Antonov gépjele
59.: ima vége!
60.: csirke is, kacsa is lehet ilyen
62.: a megfejtés második része, zárt betûk: e, l, a

FÜGGÕLEGES
1.: konyhabútor aljáról
2.: segítõ
3.: hamis, talmi
4.: régi súlymértékünk
5.: fa része
6.: ütem
7.: robbanószer
8.: savanyú folyadék
9.: néma inas!
10.: van étele
11.: a rénium vegyjele
12.: nõi becenév
13.: ágaskodik
14.: a távolba
Májusi keresztrejtvény nyertese: Júniusi keresztrejtvény nyertese:
15.: újság-elõfizetést
IZSÁK GÁBORNÉ
KORONA BÁLINTNÉ
megszakítanád
21.: elõadó rövidítve
BEKÜLDENDÕ:
23.: kálium, nitrogén és ittrium vegyjele
VÍZSZINTES
1. ÉS VÍZSZINTES 62.
25.: jószívû
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:
27.: nõi becenév
2016. OKTÓBER 10.
28.: balin
30.: eszme, idea
Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás
31.: mögé ellentéte
Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzletében
33.: becézett szülõ
(Dömsöd, Váczi u. 15.)
35.: rakodómunkás
36.: kergeti
A JÚLIUSI SZÁM PONTOS MEGFEJTÉSE:
39.: léceket egymáshoz rögzít
„RING A BÚZATÁBLA”
43.: kanyarítja
„ÉLTETÕ KALÁSZÁT”
44.: megszólításom
45.: te és õ
A JÚLIUSI SZÁM NYERTESE:
48.: zsírozó
SLEZÁK ISTVÁNNÉ
50.: anyóka
Dömsöd, Váczi utca 14.
52.: személyérõl
54.: Emõke becézve
A megfejtéseket leadhatják: Papír-Írószer üzlet
56.: költõi lett
(Horváth-kert), Harsányiné Dobos Ildikó élel57.: páratlanul átvés!
miszerüzlet (Váczi utca 15.).
59.: a túloldalra
60.: rag, az -on és az -ön párja
A rejtvényt készítette:
61.: társadalombiztosítás röviden
Harsányi Zoltán
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VOLÁNBUSZ menetrend
DÖMSÖD – BUDAPEST, NÉPLIGET
indulási hely
01. Dömsöd, vasútáll. elágazás

érkezési hely
Budapest, Népliget

indul
04:10

érkezik
05:28

Járatszám: 660

mindennap

02. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

04:30

05:48

Járatszám: 660

munkanapokon

03. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

04:50

06:11

Járatszám: 660

munkanapokon

04. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

05:20

06:35

Járatszám: 660

iskolai elõadási napokon

05. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

05:37

06:35

Járatszám: 1110/2

munkanapokon

06. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

05:50

07:10

Járatszám: 660

munkanapokon

07. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

05:50

07:08

Járatszám: 660

szabad- és munkaszüneti napokon

08. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

06:10

07:41

Járatszám: 660

munkanapokon

09. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

06:27

07:45

Járatszám: 1110/4

munkaszüneti napok kivételével naponta

10. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

06:47

07:50

Járatszám: 1110/8

munkaszüneti napok kivételével naponta

11. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

06:57

08:15

Járatszám: 1110/6

mindennap

12. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

07:07

08:33

Járatszám: 660

munkanapokon

13. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

07:27

08:37

Járatszám: 660

szabad- és munkaszüneti napokon

14. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

07:57

08:55

Járatszám: 660

munkanapokon

15. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

07:57

08:55

Járatsz.: 1110/202 (DAKK) mindennap

16. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

07:57

08:55

Járatszám: 1110/32

szabadnapokon

17. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

08:30

09:51

Járatszám: 660

munkanapokon

18. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

08:57

09:55

Járatszám: 1110/12

munkaszüneti napokon

19. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

08:57

09:55

Járatszám: 1111/2

munkaszüneti napok kivételével naponta

20. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

09:30

10:48

Járatszám: 660

szabad- és munkaszüneti napokon

21. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

09:57

10:55

Járatszám: 1113/2

mindennap

22. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

10:57

11:55

Járatsz.: 1110/206 (DAKK) munkaszüneti napok kivételével naponta

23. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

11:30

13:19

Járatszám: 660

24. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

11:57

12:55

Járatsz.: 1110/102 (DAKK) mindennap

mindennap

25. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

12:57

13:55

Járatsz.: 1110/210 (DAKK) mindennap

26. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

13:57

14:55

Járatszám: 1110/14

mindennap

27. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

14:30

15:51

Járatszám: 660

munkanapokon

28. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

14:57

16:07

Járatszám: 660

szabad- és munkaszüneti napokon

29. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

14:57

15:55

Járatszám: 1110/16

mindennap

30. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

15:30

16:51

Járatszám: 660

munkanapokon

31. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

15:57

16:55

Járatsz.: 1110/212 (DAKK) hetek utolsó munkanapján

32. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

15:57

16:55

Járatszám: 1110/20

mindennap
munkanapokon

33. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

16:30

17:45

Járatszám: 660

34. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

16:57

17:55

Járatsz.: 1110/216 (DAKK) mindennap

35. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

16:57

17:55

Járatszám: 660

hetek elsõ munkanapját megelõzõ napokon

36. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

17:56

19:08

Járatszám: 660

munkanapokon

37. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

17:57

18:55

Járatszám: 660

hetek elsõ munkanapját megelõzõ napokon

38. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

17:57

18:55

Járatszám: 1110/24

mindennap

39. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

18:57

19:55

Járatszám: 1113/4

mindennap

40. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

19:30

20:42

Járatszám: 660

mindennap

41. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

19:57

20:55

Járatszám: 1110/28

mindennap

42. Dömsöd, vasútáll. elágazás

Budapest, Népliget

20:30

21:48

Járatszám: 660

munkanapokon
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VOLÁNBUSZ menetrend
BUDAPEST, NÉPLIGET – DÖMSÖD
indulási hely
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget

érkezési hely
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás

indul
05:45
06:10
06:35
06:35
07:05
08:05
08:35
09:05
09:35
10:05
11:05
11:35
12:05
12:35
13:05
13:05
13:15
13:35
14:05
14:05
14:05
14:35
14:45
15:05
15:35

érkezik
06:53
07:59
07:43
08:20
08:03
09:03
09:53
10:03
10:43
11:03
12:03
13:21
13:03
13:46
14:03
14:03
14:36
14:46
15:03
15:03
15:03
15:46
16:06
16:03
16:43

26. Budapest, Népliget

Dömsöd, vasútáll. elágazás

15:35

16:43

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás
Dömsöd, vasútáll. elágazás

16:05
16:05
16:15
16:35
17:05
17:15
17:35
18:05
19:05
19:15
20:05
20:05
20:15
21:05
21:15
21:15
22:05
22:20

17:03
17:03
17:36
17:43
18:03
18:36
18:46
19:03
20:03
21:04
21:03
21:03
21:33
22:03
23:01
22:27
22:58
23:57

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget
Budapest, Népliget

Járatszám: 1110/1
Járatszám: 660
Járatszám: 660
Járatszám: 660
Járatszám: 1113/1
Járatszám: 1110/3
Járatszám: 660
Járatszám: 1110/5
Járatszám: 660
Járatsz.: 1110/201 (DAKK)
Járatszám: 1110/7
Járatszám: 660
Járatszám: 1110/9
Járatszám: 660
Járatsz.: 1110/205 (DAKK)
Járatszám: 1110/11
Járatszám: 660
Járatszám: 660
Járatsz.: 1110/101 (DAKK)
Járatsz.: 1110/105 (DAKK)
Járatsz.: 1110/103 (DAKK)
Járatszám: 660
Járatszám: 660
Járatsz.: 1110/209 (DAKK)
Járatszám: 1110/15

munkaszüneti napok kivételével naponta
munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
mindennap
mindennap
szabad- és munkaszüneti napokon
mindennap
szabad- és munkaszüneti napokon
mindennap
mindennap
munkanapokon
mindennap
munkanapokon
munkaszüneti napok kivételével naponta
munkaszüneti napokon
mindennap
munkanapokon
mindennap
a hetek utolsó tanítási napján
a hetek utolsó munkanapján
munkanapokon
munkanapokon
mindennap
tanév tartama alatt a hetek elsõ munkanapját megelõzõ napon
Járatszám: 1110/13
tanév tartama alatt a hét elsõ munkanapját
megelõzõ nap kivételével naponta,
valamint nyári tanszünetben naponta
Járatszám: 1113/3
mindennap
Járatszám: 1111/1
munkaszüneti napok kivételével naponta
Járatszám: 660
munkanapokon
Járatszám: 1110/19
munkaszüneti napok kivételével naponta
Járatszám: 1110/21
mindennap
Járatszám: 660
mindennap
Járatszám: 660
munkanapokon
Járatszám: 1110/23
mindennap
Járatsz.: 1110/213 (DAKK) mindennap
Járatszám: 660
munkanapokon
Járatsz.: 1110/215 (DAKK) hetek elsõ munkanapját megelõzõ napokon
Járatszám: 1110/27
munkaszüneti napok kivételével naponta
Járatszám: 660
munkanapokon
Járatsz.: 1110/217 (DAKK) hetek elsõ munkanapját megelõzõ napokon
Járatszám: 660
szabad- és munkaszüneti napokon
Járatszám: 660
munkanapokon
Járatszám: 1110/25
hetek elsõ munkanapját megelõzõ napokon
Járatszám: 660
munkanapokon
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Kisherceg Gyerekházunk eseményeirõl
A nyári hónapok mindig mozgalmasak a
gyerekházban, különösen így volt ez augusztusban. Jóval többen jöttek be az eddig felkínált
programjainkra, hozták az ovis testvéreket is.
Meglátogattuk a Petõfi Múzeumot tárlatvezetéssel, vendéglátással egybekötve. Szülõi fórum, keddi beszélgetõkör, közösségi program
keretében a Pest megyei Család-, Esélyteremtési Boldog Ceferino Alapítvány jóvoltából hetente új elõadásokat tartottunk négy szakember
vezetésével a gyerekházunkban.
• Hering Mónika gyógypedagógus, TSMT
terapeuta, hallás AIT terapeuta a 0-3 éves gyermekek korai fejlesztése,

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

• Fischborn Regina okl. logopédus a beszédértés, beszédfejlõdés, beszédkésés kisgyermekkorban témával,
• Szecsei Anna Mária okl. védõnõ az újszülöttek és csecsemõk gondozása gyakorlatias
elõadás tanácsadással,
• Horváth Kristóf színész, drámapedagógus
a „Tudás6alom” mozgalom önkéntes, kilenc
fõs társulatával önismereti napot, elõadást, útmutató, támogató, alkotómûhelyi foglalkozást
tartott. A választott témakörök hiánypótlóak
voltak, a szülõk élénk figyelemmel kísérték,
több kérdésükre szakavatott választ, segítséget, tanácsot kaptak családias közösségünk-

ben. Ezúton köszönjük a Ceferino Alapítvány
felajánlásait, a meghívott elõadók lelkes, magával ragadó, hozzáértõ, lendületes elõadásait,
a helyi szakember munkatársak önzetlen, támogató hozzáállását a négyheti augusztusi közösségformáló rendezvényünkhöz. Az emlékképek vidám hangulatú visszhangja és a fotók
önmagukért beszélnek gyerekházunk programjairól, mindennapi életérõl!
(nsm)
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Zenés Nyári Esték
Idén volt 20 éves a Még 1000 év Dömsödért Egyesület kezdeményezésében megvalósított szabadtéri Zenés Nyári Esték programsorozat. 2016. augusztus 20. szombaton 18.00 órai kezdettel került sor az idei
záró, egyben ünnepi mûsorra. Nagy Gábor Gergely elõadásában hagyományosan vers hangzott el, majd Bõcze Bernadett és Bajnóczi Annamária

elõadásában az ünnepi mûsor. Egy szívhez szóló énekszám következett.
Ezt egy vidám jelenet követte az Iringó Színjátszó Kör elõadásában, ezután Hajdú László tárogatózott. Végül egy vérbeli népi komédiát – Lónak
vélt mennyasszony címmel – láthatott a közönség. A program zárásaként
a Nosztalgia Duó, Kiss Gábor vezetésével szórakoztatta a nagyérdemût.
A tombola sorsolása után pedig a több éves hagyománynak megfelelõen
vendégül láttuk egy kis kerti piknik keretén belül a vendégeinket és a fellépõket. Kötetlen beszélgetések, nosztalgiázások és új ismeretségek létre-

jötte után közösen lesétáltunk – volt, akit
autóval vittünk – a Duna-partra, hogy
megnézzük a pazar ünnepi dömsödi tûzijátékot. A résztvevõk elmondása és reakciói alapján bátran állíthatom, hogy
egy felejthetetlen élményben volt részünk. Köszönet a hangosításért a
majosházi polgármester úrnak, Kiss Gábornak, a fellépõknek, Kovács Árpád péknek a finom süteményért és az ünnepi kenyérért, Tassi László virágkertésznek a csodás rózsákért, a tombolákért a Cse-Li Horgászboltnak,
Szula Erzsébetnek, Orosz Annának. Szeretném megköszönni minden támogatónknak, segítõnknek munkáját, akik az elmúlt 20 év Zenés Nyári
Estéinek megvalósításában részt vettek. Nélkülük és a lelkes egyesületi
tagok nélkül, s a kitartó, hûséges közönség nélkül ez a színvonalas és nagy
hagyományokkal rendelkezõ, egyedülálló dömsödi szabadtéri program
nem mûködhetett volna ez idáig. Jövõre Veletek ugyanitt.
Korona Sándor – Még 1000 év Egyesület elnöke
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Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy Dömsöd községben

2016. 09. 22-tõl 2016. 10. 06-ig

Tüdõszûrést
tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:

Hétfõn: 11:30–17:30 óráig
Kedden: 7:30–13:30 óráig
Szerdán: 11:30–17:30 óráig
Csütörtökön: 7:30–13:30 óráig
Pénteken: 7:30–13:30 óráig
A tüdõszûrés helye:

OMK (Dömsöd, Béke tér 2.)
A tüdõszûrés a felnõtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szûrõvizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassá-

gi vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szûrõállomáson kapható csekken
történik. A 14-18 év közötti gyermekek szûrése ingyenes, de beutaló és
szülõi beleegyezõ nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknél,
illetve a 18 évnél idõsebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt elõírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdõbetegség idõben történõ felismerésére! Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB-kártyáját, illetve ha van, az elõzõ évi tüdõszûrõ igazolást!

Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
2016. augusztus 20-án Dabas város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Kistérségi Gasztronómiai Kulturális Napot tartott. Ezen a rendezvényen
településünk is képviseltette magát, hagyományos roma táncokkal, Bak
Vivien – Horváth Senon – Rupa Nikolett részvételével. Csoportos roma
táncversenyben második helyezést értek el. Mindhármójuknak gratulálok!

A lányok produkciójukkal fellépnek a szeptember 11-i Családi Napon
is, melynek rendezõje a Még 1000 év Dömsödért Egyesület, a Ráckevei
RNÖ és a Dömsödi RNÖ.

2016. augusztus 22-én a DRNÖ a Kisherceg gyerekházban Közmeghallgatást
tartott, melyen az érdekeltek szép számmal
jelentek meg.
2016. augusztus 24-én a Dömsödi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 83 rászoruló
iskolás gyermeket támogatott. A támogatást iskolai tanszer, füzetcsomag formájában kapták meg, melynek összértéke
300 000 Ft.
Lakatos Mátyás DRNÖ elnök

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor állandó kiállítása.
Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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Díszpolgárunk, Szabó Gabriella
ismét olimpiai bajnok
Szabó Gabriella kajakos a nõi páros 1000
m és a nõi 4-es 1000 m-es számban egyaránt aranyérmet nyert. A párosban néhány
centi volt a magyar és a német hajó között.
Én úgy vélem, hogy ez a szoros eredmény
betudható annak, hogy Kozák Danuta, Gabi
páros társa még nem volt száz százalékosan
egészséges. Nagyobb fölénnyel nyerték meg
a négyest, de ekkor már Danuta teljesen
egészséges volt.

Ezzel Szabó Gabi már a harmadik olimpiai aranyérmét szerezte. Ez óriási dolog. A
földön nincs 100 ember, aki három aranyéremmel rendelkezik. A riói siker remélhetõen nem a végállomás. További sikereket
kívánunk Gabinak, és reméljük, sok dömsödi kisdiák példaképének választja Õt. Gratulálunk a sikerhez, és reméljük, hogy egy élménybeszámolón majd személyesen is beszámol az eredményekrõl.
Varsányi

MTI Fotó:
Kovács Tamás

Baljós jelek a focicsapat körül
Az új bajnokságban erõsebb lett a megyei másodosztály déli csoportja.
Az elsõ mérkõzésre Tökölre kellett utazni.
Tököl II. : Dömsöd 2:0 (1:0)
A hazai csapatban több játékos játszott az elsõ csapatból. Annak
ellenére, hogy a Dömsödnek is voltak helyzetei, a hazaiak biztos gyõzelmet arattak.
Dömsöd : Újlengyel 2:3 (1:2)
Jól indult a mérkõzés, már a hatodik percben megszereztük a
vezetést. Palotai kiugrott, és a helyzetet gólra változtatta. Azonban az
öröm nem tartott sokáig, a gólt hamarosan kiegyenlítette az ellenfél.
Palotai súlyos sérülést szenvedett, és a félidõ végén ismét gólt ért el
Újlengyel. A második félidõben ötlettelenül támadott csapatunk.
Kelemen Adrián lecserélése után a lyukas védelmünkön ismét
átgyalogolt az ellenfél, és máris 1:3. A mérkõzés utolsó percében
még Balogh Viktor szépített egy furcsa góllal, de egyenlítésre már
nem volt idõ. Csalódás volt, hogy egy pontot sem sikerült megszerezni a lelkesebb ellenféllel szemben.

Ráckeve : Dömsöd 3:1 (2:0)
Papírforma eredmény született, a dömsödiek gólját Rösch Péter
szerezte.
Dömsöd : Törökbálint 4 :5 (3:3)
A listavezetõ vendégek a 20. percben már 3:0-ra vezettek. Az elsõ félidõ végére sikerült egalizálni az eredményt. A második félidõ elején már a
Dömsöd vezetett. Az egy emberrel kevesebbel játszó ellenfél kiegyenlített, majd a mérkõzés végén a hosszabbításban megszerezte a gyõzelmet. Bosszantó kikapni az utolsó percben. Csapatunk góljait Cziráky
Tamás 3 és Rösch Péter szerezték.
A következõ mérkõzések:
Taksony II. : Dömsöd szeptember 10. 16 óra
Dömsöd : Dunavarsány szeptember 18. 16 óra
Pereg : Dömsöd szeptember 25. 16 óra
Dömsöd : Felsõpakony október 1. 15 óra
Táborfalva : Dömsöd október 9. 15 óra
Varsányi

A Dömsödi Általános Ipartestület hírei
A Dömsödi Általános Ipartestület
bérbeadja 2344 Dömsöd, Petõfi S. u.
11-13. sz. alatt található igényesen
felújított nagytermét, mely alkalmas
rendezvények, baráti, családi összejövetelek megtartására (max. 60 fõ)!
Érdeklõdni lehet:
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Tel.: 06 24 435 416, 06 70 318 6325
ipartestulet.d@pr.hu

„Õsi mestereink”
címû állandó kiállítás megtekinthetõ az Iparos körben minden hétköznap délelõtt, ill. csoportoknak elõre megbeszélt idõpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklõdni a következõ számokon: Szabó Andrea: 06 30 59 47 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
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Állatorvosi tanácsok
A bõrcsomósodáskór
Egy olyan szarvasmarha betegségrõl szeretnék tájékoztatást adni,
ami szerencsére még hazánkban nem jelent meg, de hozzánk közeli
déli országokban már felütötte a fejét (Törökország, Görögország,
Bulgária, Macedónia, Albánia, Montenegró, Szerbia).
A betegséget a Capripoxvirus nemzetségbe tartozó bõrcsomósodáskór-vírus (Lumpyskindiseasevirus, LSDV) okozza. A betegség
elsõdlegesen vérszívó ízeltlábúakkal (vektorokkal) terjed (pl.: szúnyogok, legyek vagy kullancsok), melyek fertõzött állatok vérével
táplálkoztak. Ritka esetekben állatról-állatra is terjedhet a betegség,
például a fertõzött állatokról leváló pörkkel, nyállal, orrváladékkal,
tejjel vagy ondóval. Nem zárható ki a fertõzött nyállal szennyezett takarmány vagy víz felvételével történõ fertõzõdés sem. A meleg és
nedves idõ kedvez a betegség terjedésének, ugyanis ilyenkor megnõ
a terjesztésben szerepet játszó rovarok aktivitása.
A betegség tünetei lehetnek enyhék vagy súlyosak, fiatal állatokban a betegség általában súlyosabb tüneteket okoz. Az állatok lázasak, levertek és étvágytalanok lesznek. Szemük és orruk körül váladék jelenhet meg és elõfordulhat súlyvesztés, valamint tehenekben a
tejtermelés csökkenése. A legszembetûnõbb elváltozás, hogy az állatok testén 2-5 cm átmérõjû csomók jelennek meg a fejen, nyakon, háton, lábakon, tõgyén és farok tájékán. Ezek a csomók idõvel elhalnak
és hegek maradnak vissza. A végtagok vizenyõssé válása miatt az állatok nem szívesen mozognak. Gyakori szövõdmény a tüdõgyulladás
és a tõgygyulladás. Elõfordulhat vetélés, méhen belüli fertõzõdés, valamint átmeneti vagy végleges terméketlenség is.
A bõrcsomósodáskór komoly közvetlen és közvetett gazdasági károkat okozhat. Tejtermelés-csökkenést, bõrben okozott kárt és a betegség miatti szövõdményeket. A veszteség akár 40-60% is lehet. Ezért
kiemelten fontos a betegség mielõbbi felismerése és terjedésének a
megakadályozása. Közvetett gazdasági kár az adott régióra kiszabott
európai uniós (élõállat és termék kivitele) korlátozásból fakad. Ennél
súlyosabb kárt okozhat a 3. országokkal történõ kereskedelem ideiglenes vagy tartós leállása mind régiós, mind országos szinten.
A betegség gyanúja a jellemzõ tünetek alapján merül fel, de csak a
fertõzött állatok közel fele mutat jellegzetes tüneteket. Ha az állattartóban felmerül a gyanú, akkor köteles haladéktalanul értesíteni az ellátó állatorvost vagy a területileg illetékes hatósági állatorvost. A fer-

tõzöttség megerõsítése víruskimutatásra irányuló módszerekkel lehetséges. A bõrcsomósodáskór terjedésének megelõzése érdekében
abban a gazdaságban, ahol a betegséget megerõsítették, a teljes szarvasmarha-állományt állami kártalanítás mellett le kell ölni. A hatóság
járványügyi nyomozást végez, hogy kiderítse, hogy a kórokozó hogyan kerülhetett be az adott állományba, illetve merre terjedhetett tovább. Kiemelten fontos a leölt állatok tartási helyeinek alapos takarítása és fertõtlenítése. A betegség kitörése körül védõ- és megfigyelési körzeteket kell kialakítani. Az állatok és állati eredetû termékek kivitelének tilalmával az intézkedés fõ célja a lehetséges új fertõzések,
kitörések mihamarabbi megtalálása és a betegség terjedésének megakadályozása, így a szarvasmarha-állományok védelme.
A betegség ellen rendelkezésre áll védõoltás (vakcina), de tagállami használata csak a betegség kitörése esetében és az Európai Bizottság jóváhagyásával lehetséges. A görög bõrcsomósodáskór járvány
leküzdéséhez a görög hatóság engedélyt kapott, hogy a hagyományos
intézkedések mellett megkezdje az állatok vészvakcinázását a betegséggel sújtott régiókban, így védekezve mind a saját, mind a többi
tagállam szarvasmarha-állományainak fertõzõdése ellen.
Mivel vérszívó ízeltlábúakkal terjedõ betegségrõl van szó, a betegség megelõzését segítheti az állatok szúnyog és légy elleni szerekkel
történõ kezelése, de ez az intézkedés önmagában a betegség terjedését csak lassítja.
A bõrcsomósodáskór a szarvasmarhákat betegíti meg, emberre
nem jelent semmilyen veszélyt sem a fertõzött állat, sem a fertõzött
állatokból elõállított élelmiszer.
dr. Siket Péter állatorvos

Vásárnaptár
szeptember 18. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
szeptember 25. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
szeptember 25. Nagykõrös, országos állat- és kirakodóvásár
Szt. Mihály-napi vásár
október 02.

Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár

október 09.

Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

október 09.

Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
Készüljünk az õszre!
Az õszi hónapokban a hõmérséklet, a napfény mennyisége fokozatosan csökken, novemberben általában esõ, hûvös szél teheti kellemetlenné a szabadban való tartózkodást. A megváltozott idõjárás olyan esztétikai, kozmetikai
rendellenességek forrásává válhat, amelyekkel
sem tavasszal, sem nyáron nem találkozunk.
A nyáron szerzett divatos, barna bõrszín az
ibolyántúli sugárzás csökkenésével fokozatosan
halványodik, amelynek oka, hogy a külsõ körülmények változása csökkenti a melanociták
aktivitását, de ehhez a hámréteg rendszeres kopása is jelentõsen hozzájárul. A barnaság azonban nem mindig szûnik meg egyenletesen,
gyakran világosabb, sötétebb foltokat figyelhetünk meg, amely esztétikai hiba.

A foltosság kétféle módon szüntethetõ meg, attól függõen, hogy vendégünk a bõr barnaságát kívánja megõrizni, vagy a halványítás mellett dönt.
Ha a bõr barnaságának megõrzését választja,
akkor mesterséges ibolyántúli sugarakkal kezelhetjük. A kozmetikában többféle, mesterséges
ibolyántúli sugarakat elõállító berendezés ismert.
Ilyen a kvarclámpa, de egyre több kozmetikát
szerelnek fel szoláriummal, napággyal. A kezelésekkel elõsegítjük az elhalt hámréteg gyorsabb
kopását, de segítjük az egyenletes barnulást is.

Az egyenletes kopás megszüntetésére
enyhe hámlasztó-,
halványítószereket
ajánlhatunk. Alkalmazhatunk e célra
AHA (alfa-hidroxi-karbonsav) készítményeket,
oxigénes kozmetikumokat.
A tavaszi, nyári mértéktelen napozás során
kialakuló fiatalkori szeplõk halványítószerekkel
való kezelése is az õszi idõszakban sikeres.
Kora õsszel sikeresek az egyes epilációs eljárások. Ilyenkor a sebgyógyulási hajlam optimális, de a bõrfelületet érõ napfény erõssége nem
olyan mértékû, hogy az epiláció helyén apró
pigmentáció alakuljon ki.
A hõmérséklet csökkenése, a nedves idõ kedvez a keringési rendellenességek kialakulásá-
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nak. Ilyen rendellenességek a fagydaganat, a
testvégek szederjessége.
Fagydaganat (pernio)
A szederjességre hajlamos egyéneken gyakrabban fordul elõ a fagydaganat. A fagydaganat
a testvégeken megjelenõ, bõrbõl kiemelkedõ
kékeslila beszûrõdés, amely fájdalmas, mechanikai hatásokra kisebesedik, nedvedzik. Hûvös,
szeles idõben már megjelenik.
Megelõzhetõ erek tornáztatásával, hideg,
majd forró lábfürdõvel. Ajánlatos a kámforos,
paprikakivonatos bedörzsölés, meleg harisnyák,
nem szûk cipõk viselése. Rendszeres kvarckezeléssel, vio alkalmazásával is megelõzhetõ.
A hûvös, szeles idõ csökkenti a bõr hidratáci-

óját, ezzel csökken a bõr rugalmassága, vérkeringése, feszessége is. A bõr védelme feltétlen
szükséges az idõjárás viszontagságai ellen. A

zordabb idõjárás ellensúlyozását szolgálja a
rendszeres, hetenkénti masszázs, a bõrtípusnak
megfelelõ hatóanyagokat tartalmazó krémek
használata. A kozmetikában alkalmazhatjuk az
ultrahang, ionto, mezoterápiás kezeléseket a
jobb eredmény elérésenek céljából.
A bõr dehidratáltságát nemcsak az idõjárás okozhatja, hanem a központi fûtéses lakások száraz levegõje is. Bõrünk épségének
megõrzésére a lakásokban helyezzünk el
párologtatót.
Figyeljünk, vigyázzunk bõrünk hidratálására, rugalmasságára, egészségére, hiszen
bõrünk sosem felejt!
Földi Krisztina

EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI
Dömsöd-Nagytemplomi
Református Egyházközség
2344 Dömsöd, 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
2344 Dömsöd, 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

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

DANI JÁNOS
halálának 2. évfordulójára.
Szeretõ családja

Kútfúrás 110-es
csatornacsõvel –
garanciával.

06-30-964-0485

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

Plébános:

Csütörtök 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra
Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Ügyintézõ lelkész:
Dr. Almási Mihály

Köszönetnyilvánítás
„A mélybe csak a tested merült el,
csak õ tûnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt.”
/Keszei István/
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,

BALÁZS LAJOSNÉ
született Szadai Gizella
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat bármely módon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
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Jótétemény önzetlenül…
A Duna-parton álló Bazsonyi-Vecsési nyaraló évrõl évre csendesen vészeli át az esztendõt. Egykor a nyári szezonban gyakran megfordultak itt
barátok, pályatársak, akiket a házigazda: Vecsési Sándor saját készítésû
borával kínálgatott. Gyakran hallatszott gyerekzsivaj, rokon- és keresztgyerekek kacagásával telt meg a ház. A szíves vendéglátás eredményeként a kedves vendégek vissza-visszatértek…
A hidegebb teleket is gyakran töltötte itt a mûvész házaspár. Ezt a számukra oltalmat és nyugalmat nyújtó otthont Dömsödnek ajándékozták.
A község feladata tehát e kedves kis lak gondozása, karbantartása, s a
jövõben rendeltetésének meghatározása. Mindezek tükrében a tennivaló
nem kevés!
Augusztus elsõ felében keresztény fiatalok csoportja, önzetlen segítõ
szándékkal jelentkezett néhány órás munkára. Elõzõleg az iskola igazgatóhelyettesével, Pergerné Kenesei Krisztinával vették fel a kapcsolatot,
majd általa találták meg azt a feladatot, mellyel keresztényi szellemben
segítséget nyújthatnak. A nyaraló udvarán túlburjánzó növényzetet regulázták meg, gereblye, ágvágó, fûrész, kapa, metszõolló és más eszközök
segítségével. A Dél-Dunamenti Ifjúsági Tábor lakói nagy lelkesedéssel
sétáltak át a Faházsor üdülõtõl a Bazsonyi–Vecsési nyaralóig. Hat-hét fõs
kis csoportokban tüsténkedtek, melyek közül forgó rendszerben egy-egy

csapat megtekintette az ebédlõ falán lévõ szekkót, melyet Bazsonyi
Arany készített 1973-76 között. A fiatalok érdeklõdve hallgatták végig a
vezetést, kérdeztek a mûvész házaspár életérõl, munkásságáról. Mindezek fényében a gyerekek nem egy „lakatlan nyaraló telken” küzdöttek a
növényzettel, hanem a Munkácsy-díjas Vecsési Sándor és Bazsonyi
Arany egykori dömsödi otthonának kertjét tették rendbe!
Köszönet eme nemes és önzetlen gesztusért a tábor vezetõinek és
lakóinak!
Vass Ilona
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:
Selmeczi Róbert – Szilágyi Csilla
RÉKA
Sass József – Laczi Kitti
DÁVID JÓZSEF
Jakos Zsigmond – Czékmán Anita
CSANÁD
Pintyi Gábor – Hegyi Andrea
DOMINIK GÁBOR
Szijjártó Krisztián – Gugyella Kitti
MIRA
Takács Márk – Csehi Szilvia
ZOÉ

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: szeptember 25.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: október eleje

Házasságot kötöttek:
Juhász Lajos – Borsodi Emese
Hargittai Zoltán – Takács Szabina

Elhunytak:
Sztojka Gusztáv
Cser Sándorné Csabai Piroska
Joó Istvánné Izsák Erzsébet
Tóth Jánosné Bárány Ildikó

56 éves
79 éves
83 éves
59 éves

Temetõi
közlemény
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét
1991-ben vagy korábban váltották meg a
dömsödi református temetõben, úgy annak érvényessége a törvények értelmében
– 25 év elteltével – idén lejár. Amennyiben szeretnék azt megõrizni, újra meg kell
váltani 2016. december 31-ig.
Újraváltani a lelkészi hivatalban lehet:
Dömsöd, Petõfi tér 7.
Hivatali idõ: hétfõ és csütörtök 9-12
óra. Telefon: 06-24-434-477.
Köszönettel:
Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség Presbitériuma

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége a Sion Security
számán: 06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:
Bencze István, Biricz Márta Enikõ,
Budai Szilvia, Földi Krisztina,
Földvári Attila, Habaczellerné Juhász Judit,
Harsányi Zoltán, Korona Sándor,
Lakatos Mátyás, Nemoda-Stiasny Márta,
Orbánné Kiss Judit, Pánczél Károly,
Pongrácz József, Richter Gyuláné,
Siket Péter, Varga László, Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs
Dömsödi Körzeti Megbízotti Irodája
közvetlenül hívható
telefonszáma a következõ:

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám bármely okból
pillanatnyilag nem kapcsolható,
úgy kérjük, hogy a 112-es
központi számot szíveskedjenek hívni.

A Magyar Korona Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

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. Wagner Viktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
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 rendelõkben 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.

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idõ: hétfõtõl–csütörtökig:
17.00–07.00 óráig; péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!
24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407
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Koszorúzás a Hõsök emlékmûvénél

Fotó: Vass Ilona

2016.
„Szép Dömsödért”

Öv u. 18.
Szûcs Sándor

Fotó: Varga László fõtanácsos
Rákóczi út 34.
Baranya Józsefné

Dömsöd Strand
Középsõ Dunapart út 201. hrsz.

Középsõ út 33.
Gyivi János

Pencz Ádám Bence
egyéni vállalkozó
Kígyó u. 3.

Rákóczi u. 11/a
Major Miklósné

Öv u. 26.
Pék János
Kunszentmiklósi u. 31.
Keresztes Zsolt

Rákóczi u. 7.
Ispán Lajos

Tassi u. 7.
Elekes Vilmosné

Thököly u. 24.
Nagy Lajos

Bodrog u. 5. – Seres Valéria

