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A K T U Á L I S
Néhány nappal a népszavazás elõtt írom beszámolómat az elmúlt hónap aktualitásairól.
Még nem tudjuk az eredményt, de nagyon bízom abban, hogy mi dömsödiek felmértük a referendum jelentõségét, és félretéve közömbösséget és pártérdekeket, nagy számban mentünk
el szavazni! Ha ez tényleg így volt, akkor ennek
több oldalról is jelentõs hozadéka lesz számunkra. De errõl majd egyszer, egy másik írásban részletesen írok.
Jó hírekkel kell kezdenem a tájékoztatómat!
Elkezdõdött az Ady Endre utca felújítása. Az ott
lakóktól, az arra közlekedõktõl türelmet kérek.
Biztos vagyok abban, hogy egy nagyon szépen
és jó minõségben kivitelezett úttest fogja várni
az autósokat és gyalogosokat egyaránt!
Regionális szempontból – október elsejétõl –
a Ráckevei járás is a kedvezményezett járások
közé tartozik. Ezzel a döntéssel elõttünk is, és a
járáshoz tartozó települések elõtt is új távlatok
nyílnak. Ezek után számunkra is elérhetõek
lesznek azok a pályázatok, amelyek eddig a Közép-Magyarországi Régióhoz való tartozásunk
miatt elérhetetlenek voltak.
A héten Pánczél Károly képviselõ úr keresett
fel a hivatalban, hogy megbeszéljük a nagyközségünket érintõ aktuális kérdéseket. Többek kö-

zött arról tájékoztatott, hogy a Kormány döntése
értelmében a Pest megyei települések még ebben az uniós ciklusban 80 milliárd forintot használhatnak fel fejlesztésre. Ebbõl a nem kis öszszegbõl a 2016-os évre kettõmilliárd forint felhasználása jut. Számunkra ez annyit jelent,
hogy a novemberi pályázaton reményünk van a
belterületi utak felújítására jó néhányszor tízmillió forint támogatást elnyerni. Már alig várom az érdemi munkát. A Képviselõ-testület
azonnal megbízta a Településfejlesztési Bizottság tagjait a pályázat elõkészítésére, az utcáink
állapotának felmérésére.
Szûcs Julianna képviselõ ötlete alapján és
hathatós segítségével 600 darab széket igényeltünk és kaptunk a Nemzeti Sportközpontoktól a
Népstadionban lebontott székekbõl. Köszönöm
a Képviselõ asszonynak és mindenkinek, aki
valami módon segített a megszerzésében. Segítségükkel komoly kis stadiont fogunk kialakítani
a futballpályából. A székek további hasznosítását most alakítgatjuk. Minden ötletet jó szívvel
fogadunk!
Október elseje az idõsek világnapja. Ebbõl az
alkalomból szeretettel köszöntök minden idõskorú Dömsödi Polgárt! Továbbra is számítunk
támogatásukra. Kérem, tapasztalatukkal segít-

ú Széchenyi Napok az iskolában 5. o.
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ú Temetõi istentiszteletek

18. o.

sék a fiatalabb családtagokat, ismerõsöket boldogulásukban! Az idõsek tiszteletére rendezett
elõadást most nem rendezzük meg. Ígérem, a
karácsonyi koncert mûsor-összeállításánál kárpótoljuk Önöket!
Ismételten írnom kell a csatorna-szolgáltatás
anomáliáiról. Továbbra is vannak olyan utcák,
azokon belül is olyan ingatlanok, amelyekben a
mindennapi normális életvitel szinte lehetetlen.
Itt kétnaponta használhatatlanná válik a csatornarendszer, amely a meghibásodott idõszakban
a minimális higiéniás követelményeknek sem
felel meg. Végre megérkeztek Franciaországból
azok az alkatrészek, amelyek szükségesek a vákuumszelepek javításához, illetve cseréjéhez. A
DAKÖV Kft. igazgatójával megállapodtam abban, hogy amennyiben november 30-ig nem
történik meg a teljes rendszer feljavítása, akkor
az érintett ügyfeleknek a következõ hónapban
visszatérítik a csatornadíjat! Nagyon bízom abban, hogy erre nem kerül sor!
Október 23-án együtt ünnepli az ország az ötvenhatos hõsöket. Kerek évfordulója van a forradalomnak, hatvan évvel ezelõtt elégelte meg a
magyar nép az elnyomó rendszer visszásságait!
Kérem Önöket, ünnepeljünk, emlékezzünk
együtt az OMK-ban, 11 órakor! Az ünnepi beszéd megtartására Marjai Gyulát kértem fel, a
VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta a
felkérést!
Bencze István
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Köszöntjük Õt erõben,
egészségben és szeretetben!

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

90-et töltötte…

2016. okt. 26. szerdán 14-15 óráig

Farkas Zsigmondné született Berze Lídia
augusztus 20-án töltötte be 90. életévét. Ebbõl az alkalomból köszöntöttem Õt és kértem, hogy idézze fel mindazokat a pillanatokat, melyek kilenc évtizeden át meghatározták életét.
Licika néni úgy mesélt, hogy végig az volt
az érzésem, mintha csendes szemlélõként én
is ott lennék vele!
1926. augusztus 20-án, Kunszentmiklóson
látta meg a napvilágot, s négyesztendõs koráig ott is lakott. Óvodába is oda járt, de az
iskolát már Dömsödön kezdte meg. Mikor
édesapja meghalt, a papa nagybátyjának felesége (aki szintén özvegyen maradt) magához vette a családot. Licika néni édesanyja, a
fiatal özvegyasszony négy fiú- és egy kisleánygyermekével ekkor került Dömsödre.
– Jószág volt, és azzal kellett dolgozni. Az
volt az Ángyika szándéka, hogy belenõjünk a
paraszti munkába – meséli Licika néni.
Év közben, mikor iskolába jártak, akkor
bent laktak a faluban, s amint jó idõ lett, a
Vasút melletti Berze-tanyán töltötték az
egész nyarat. Mindig sok állatról kellett
gondoskodni (baromfiak, tehén
meg disznó), s ha megfialtak, akkor mindig megvolt, hogy melyik gyereké lesz, onnantól pedig az õ felelõssége
lett!
– Ángyikát Dömsödön a harmadik
virilistaként (rangos
gazda) tartották számon. Özvegy és gyermektelen lévén ezért is
vett magához bennünket.
Tisztességgel és szeretettel
gondoskodott rólunk. Kölcsönösen egymásra voltunk utalva, hiszen a tanyán sok állatot neveltünk, ángyika
meg anyám vitték a háztartást, a gazdaságot
bent a faluban, és sûrûn jöttek ki hozzánk lovas kocsin. Így nõttünk fel, aztán sajnos a háborúban két testvérem is odamaradt…
1945. március 16-án mentem férjhez Farkas Zsigmondhoz. Két gyermekem született,
a Licika meg a Zsiga. A tsz-ben benne voltunk, bár én soha nem lettem tag. A férjem
vadõrként dolgozott, én meg részes munkát
vállaltam, így aztán úgy oszthattam be az
idõmet, hogy a gyerekeket el tudtam látni.
Mindig fontos volt számomra a család és a
róluk való gondoskodás. Mikor jöttek az
unokák, dédunokák, sokat vigyáztam rájuk.

SZABÓ ANDREA
képviselõ asszony, az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ
Szívesen sütöttem a kedvenceiket, hogy itthon is jóllakjanak és a kollégiumba is vihessenek belõle.
Licika néni lakását szebbnél szebb kézimunkák díszítik. Ottjártamkor is elõkerült
néhány tetszetõs darab, s mikor kérdeztem, kitõl tanulta a horgolást, így
válaszolt:
– A Bana Mariska nénitõl! Rendkívül precíz tanító volt, s ha valamit
nem úgy készítettünk
el, bizony szigorúan
visszabontatta velünk! Ma is sokat
horgolok, mert megnyugtat, és örömmel
tölt el, de ha valami
nem tetszik, azt már
bontom is vissza, mert
mindig az van bennem,
hogy ez nem olyan pontos, és
jön a Mariska néni s majd lebontatja velem! Szeretek a kertben, kint az udvaron
lenni, de ha elfáradok, akkor a horgolás pihentet.
Mikor megkérdeztem Licika nénit, hogy
milyen örömök vannak az életében, Õ habozás nélkül a következõket válaszolta:
– Legnagyobb örömöt a családom jelenti
számomra! A gyermekeim, az unokáim és a
dédunokáim.
Kedves Licika néni, kívánom, hogy sokáig
legyen öröme szeretõ családjában, sok erõt
és egészséget kívánok magam és a Dömsödi
Hírnök olvasói nevében!
Vass Ilona

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.

FELHÍVÁS!
Kéthetente (páros héten) kedden 10-12
óráig számítógépes alapismeretekre és
internethasználatra tanítjuk meg az érdeklõdõ nyugdíjasokat a Kisherceg Gyerekházban!
– Segítünk leküzdeni a számítógép és az
internet használatának akadályait.
– Hasznos tudást szerezhetnek, mellyel ismereteiket szélesebbre tárhatják, újfajta kapcsolatokat alakíthatnak ki, és a generációk közötti kommunikációban is használhatnak.
– Csökkenti a magányérzetüket és javítja
az önértékelésüket.
Kérjük, hogy elõzetesen jelezzék részvételi szándékukat a Dömsöd–Áporka–Apaj
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
irodájában: Dömsöd, Petõfi tér 5. szám
alatt munkaidõben (személyesen vagy telefonon: 24-523-128).
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Foszlányok: hatvan éve történt…
Idén is emlékezünk 1956. október 23-ra. A
hatvan éve történt eseményeket szerte az országban felidézzük. Ünnepi beszédek, mûsorok, kiállítások lesznek mindenfelé.
Ebbõl az alkalomból a Hírnök hasábjain három emlékfoszlány olvasható, mely hiteles képet ad arról, hogy Dömsöd mindennapjaiban az
emberek miként élték meg ezt az idõszakot.
Mit érzékelt az öt esztendõs kisfiú, a fiatal leány,
aki élete egyik legszebb pillanatára készülõdött,
és hogyan reagált a bizonytalanságra a középkorú asszony.
Emlékezik
Budai Ignác,
65 évesen
„Valamikor
a régi idõkben
fa kerítések
voltak akác
oszlopokkal,
nem drótkerítés meg vas, mint a mai világban. Az akkori parasztok a kerítés mellé ültettek akácfákat – mikor elérték azt a kort, kivágták õket, de a tuskót
persze nem tudták kiszedni, mert ahhoz meg
kellett volna bontani a kerítést. Egy ilyen térdmagasságig érõ tuskó volt a mi kerítésünk mellett is, és 5 éves koromban – 1956 októberében
– akkora voltam, hogy erre felállva pont kiláttam az utcára. Én még abban az évben nem mehettem iskolába, pedig már nagyon szerettem
volna, de a szomszéd Kovács Pista – a késõbbi
villanyszerelõ – 1 évvel idõsebb volt nálam, és õ
már mehetett. Én minden reggel ott álltam a tus-

kón a kerítés mellett, és lestem a Pistát, ahogy
baktat az iskolába. Aztán egyik reggel hiába
ácsorogtam, nem jött. Mikor meguntam a várakozást, bementem, és mondtam édesanyámnak,
hogy biztos beteg a Pista, nem megy iskolába.
Ekkor mondták, hogy nem beteg, azért nem
megy, mert bezárták az iskolát, ugyanis forradalom van. Beszûrõdött egy kis hangoskodás is az
utcáról, fiatalok, de fõleg középkorúak hangját
lehetett hallani, úgyhogy engem nem is engedtek vissza az udvarra, bent kellett maradnom.
Semmi másra nem emlékszem… Énhozzám,
mint 5 éves kisgyerekhez, más nem jutott el akkor a forradalomról, csak hogy bezárták az iskolát, és én hiába vártam reggel a Pistát a tuskón
ácsorogva…”
Emlékezik Tóth Ignácné Sass Irénke,
80 évesen
„Az esküvõnk 1956. március elejére volt kitûzve. Akkor nagy árvíz pusztított, áradt a Duna, és így az esküvõt egy héttel el kellett halasztani, ezért március 12-én esküdtünk meg. Akkor
már a férjem a Dunántúlon tanított Lengyelben,
a mezõgazdasági iskolában, és a szabadságról
igyekezni kellett vissza. Tavasszal nemcsak a
Duna rakoncátlankodott, de földrengés is súlytott. Ennek következtében Dunaharaszti úgy nézett ki, mintha bombatalálat érte volna.
Õsszel pedig kitört a forradalom. Fiatal házasok voltunk, mint említettem, férjem a lengyeli
mezõgazdasági iskolában tanított. Mi ott éltük
meg az eseményeket. Ott is volt felvonulás, tartottak beszédet és elhangzott Petõfi Sándor
Nemzeti dal c. költeménye. A barátnõmmel

részt is vettünk
a felvonuláson,
érdekelt bennünket minden.
A férjem viszont
a barátjával félrehúzódott, valahogy kerülték
az eseményeket. Késõbb ez
volt a szerenTóth Ignác és
Sass Irénke
cséje. Az akkori
esküvõi fényképe
rendszer a felvonuló tömeggel nem foglalkozott, de a szerepvállalókkal annál inkább. Az iskola igazgatóját,
aki beszédet mondott és aki a Nemzeti dalt elszavalta, meghurcolták. Pedig más nem volt ott
az iskolánál, csak ennyi...
Az ezt követõ idõszakban mindenkinek be
kellett fogni a száját, nem lehetett beszélni!”
Emlékezik Farkas Zsigmondné Berze Lídia,
90 esztendõsen
„A Tamási úton volt szõlõnk és egy komoly
épület két szobával, egy konyhával és kamrával. A családban csak úgy hívtuk, hogy a
Gyócs-ház, mert annak idején az ángyikám
valami pesti Gyócs nevezetûtõl vette meg. Innen a név. A szõlõ az épülettel távolabb esett a
falutól, mégis közel volt. A vészterhes idõkben mindig biztos menedéket nyújtott a családnak. Ha repülõk jöttek, dübörögtek az
égen, vagy bármi hasonló esemény volt, otthon gyorsan elvégeztük a ház körüli teendõket
és kimentünk a Gyócs-házba. Úgy éreztük,
hogy ott biztonságban vagyunk, mert ott nem
volt forgalom és nem is háborgattak minket.”
Közreadta: Vass Ilona

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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Újraéledõ szakkör Dömsödön, a fafaragó…

A fafaragó szakkör második éve mûködik a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola technika tantermében. Óriási érdeklõdés mutatkozott,
mikor meghirdetésre került, de csak tíz csemetével lehetett elindulni. Azóta a létszám persze
folyamatosan változik, mert mindig van lemorzsolódás (tavaly pl. ketten elballagtak),
helyükre pedig mindig újak jönnek. Eddig jórészt a szerszámokkal való ismerkedésé volt a fõszerep, majd fokozatosan elõször az egyszerûbb tárgyak elkészítésétõl haladtunk a nehezebbek, bonyolultabbak irányába. Büszkén mondhatom, hogy közös köztéri munkával is
dicsekedhetünk. Ez egy padtámla, ami
az augusztusban felavatott Rákóczi-szobor mellett található. Elkészítésében
Bajnóci Vivien, Fülöp László, Kakuk
Zsanett, Kincses József, Kincses Tamás,
Kunu Szebasztián, Patkós Gábor és Tóth
Levente jeleskedtek.
A faragómûvészet továbbéltetése nagyon fontos feladat, mint ahogy a fiatalok tanítása, rávezetése a szépre és az értékesre. Bízom abban, hogy a jövõben
mindig mûködhet falunkban fafaragó
szakkör, mert fontosnak tartom, hogy a
gyerekek készségét, kreativitását folyamatosan fejlesszük! Ezáltal csodálatos
élményekkel gazdagodnak, ügyesebbek
lesznek, s munkáiknak köszönhetõen
köztereink csak szépülhetnek. Jómagam
is megtapasztaltam ezt az érzést, hiszen
az 1980-as években a Kohl János vezette
fafaragó szakkörben ismerkedtem meg a
fafaragás rejtelmeivel, szeretetével.
Itt köszönöm meg Kohl Jánosnak a
gyerekek, a falu és a magam nevében,
hogy most a nyáron jelentõs adományával támogatott bennünket. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egész életét
megkaptuk… Nekünk adományozta az
összes szerszámát, gépét, a meglévõ zsûrizett alkotásait, okleveleit, albumait. Be-

tegség miatt nem tudja folytatni fafaragói tevékenységét, és úgy döntött, hogy minden eszközt,
munkát, ami számára a mindent jelentette, most
Dömsödnek, a szakkörnek és nekem adományozza. Így jutottunk jelentõsebb mennyiségû és
minõségû szerszámokhoz.

Köszönet a nagylelkû gesztusért! Bízom abban,
hogy méltón visszük tovább ezt a szellemiséget!
Mint említettem, ebben a tanévben is elindul a
fafaragó szakkör, október 3-tól minden hétfõn 16tól 18 óráig. Az érdeklõdõket szeretettel várom!
Horváth Béla
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Széchenyi Napok a Gróf Széchenyi István
Általános Iskolában

Szeptember 21-én, születésének 225. évfordulóján emlékezett névadójára, Gróf Széchenyi Istvánra a dömsödi általános iskola. A megemlékezõ ünnepi mûsor kezdete volt egy programsornak, mely szellemi és fizikai akadályversenyekbõl állt. A teljes sorozat Széchenyi István személyiségének
és a korszak szellemiségének jegyében zajlott. Az iskola vezetésének és a
fõszervezõ pedagógusnak, Tóthné Porvay
Zsuzsának az a célja,
hogy ezzel hagyományt
teremtsen, valamint a
gyerekekhez még inkább közel kerüljenek
Széchenyi törekvései
és szellemisége.
Az ünnepi mûsort az
iskola végzõs diákjai
adták, melyben hangsúlyt kapott és elhangzott Széchenyi néhány
alapgondolata. Minden
osztály alkalomhoz illõ
öltözetben jelent meg, s végül a Széchenyi fal elõtt mindegyikük egy-egy
saját készítésû koszorúval tisztelgett a nagy politikus emléke elõtt. Az iskola tanulói fegyelmezett magatartásukkal emelték az esemény magasztos
hangulatát. Az ünnepségen részt vett Bencze István polgármester úr és a
kulturális intézmények, a szülõi munkaközösség képviselõi.
Pénteken a felsõs osztályok több állomáson gyarapíthatták ismereteiket, ahol aztán egy-egy feladatlap kitöltésével az is meglátszott, hogy

mennyire figyeltek az elhangzott információkra. Az állomások: a Kluch
Rózsa Nagyközségi Könyvtár, a Petrovics-féle ház, illetve a Tóth lovarda
volt. Minden osztály derekasan helyt állt, akár a fegyelmet, akár a figyelmet mérlegelve. A gyerekek rendkívül sokrétû információhoz jutottak
helyismereti szempontból is, ami sem a tankönyvekbõl, sem az órákon
sajnos nem jön elõ.
Mégis mindezen ismeretek birtokában válhatnak gyermekeink
igazi falubelivé, lokálpatriótává és igazi magyar állampolgárrá. A
Sportcsarnokban is igen
izgalmas ügyességi akadályversenyen vettek
részt a gyerekek.
A mozgalmas emléksorozat szeptember
30-án zárult, futóversennyel. 2016 métert
futottak a gyerekek,
majd még egy órahosszát mozogtak, ezt ki-ki tetszésének megfelelõen.
Volt olyan osztály, amely kerékpározott, volt aki sétált, és olyanok is voltak, akik játszottak.
Mindezek ismeretében örömmel nyugtázhatjuk, hogy a dömsödi Széchenyi István Általános Iskola méltón emlékezett névadójára. Köszönet a
színvonalas lebonyolításért a szervezõknek és segítõiknek!
Vass Ilona
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J Nálunk mindig történik valami… J
SZEPTEMBERI ISKOLAI HÍREK

A tanévkezdés, a szünidõ vége mindenkinek
nehéz. A tanév 182 tanítási napot jelent, az elsõsöknek új környezetet, másféle rendszert, mint
eddig volt, a nyolcadikosoknak az utolsó általános iskolai évet.
Az idei tanévben névadónk, Gróf Széchenyi
István születésének 225. évfordulója alkalmából számos rendezvénnyel emlékezünk tettei-

rõl, mellyel az ország fejlõdését elindította. Szeptember 23án akadályversenyt rendeztünk. Az alsósok a Sportcsarnokban érdekes akadálypályán
mehettek végig. Megelevenedett a Lánchíd, melyen futottak, jelképesen utaztak a gõzhajóval, úszhattak a szabályozatlan Tiszán, a gõzmalomban
lisztet õröltek és kenyeret sütöttek, a Nemzeti Bank elõdjében pénzeszsákot cipeltek. Az akadályok között
felállított paravánok képekkel, rajzokkal mutatták Széchenyi gróf munkásságát. A felsõsök a
község intézményeibe látogattak, miután az is-

kolai emléktáblán minden osztály koszorút helyezett el.
Az õszi kirándulások is elkezdõdtek: a negyedikesek sportágválasztó országos rendezvényen voltak Vácon, a 2. a osztály kerékpártúrán
volt, a 3. a osztály a Velencei-tó partján, Dinynyésen és Pákozdon.
Szeptember 30-án a 2016 méteres futáson és
sétán veszünk részt.
Hamar elszaladt ez a hónap, a ragyogó idõ
hozzásegített a programok megvalósításához, de
senki ne feledje: legfontosabb dolga a tanulás!
Major Anna

Takarítási Világnap a Dömsödi Óvodában
2016. szeptember 22.
Már évek óta hagyomány óvodánkban, hogy jelentõs
szerepet kapjanak az úgynevezett Zöld ünnepek: a Takarítási Világnap, az Állatok Világnapja, a Víz Világnapja és a Föld Napja.
A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülõ folyamat. Ebben az életkorban teremtjük meg az érzelmi
vonzódást a természethez. A környezet megszerettetésére, gondozására, a természet szeretetére való nevelésnek át kell hatnia az egész
óvodai életet. Az önfeledt játék, a rácsodálkozás mellett észrevétlenül tanulják meg, hogyan óvják, védjék a természet tisztaságát, szépségét. Minél több alkalmat adunk a környezetünk felfedezésére, annál jobban szeretik és védik majd.
Óvodáskorban alapozzuk meg a gyerekek természetszemléletét, ezáltal
elérhetjük hosszú távon, hogy felnõttként is elkötelezettséget érezzenek a
természet iránt, környezettudatos életet éljenek.
A Takarítási Világnap célja:
• A természeti környezet tisztaságának megóvása.
• Annak tudatosítása, hogy milyen fontos az, hogy tiszta, élhetõbb környezetben éljünk, nemcsak otthon, hanem tiszta utcában, tereken, kitakarított, rendezett óvodában, iskolában, munkahelyen.
A csoportok egész héten ezzel a témával foglalkoztak életkoruknak
megfelelõen. Verseltek, meséket hallgathattak a Takarítási Világnappal
kapcsolatosan, sokat beszélgettek, elsétáltak a szelektív hulladékgyûjtõhöz. A csoportok ötletes plakátokat készítettek az ünnepre, melyek tanulságosak lettek. Délelõtt izgalmas állomásokon vehettek részt a gyermekek.

Állomások:
1. Fejteke.
2. Flakonkerülõ szlalomverseny.
3. Konzervdoboz célbadobó verseny.
4. Seprûvel labda terelgetése.
5. Szemetes kosárba célba dobás papírgombóccal.
A közös, vidám, játékos délelõtt a hét tetõpontja. A gyerekek nagyon
jól érezték magukat.
Pergel Renáta és Kovács Zoltánné
óvodapedagógusok
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Az idei év kiemelten fontos iskolánk életében: 25 évesek lettünk! A
Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola 25 éve mûködik Dömsödön. Az
idei évben az elmúlt idõszakra emlékezünk, felelevenítünk sok-sok emléket, iskolánk életét bemutató fotókat közlünk le az újságban.
Az elõttünk álló évben növendékeinkkel igyekszünk megismertetni Dezsõ Lajos munkásságát, pedagógiai és zenei tevékenységét.
Ennek jegyében tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt az iskolánk által szervezett XVI. Dömsödi Mûvészeti
Napokra október 20-21-én. Az ünnepséget a mûvelõdési házban
tartjuk mindkét napon, mivel iskolánk kamaratermét „kinõttük”. A
mûvészeti napok céljaihoz híven szeretnénk bemutatni az iskolánkban folyó munkát, valamint a Dömsödön mûködõ helyi mûvészek,
mûvészeti csoportok tevékenységét. Október 20-án iskolánk mutat-

kozik be, 21-én pedig szeretettel várjuk a helyi mûvészeket, mûvészeti csoportokat.
Mindannyian szeretnénk köszönetet mondani Bödõ Józsefnek, aki az
iskolának ajándékozta trombitáját. A hangszeren sok éven keresztül játszott, sok örömet adott számára. Köszönjük, hogy mostantól ez a szép,
régi hangszer a tanítás szolgálatába állhat!
A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusai
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd kuratóriuma nevében megköszönöm a személyi adó 1%-os felajánlását valamennyi kedves adózónak. A
2015. évben 63 490 Ft folyt be, ezt hangszervásárlásra és hangszertartozék-beszerzésre fordítja az alapítvány.
Köszönettel: Köntös Ágnes, a kuratórium elnöke

Iskolánk névadója, Dezsõ Lajos a zenekarával és az énekkarával:

A fenti két fotón ha bárki felismerni vél valakit, feltétlen jelezze Köntös Ágnes igazgató asszonynál
vagy a szerkesztõségben Vass Ilonánál a 06-20-253-2589-es telefonszámon.

8

XXVI. évfolyam 10. szám

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

Babamasszázs oktatás
Dömsödön

Dömsödön az elmúlt hetekben kezdetét vette a babamasszázs
tanfolyam a Kisherceg Gyerekházban. Elsõ alkalommal a jelen
levõ szülõkkel megbeszéltük a babamasszázs elõnyeit, hatásait,
majd ráhangolódtunk a gyakorlatokra. Úgy vélem, sokan nem ismerik a kényeztetés ezen formáját a csecsemõjük számára, pedig
mindenképp fontos lenne elsajátítani ezt a tudást, akár már a várandósságuk végén járó kismamáknak, és a csecsemõjükkel együtt
az anyáknak is. Ezért szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt
tanfolyamunkra.
Néhány szót szeretnék említeni – a teljesség igénye nélkül – a
szeretetteljes érintés, babamasszázs jótékony hatásairól, hogy miért is fontos ez, és miért ajánlom. A masszázs az anyák és a csecsemõjük részére egyaránt hasznos. Az elsõ és legfontosabb hatása a szülõ-gyermek közötti kapcsolat, a kötõdés megerõsítése.
A szülõ megtanulja értelmezni kisbabája jelzéseit, igényeit, és arra képes lesz megfelelõen reagálni. A kötõdésen kívül a babamasszázs a csecsemõ egész testére jótékony hatást gyakorol. Fizikális hatása a bõr stimulálása, a légzõ-, keringési- és nyirokrendszer javítása, valamint segíti a vérkeringést és az emésztést. A csecsemõk hasfájását is csökkentheti. A masszírozott
babák ellenállóbbak a betegségekkel szemben, kiegyensúlyozottabbak, jobban fejlõdnek. Elõsegíti az izomzatának fejlõdését, mozgásának koordinációját, mozgásfejlõdését. Az alvási szokásuk is változik; a masszázs megnyugtatja a babákat és segíti õket az elalvásban, valamint annak minõségét is pozitívan befolyásolja, tehát ennek értelmében jobb alvóvá válik. A babamasszázs fizikai hatásain kívül kémiai ingerek is érik a piciket. A
masszázs az anyára is jó hatással van. Segít az ellazulásban, és
Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

az anyatej termelõdését is fokozhatja, így az édesanyák könnyebben
tudják táplálni
gyermekeiket
anyatejjel.
A babamasszázs
sokkal többet jelent
egy kis kényeztetésnél, testi örömnél. A testvérek és az apa is bevonható a babamasszázsba. Az édesapák is kapnak egy új lehetõséget, hogy a masszázs segítségével közelebb kerüljenek kisbabájuk szívéhez, és elmélyíthessék kapcsolatukat. A testvérek pl.
saját játék babájukkal csatlakozhatnak, és a testvérféltékenység
kialakulása megelõzhetõ, illetve csökkenthetõ.
A babamasszázs oktatását Fábián Ilona okleveles védõnõ felajánlásként, ingyen vezeti.
A résztvevõk hozzanak magukkal:
– plédet vagy polifont, amire ülhetnek,
– csecsemõ alá babaalátétet / kisplédet / textilpelenkát,
– csecsemõ hasára egy másik textilpelenkát,
– a csecsemõ által megszokott babaolajat,
– cserepelenkát, és a megszokott popsikrémet, törlõkendõt a
tisztába tevéshez,
– várandós anyák játékbabán is próbálkozhatnak.
Elõzetesen bejelentkezés szükséges az ideális létszám elérése
érdekében.
A csatlakozni vágyókat szeretettel várjuk csecsemõjükkel együtt
a Kisherceg Gyerekházban szombaton délután 14-15 óra között.
Fábián Ilona Krisztina és Szecsei Anna Mária

Babamasszázs a
Kisherceg Gyerekházban
Sok szeretettel várunk szombatonként a Kisherceg
Gyerekházba (Dömsöd, Petõfi tér 2-3.) 14.00–15.00 óráig.
Foglalkozásokat tartja:
Szecsei Anna Mária okl. védõnõ
Fábián Ilona Krisztina okl. védõnõ
idõpontok:
2016. 09. 17. 14.00–15.00-ig
2016. 09. 24. 14.00 –15.00-ig
2016. 10. 01. 14.00–15.00-ig
2016. 10. 08. 14.00–15.00-ig
2016. 10. 15. 14.00–15.00-ig
2016. 10. 22. 14.00–15.00-ig
2016. 10. 29. 14.00–15.00-ig
Részvételi szándékát minden esetben a
Gyerekház munkatársaival egyeztesse személyesen!
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Családi Nap
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, munkáját, támogatását,
akik hozzájárultak a Még 1000 év Dömsödért Egyesület 20 éves, jubileumi Családi
Napjának, „Gyereknapjának” megvalósításához 2016. szeptember 11-én,
a Hajós-kastély parkjában. Remélhetõleg azok, akik megtisztelték jelenlétükkel a jubileumi programunkat, egész nap jól érezték magukat. Az
idei évben még a 20 éves Mikulás-várás programunkon várjuk a kedves
dömsödiek apraját-nagyját decemberben.

Roma Önkormányzat hírei
Örömmel mondhatom, hogy sikeres volt számomra a 2016. szeptember 11-én megtartott
Családi Nap. Remélem, akik részt vettek benne
és ott voltak, azoknak is tetszett, és jól érezték
magukat rendezvényünkön. Szeretném a jövõben is megtartani a Családi Napot és a roma
kultúránkat bemutatni – persze Korona Sándor
képviselõ úrral közösen.
Köszönöm mindazoknak, akik segítették programunk megvalósítását, és a hozzájárulásokat.
Külön köszönöm szépen azoknak a vállalkozóknak, akik támogatták a Roma Önkormányzatot. Köszönöm: Csinos és Tsa Bt. – Csinos
Zoltánnak, Fábiánné Cser Ilona – trafik, dohánybolt, Burján András Attila – húsbolt vezetõjének, Edina Mûköröm Szalon vállalkozónak
és Magyar Imre Tüzép Telep vállalkozónak.
Valamint köszönöm mindazon vállalkozóknak, kik a nevüket nem adták.
Tisztelettel: Lakatos Mátyás
DRNÖ elnöke
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Miénk itt a tér
Dömsödön a mai Petõfi téren a Polgármesteri Hivatal –
Községháza – elõtt látható kerítésnek – már ami megmaradt
belõle – igazán kuriózum értékkel bíró története van. A kerítés 1937-38-ban épült meg az
1936-os Budapesti Nemzetközi Vásáron arany díjjal kitüntetett Haidekker cég által gyártott kiállítási darabokból. Az
akkori helyi Dömsödi Vadásztársaság tagja volt a gyár igazgatója – mások szerint a fõmérnöke –, s az õ jóvoltából
ajánlották fel Dömsödnek a
kerítést a kiállítás elbontása
után. A kerítést Fábián Lajos
kõmûves mester építette meg,
a cég felajánlotta, hogy a kiállítási darabokat pótolja, amivel
az egész teret szépen körbe leA Nagytemplom torony ablakából hetett keríteni. A bemutatott és
Dömsödre került kerítés elemek láttán a dömsödi kisiparosok is megpróbáltak hasonlót készíteni. Elsõnek Imre János géplakatos készített egy szerényebb, de nagyon szép kerítés elemet, melyet az új Postahivatalnál állítottak
fel 1938-ban. Majd a Zöldkereszt és a református eklézsia kerítése készült el
a ’40-es évek elején, s ha nem is arany díjasak, de nagyon szépek voltak.
Még meglévõ kerítés elem található Fábián Lajos Szabadság úti házánál, javítva ugyan, de hirdeti a közel 100 éves helyi kisiparosság munkáját, tudását. Imre János által szerkesztett s gyártott kézi drótfonógépével Dobos
Gyula kereskedõ telepén készítették az elsõ drótkerítés-hálókat a falunkban.
Érdemes lenne ezen iparos remekmûveket ipari mûemlékké nyilvánítani,
netán dömsödi „Emlékdíjjal” kitüntetni, sok egyéb más helyi iparos mûremekkel együtt. (A történetet elmondta Kónya Miklós dömsödi lakos.)

A régi fa kerítés a Hõsök szobra körül
Cégismertetõ:
A Haidekker vállalat 1899ben alakult, és az 1948-as államosításig talán a legismertebb
és legsikeresebb gyárként mûködött a kerítésépítés frontján. A
II. világháború elõtt épült, ma
már zömében mûemlék jellegû
villák kerítéseit, erkély-, terasz-,
lépcsõkorlát fémmunkáit, ablakrácsait szinte kivétel nélkül a Haidekker vasremekei díszítették.
Néhány példa az újraalapított cég régi munkáiból :
– a Japán Nagykövetség kerítése,
– a volt Észak-Koreai Nagykövetség kerítése (ma BNP Dresden Bankfiók),
– az alkotmánybírósági elnöki rezidencia kerítése,
– a volt miniszterelnöki és elnöki rezidencia környezete,
– a Parlament épületében lévõ lift burkolati védõ rácsok,
– az Osztrák Kereskedelmi Kirendeltség kerítése,
– Holland Nagykövetség kerítése stb.
(Gyûjtés és a cikket lejegyezte:
Korona Sándor dömsödi lakos)

Változó zöld felületek…
A nyár vége felé egy kedves ismerõsömmel beszélgettünk. Érdeklõdve követi kis faluközösségünk mindennapjait, munkáival, hozzáállásával segíti, alakítja környezetünket. Egyszóval, érzékeny a
falu küllemére s küllemének alakítására. Õ jegyezte
meg, hogy hirtelen egyszerre oly sok fát kivágtak,
így bizony ritkul a zöld felület, mindemellett a szemünknek is hiányzik a megszokott fa.
Bizony igaza van, hiszen épp a múzeum udvarában egy hatalmas akácfa került kivágásra még
márciusban. De folytathatnám a sort, a BajcsyZsilinszky utcában és számos más helyen úgyszintén kerültek kivágásra tekintélyes korú fák.
Nem kerestem a tulajdonosokat, de biztos vagyok abban, hogy mindegyiküknek nyomós oka
lehetett, hogy erre a lépésre kényszerült. Ismételten a „saját portámon sepregetek”, hiszen a múzeum udvarán álló akácot, bármennyire is kedves volt, kényszerbõl ki kellett vágni. Évek óta
látszott, hogy lombkoronája egyre kisebb lesz, a
törzsén élõsködõ borostyán szinte megfojtotta. A
végsõ döntést mégis az a tény támasztotta alá,
hogy az egész fa elkezdett dõlni a képtár épületé-

nek irányába, s arra rádõlve jelentõs kárt okozhatott volna, nem is beszélve az állandó életveszélyrõl, mert ha valakire rádõl… Így a fát még
március hónapban kellõ körültekintéssel vágatta
ki az Önkormányzat. Ahogy a hatalmas fa törzsét szeletelték fûrésszel, a szeletek szabályosan
négy felé estek szét, mert a borostyán nemcsak
kívülrõl tapadt törzsére, hanem belülrõl is szinte
szétfeszítette azt.
Biztos vagyok abban, hogy másoknak is ilyen
s ehhez hasonló indokkal kellett kivágatni gyönyörû, életerõs fákat. Mindez azonban mit sem
változtat hiányukon, az egyre csökkenõ zöld felületen! Teljesen jogos volt hát ismerõsöm felháborodása. Ezért megpróbáltam utánajárni, hogy
van-e valamiféle szabály arra vonatkozólag,
hogy a fákat miként lehet kivágni? Olyan információt találtam, hogy külterületen és belterületen jogszabályok határozzák meg ennek mikéntjét. A külterület az erdészet hatáskörébe tartozik,
a belterület pedig a jegyzõébe. Magánterületen a
tulajdonos dönthet, míg közterületen engedélyköteles a fák kivágása.

Tehát ha valaki a saját kertjében kivágja a több
éves terebélyes fenyõfát, megteheti… De hogyan tartsuk meg, vagy hogyan növeljük a településünkön lévõ és azt övezõ zöld felületeket?
Mert lássuk be, a fa nemcsak a szemet gyönyörködteti, hanem számos áldását élvezhetjük annak! Tavasszal, mikor virágba borul, szinte leírhatatlan esztétikai szépsége, illata. Az egyre melegebb nyarakon hûs árnyékában pihenhetünk
meg. Õsszel ízletes gyümölccsel örvendezteti az
arra járót, majd csodaszép pompában díszeleg,
míg le nem hullajtja leveleit. Úgy gondolom, kellõ odafigyeléssel és körültekintéssel bátran telepíthetünk különféle fajtájú fákat lakókörnyezetünkben. Természetesen a talaj minõségének, az
adott terület adottságainak megfelelõen válasz-
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szunk fajtát. Pl. kicsi kertbe vagy villanyvezeték
alá semmiképpen ne ültessünk nagy ágkoronával
rendelkezõ diófát vagy platánfát, de nyugodtan
tehetünk oda meggyet, almát vagy madárbirset,
melyeknek kicsi a koronájuk s nem nõnek magasra. A fák s egyéb cserjék lombozatukkal szû-
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rik, tisztítják a levegõnket is. Ültetésükre legalkalmasabb idõszak az október és november hónap. Megfelelõ nagyságú gödröt készítve a csemetéknek, kellõ tápanyag és víz hozzájuttatásával biztosan megered az ültetvény. Jelentõsen
növeli az esélyeket, ha földlabdás csemetét ülte-

tünk! S ha mégis tanácsra szorulunk, akkor bátran lehet érdeklõdni akár interneten, de a helyi
gazdaboltban vagy a kertészetekben egyaránt.
Így teszem én is, pótolom a múzeum udvarán
kivágott fát, hogy a jövõben is hûvöset és árnyékot
nyújthasson mindannyiunk örömére. Vass Ilona

Dömsödi relikviák Kossuthfalván, azaz Pesterzsébeten
Talán kevesen tudjuk, hogy Kossuthfalva
Budapest egyik városrésze a XX. kerületben.
Lakói büszkék e névre, s tisztelettel adóznak a
jeles politikus Kossuth Lajos emlékének, szellemiségének. A Kossuth Társaság minden
esztendõben tisztelete jeléül Kossuth-kiállítást rendez, mely az idei esztendõben: „A reformkor és Kossuth Lajos emlékezete” címet
kapta. Dr. Sturcz Zoltánné, a Társaság elnöke
rendkívüli precizitással és körültekintéssel koordinálja az egész rendezvényt. Õ szervezi
meg és rendezi el a kiállításon az anyagokat,
meghatározza az egésznek az arculatát s a
gondolatiságát. Idén 8. alkalommal reformkori napot is tartottak, ahol a korra jellemzõ ruhákban vonultak fel hölgyek-urak, s korabeli
étkeket kóstolhattak az érdeklõdõk.
De kanyarodjunk kissé vissza a Kossuthkiállításhoz, s beszéljünk egy kicsit arról, hogyan is kerültek a dömsödi relikviák bemutatásra sok más értékes anyag mellett!
Néhány évvel ezelõtt Gavlik István, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke azzal a kéréssel keresett meg, hogy tárjam elé
településünk Kossuth Lajoshoz való kötõdését, emlékeit, mert Õ most egy könyvet állít
össze Kossuth Lajos díszpolgársága – emlékek – Budapest és Pest megyében címmel.
Így a múzeumban lévõ forrásanyagokat rendelkezésére bocsátottam, s magam is elmélyültem a helyi vonatkozású emlékekben.
Mindezek az anyagok 2012-ben megjelentek,
melynek kapcsán Dömsödön a Petrovics-házban egy kis kiállítást és egy színvonalas könyvbemutatót tartottunk. Azóta is híradással vagyunk egymás felé, ha valamilyen fontos információ birtokába jutunk. Így, Gavlik István által
vette fel a kapcsolatot dr. Sturcz Zoltánné a

dömsödi Petõfi Emlékmúzeummal. Természetes volt, hogy segítünk egymásnak, s a kiállításra mint a múzeum felelõse felajánlottam a következõ anyagokat: 20 db fénymásolt tabló,
mely témájában Kossuth Lajos életéhez és
munkásságához kapcsolódik. 1 db szolgálati
szalag, mely a „Dömsödi Kossuth Kör elsõ
szolgálati szalagja”. 1 db bélyegzõ, a „48-as
népkör pecsétje”. 2 db Kincstári utalvány –
tizenöt pengõ krajczárra és egy kétforintos bankó. Igazi kuriózum az a gyászjelentés, melyet
Dömsöd község 1894-ben nyomatott Kunszentmiklóson, hogy ezáltal tudassa a neves politikus
elhunytát. 1 db 1848-ban megjelent Illustrite
Zeitung, Lipcsében kiadott újság. A pesterzsébeti Csili Mûvelõdési Központ Muszély Ágos-

ton-termében helyezték el a kiállítási anyagokat.
Megjelentek itt korabeli ruhák, kiadványok,
egyéb apró használati eszközök és értékes dokumentumok, valamint képzõmûvészeti alkotások.
Köszöntõt mondott dr. Hiller István országgyûlési képviselõ, a Parlament alelnöke. Beszé-

dében kiemelte az emlékezés és emlékezet
fontosságát, hisz fontos, hogy adott jeles személyre vagy eseményre sokáig emlékezzen
az utókor. Így idézte a „domnatio memoriae”
gondolatát, mely a legsúlyosabb büntetésnek
számított már az ókorban is. (Szakrális büntetés, mely által az utókor emlékezetébõl kitörölnek valamit, ezáltal elfelejtõdik.)
Kihangsúlyozta, hogy õrizni kell a tradíciókat, és azért emlékezhetünk ma az elõdökre, mert a jövõért harcoltak. Az Alelnök úr méltatta ezt a megemlékezõ hagyományt és mindazokat, akik szívügyüknek
tekintik, hogy a jó gondolatok a fiatalokhoz is eljussanak.
A színvonalas megnyitón Kacsoh Pongrác János vitéz daljátékából hallhattunk részleteket, s az ünnepély zárásaként Erkel Ferenc Bánk bán áriája csendült fel. A frissítõk
fogyasztása mellett alkalom nyílt egy kis kötetlen beszélgetésre is.
Vass Ilona
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Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
Gél lakk vagy mûköröm?
Egyre nagyobb teret hódít a gél lakkozás. Ez
az anyag lényegében a körömlakk és a
mûkörömzselé egyvelege. UV-fényre köt, de
vékony, nem teszi vastaggá a körmöt, és mivel
rugalmas, nem lesz szokatlan érzés azoknak,
akik nem szívesen viselnek mûkörmöt annak
merevsége miatt. Nagyon sok vendég idegenkedik a mûkörömtõl, mert vastagnak találják,
még akkor is, ha a lehetõ legvékonyabbra építjük, már amennyire az anyag engedi. Statikai
okokból, hogy a köröm megfelelõen stabil legyen, és ne törjön le olyan könnyen, ki kell alakítani a felületén egy kis dombot – ezt nevezik
C-ívnek. Több vendégtõl is hallottam már, hogy
reszeljem a felületet teljesen laposra, mert nem
szeretnének púpos körmöt. Ha ezt tennénk, úgy
a megépített anyag a stresszpontoknál pár nap
alatt berepedne, rosszabb esetben le is törne.
Azoknak a hölgyeknek, akiknek a természetes,
lakkozott köröm áll közelebb az ízléséhez, a gél
lakk a megfelelõ választás.

Szüret
Helyi hagyományainkhoz hûen, szeptember utolsó szombatján megcsodálhattuk a
szüreti felvonulást. Mindig különleges élményt jelent helyi közösségünknek ez az alkalom. Ilyenkor egy kicsit elõtérbe kerül kultúránk, melyben megjelenik a jellegzetes magyaros viselet, a tánc mint az öröm, a vigasság kifejezõeszköze, a vendégszeretetünk,
hisz a lilahagymás zsíros kenyeret, borocskát,
üdítõt minden megállóhelyen szívesen kínálgatják a csõszleányok és -fiúk, végül pedig
meg kell említenem az ember s állat közti
összhangot, ami a csikósok, kocsik fegyelmezett felvonulásában mutatkozik meg.
Ez a valaha spontán szervezõdõ rendezvény
ma komoly feladatot jelent a közmûvelõdés felelõsének. Miért is? A szõlõskertek megfogyatkoztak, s a helyi szõlészetben már géppel szüretelnek. Ennek következtében már nem jönnek
össze kalákában a családok, baráti társaságok,
hogy közösen arassák le a gyümölcsöt. Ezzel az
elmaradó közös munkával beszûkül a másik
emberrel való beszélgetés, csodálatos magyar
nyelvünk használata, a közös játék, a humorizálás, és valljuk meg, az információk áramoltatása
(pletyka) is. Akik azonban minderre igényesek,
azok elutaznak távoli vidékekre, hogy mindezeknek még részesei lehessenek, talán kicsit
nosztalgiázva! A mindenkori közmûvelõdésért
felelõs helyi szakember igényességén múlik,
hogy mindezek hiányában a szüretet befejezõ
örömünnepet megszervezze, annak ellenére,
hogy lovak, lovasok, lovas kocsik sem tartoz-

Vannak azonban olyan munkák, amelyek túlzottan igénybe veszik a körmöt, és a sima gél
lakk hamar megkopik. Ezek a munkák általában
a sok vizezéssel, kézmosással, súrolással járó
feladatok, illetve azok, ahol a körmünket használjuk a munka során „eszközként”, így kitéve
azt mindenféle fizikai behatásnak. Leggyakoribb ezek közül, amikor valaki a billentyûzeten
nem az ujjbegyével, hanem a körme hegyével
gépel. Ezeknek a hölgyeknek inkább a mûkörmöt ajánlom a gél lakkal szemben. Elkészítési
ideje tovább tart ugyan, ez abból ered, hogy
több anyag kerül a körömre, amit aztán formára
reszelnek. Viszont ez egy olyan szilárd réteget
hoz létre a köröm felszínén, ami – ha helyesen
van megépítve, és nem éri extrém fizikai hatás –
akkor biztosan nem törik le a következõ töltés
idejéig.
Vannak olyan hölgyek, akiknek a körme papírvékonyságú, állandóan bereped, hajlik. Nekik mindenképpen a mûköröm a megfelelõ választás. Sok vendégem csináltat gél lakkot, de a
nak már a mindennapi gazdaság termelõ ágazatához. Többnyire hobbiból vagy jó értelemben
vett megszállottságból tart egy-két gazda lovat.
A szervezõ helyzetét nehezíti továbbá, hogy
Dömsödnek hosszú-hosszú évtizedek óta nincsenek néptáncosai sem! Idõrõl idõre vannak
ugyan fiatal csoportok, de az oktatók eltünedeznek, a gyerekek elballagnak, és nincs folytonosság. Ha valakinek mégis ilyen irányultságú igénye lenne (korra-nemre való tekintet nélkül),
energiát s pénzt nem kímélve utazik, hogy tanulja s ápolja néptáncos hagyományainkat.
Úgy érzem, valós tükröt mutattam azáltal,
hogy mindezeket felsoroltam, s most szeretnék
néhány mondatban írni az idei szüreti felvonulásról:
Dömsödrõl, Ráckevérõl és Tassról érkeztek csikósok, kocsisok, s az igényes díszítésrõl maguk a gazdák, valamint a szervezõ
gondoskodott. Nélkülük bizony-bizony mit
sem ér egy szüreti felvonulás, szükség van az
õ hozzáállásukra, lelkesedésükre, összefogásukra, hogy megállótól megállóig haladhasson a menet, hogy hangulata legyen az egész
rendezvénynek. Ezen a hangulaton munkálkodik a szervezõ, hogy a csõszleányok és -legények magyaros viseletben vonulhassanak
végig a falun, kínálgatva a nézelõdõ közönséget. Külön köszönet jár Dömsöd roma táncosainak, akik évrõl évre ezeken az alkalmakon igazi roma tánccal örvendeztetik meg a
közönséget. Elismerést érdemelnek Tass
község frissen alakult néptáncosai! Kicsik és
nagyok külön-külön ropták a táncot fáradhatatlanul. Hála a résztvevõknek, a szervezõnek, idén is gyönyörködhettünk a szüreti felvonulásban. Minden bizonnyal sok-sok em-

körmük annyira puha, hogy pár milliméteres hossznál
már elkezdene behajlani, és ahol az
anyag sokat hajlik,
ott elõbb-utóbb el fogja engedni a felületet, amihez tapad. Ezért az õ körmüknek megfelelõen
egy erõsítést kenünk a körmükre, hogy a gél
lakkjuk tovább bírja.
Amennyiben nem vagyunk biztos benne,
hogy melyik számunkra a megfelelõ, nyugodtan keressünk fel egy mûkörmöst, aki segít a
döntésben. Én a bizonytalan vendégeknek mindig elsõre a gél lakkot ajánlom, mert ha nem válik be, és a körme gyenge hozzá (ez egy-két alkalomból általában ki szokott derülni), még
mindig ott a lehetõség erõsebb anyagra váltani.
Remélem, ezzel a cikkel sikerült segítséget
adnom a hezitálóknak, de ha nem, keressenek
fel bátran:
Köszönöm: Matula Gabriella 06-30-496-3598
lék kerül ilyenkor felszínre, hiszen mindig
vannak gazdagabb és kevésbé gazdag alkalmak, de tény, hogy mindegyik feledhetetlen
élményt hagy a szemlélõkben és a résztvevõkben egyaránt.
Sorakozzanak itt mindazok, kiknek szívbõl
köszönjük, hogy 2016-ban is lehetett szüreti felvonulás Dömsödön:
Csikós Lászlóné és a PSOMK minden dolgozója; Ju és Zsu Társulat tagjai; dömsödi Banya
Klub; Tassi Néptánc Együttes; fogatosok, csikósok; Nagy Sebastian kisbíró; Fehér Richárd
bíró – Bíró Klára bíróné; András Viki, Csikós
Zsuzsi, Szabó Viktória, Rakszegi Napsugár,
Kincses Ramóna, Kincses Brigitta, Kincses Dóri, Kincses Tamara, Molnár Lili, Molnár Liza,
Csécs Kitti, Ispán Erika, Kuna Réka, Gecse Judit csõszlányok; Csörgõ Hunor, Donec Szergej,
Zsiba Mihály, Kolompár Dániel csõszlegények;
Csehi Lili, Vorák Réka, Pék Bianka szüret szépei; Jakab Gusztáv és felesége Edit; Dezsõ Lajos Mûvészeti Iskola társastáncos növendékei;
Bakó Gábor; Szomor Dezsõ; Dömsödi Borászat; Mizsei Beáta; Baranya Csaba; Csonka Lajos; Takács István (Colos); Jakab Attila; Kolompár Lajos; Szabó László; Feketéné Jutka.
Ha valaki kimaradt, attól elnézést kérünk,
és ezúttal is köszönjük támogató segítségét.
Vass Ilona

Kútfúrás 110-es
csatornacsõvel –
garanciával.

06-30-964-0485
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Villámké rdések

Zarándokúton
– Beszélgetés Bábel Andreával –
Az emberiség történelmében a zarándoklat mint vezeklés, mint a szent
ereklyék, kegyhelyek felkeresése folyamatos jelenség.
Így van ez napjainkban is, nemcsak világviszonylatban, hanem országosan is. A Magyar Zarándokút hazai szent helyeket köt össze, Esztergomtól Máriagyûdig mintegy 420 km-en.
Ennek megtételére vállalkozott Bábel Andrea, négy gyermek édesanyja Dömsödrõl.
Vele beszélgettem:
– Miért? Mi inspirálta arra, hogy belevágjon ebbe a nagy vállalkozásba?
– Egy kicsit beszélnem kell arról, hogy hogyan élem az életemet, hogy
érthetõ legyen, hogy miért indultam el. Évek óta foglalkozom azzal, hogy
ki vagyok én és mit keresek itt a világban? Ahhoz, hogy ezt megértsem,
több tanfolyamot elvégeztem, az ott tanultakat folyamatosan alkalmazom
a hétköznapokban. Ezeknek az ismereteknek a segítségével eljutottam
oda, hogy én nem túlélni szeretném az életemet, hanem a lehetõségeimhez mérten a lehetõ legjobban megélni mindent.
Több olyan emberrel találkoztam, akik végigjárták a Camino-t vagy a
Magyar Zarándokutat, sok könyvet el is olvastam ezekkel kapcsolatban.
Mindenhonnan az jött információként, hogy hatalmas változásokat hozott
az emberek életében, csodákat éltek meg, egy belsõ nyugalmat, békét értek el, és éreztem a hívást, hogy egyszer nekem el kell mennem, én is szeretném ezeket megtapasztalni.
– Milyen gyakorlati elõkészületeket, szervezést igényelt ez a zarándoklat?
– Most tavasszal már égetõ érzésként jött, hogy menjek. Mivel két fiam
még kicsi, ezért megvártam az iskola végét, és utána indultam útnak. Õk
az édesapjukkal voltak addig. Elõtte sokat beszéltem a gyerekekkel errõl,
hogy õk hogyan élik meg, hogy ilyen hosszú idõre elmegyek. Együtt
mentünk át a ráckevei zarándokközpontba megnézni a kiadványokat, az
útlevelet, és érdeklõdni az útról. Megnéztük a zarándokútról szóló DVDfilmet. A gyerekeim, mind a két nagylányom, mind a két kicsi fiam támogatott benne, hogy menjek. Az elsõ lépések azok voltak, hogy a Magyar
Zarándokút honlapjáról letöltöttem a zarándokszállások címét, a zarándoksegítõk telefonszámát. Megnéztem, hogy mit ajánlanak, mit érdemes
csomagolni. Aztán jött a csomagolás. Az volt a legnehezebb. elõször kipakoltam mindent, amit gondoltam, hogy vinni kellene, aztán szedegettem ki belõle, ami nem volt szükséges. Hihetetlenül kevés dologgal indultam útnak több mint két hétre, mégis a hátizsákom tele volt.
A zarándokútlevelet az induló szálláson vettem meg. Érdemes kiváltani, mert ez igazolja, hogy zarándokként megyek az úton, és így kedvezményesebb a szállás.
– Azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú túra mind fizikai, mind pedig lelki értelemben megpróbáltatás. Önnek mi jelentett nagyobb kihívást?
– Érdekes a kérdés. A kettõt nem lehet elválasztani egymástól. 16 napig
tartott az út. Az elsõ héten leginkább fizikailag terhelt meg, de a folyamatos fájdalmak, a sebek a lábamon, a napszúrás, a fáradtság, ez mind lelkileg is megpróbáltatott. Érdekes volt számomra, hogy a környékünkön
megy a zarándokút egy része, és amikor a makádi parton mentem Tass felé, nagyon nehéz volt, hogy ne adjam fel és menjek haza. És itt megint a
családom és a barátaim támogatása volt, ami sokat segített, átjöttek Tassra
és ellátták a sebeimet, megmasszírozták a lábaimat és megvacsoráztattak.
Mindez erõt adott, nagyon nagy erõt a folytatásra.
Tassról Apostagra vitt az utam, ez nem volt hosszú táv, de akkor éreztem meg a napszúrást, ezért a szálláson feküdtem, gyógyultam, pihentem.
És csodával határos módon másnap reggel semmi bajom nem volt. Onnantól kezdve minden könnyedebb volt, mind lelkileg, mind fizikailag.

– Az út során érték-e olyan meglepetésszerû élmények, melyekre
nem számított?
– Igen, szinte csak ilyen élmények értek. Mivel nem voltam még ilyen
zarándokúton, nem is igazán tudtam, hogy mire számítsak, mit tervezzek,
ezért hagytam, hogy történjenek velem a dolgok. Figyeltem mindenre,
magamra is és a világra is, hiszen így lelassulva még nem tapasztaltam
meg. Csodálatos volt megtapasztalnom az emberek segítõkészségét, szeretetét. Volt aki vizet adott a saját kulacsából, mert õ éppen kirándult és
már nemsokára hazaért, azt mondta, hogy nekem nagyobb szükségem
van rá. A Bányatónál Bugyi és Ócsa között szintén vizet kértem, behívott
egy kedves hölgy a konténerbe, megtöltötte a kulacsaimat, kávét adott és
még két csokit is csomagolt nekem. A makádi Duna-parti kiskocsmában
nem engedtek tovább, amíg meg nem ittam fél liter szódavizet. Közben
nagyon jól elbeszélgettünk, és pihentem is egy kicsit. Az utam során leginkább kis boltokban vásároltam meg a másnapi ételemet, volt olyan, ahol
a boltos néni hazaküldte a férjét, mert volt otthon süteménye, és utánam
hozta a település szélére. Gombolyagon szinte „berángattak” az útról,
hogy babgulyás van és szilvás gombóc, üljek le és egyek, csak úgy menjek tovább… és még sorolhatnám, többen behívtak kávézni, ebédelni. Pécsen nem engedte a vendéglõs hölgy, hogy kifizessem az ebédemet. Ezek
nekem mind emberi csodák voltak.
Természetesen emellett ott volt a természet csodája, folyamatosan erdõkben, mezõkön, a Duna töltésén mentem, hegyeken, völgyeken keresztül, kint a szabadban, kitisztult a tüdõm, a fejem. Könnyebbek lettek a lépteim, nagyon gyorsan haladtam, amit én nem vettem észre, mások mondták, akik szintén azon az útvonalon mentek, csak kerékpárral.
Éppen velük történt, hogy elindultam Fajszról hajnalban, és amikor
megálltam reggelizni, elgurult a sapkám és nem vettem észre. Akkor kerestem, amikor már kezdett nagyon meleg lenni, de akkor már a Gemenci-erdõben voltam. 15 km-rel arrébb. Megálltam egy helyen pihenni, és
mellém ért egy házaspár kerékpárral, akik szintén Fajsz felõl jöttek. Beszédbe elegyedtünk és kérdezték, hogy hogyan bírom ezt a meleget, mert
biciklin is nehéz, de gyalog… És hát elpanaszoltam nekik, hogy nehezen,
mert elvesztettem a sapkámat és tûz a fejemre a nap. Erre a férfi felállt,
hogy ad õ nekem sapkát, mert neki van három, és a kezembe adja az én
sapkámat. Hát nagy volt a meglepetés, hogy éppen a gazdájának adta viszsza, amit reggel talált.
– Lélektani szempontból mennyire érzi eredményesnek zarándoklatát?
– Mindenképpen hasznosnak érzem. Olyan, mintha megújultam volna,
erõt ad, magabiztosságot és hitet, legfõképpen hitet. Sokan megkérdezték
az utam során, szinte mindenki, hogy nem félek egyedül? És én azt válaszoltam, hogy éppen ezért indultam útnak, hogy rájöjjek, hogy nem vagyok egyedül. Isten végig velem volt. Egyre jobban éreztem, hogy a zarándoklatom egy felajánlás is arra, hogy még nagyobb hitem legyen Istenben. És ezt teljes mértékben megéltem és élem azóta is. Az életem nagyon
sokat változott. Még teljesebb, még boldogabb lett.
– Ha Önhöz hasonlóan valaki szeretné megtenni ezt az utat, milyen
hasznos tanácsokkal látná el az illetõt?
– Mindenképpen ajánlom, hogy valamilyen edzést elõtte végezzen.
Természetesen mindenki magához mérten mehet végig. El tudom képzelni, hogy egy nyugdíjas, ha végigjárja, õ közben megpihen, nem 27-32
km-t megy naponta, hanem amennyit tud, de ha nem szokott hozzá, akkor
neki is megterhelõ lenne edzés nélkül a kevesebb. Sok tanácsot tudnék adni, a tapasztalataim alapján. Inkább azt mondanám, hogy mivel dömsödi
vagyok, és sokan ismernek, ha valakiben elindult a vágy, hogy menjen,
nyugodtan keressen meg és szívesen beszélgetek vele, vagy látom el tanácsokkal.
Összeáll.: Vass Ilona
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: versidézet Weöres Sándor szüreti versébõl
a megfejtés elsõ része, zárt betûk: d, a
14.: nem mögé
15.: mûsort tévében közzétevõ
16.: lovas versenyzõ
17.: vasúti cég
19.: baj
21.: az elején édes!
22.: érzékszervünk
24.: patás állat
25.: Mozart egyik személyneve
28.: traktormárka
30.: nyakmelegítõ
32.: a melléknévi igenév egyik képzõje, a -ve
párja
33.: némán tûzõ!
34.: toldalék, -on és -ön társa
35.: fogoly
37.: esetleg
38.: osztrák, ománi és spanyol autójel
39.: mázsál
41.: galamb
44.: törlõgumi
46.: rácsodálkozó
48.: magam
50.: páratlan Réka!
51.: középen lemégy!
52.: Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO)
54.: az argon vegyjele
56.: magyar, osztrák, spanyol autójel

57.: fut
60.: átvert
63.: végtelen zug!
64.: folyó része
65.: kopasz
66.: a többitõl elütõ
67.: a versidézet
második része
zárt betûk: y, i, v, z
FÜGGÕLEGES
1.: Babits Mihály egyik
versének címe
2.: Iljusin gépjele
3.: európai nemzet
4.: eszme, teória
5.: tiltószó
Júliusi keresztrejtvény nyertese: SLEZÁK ISTVÁNNÉ
6.: toldalékkal ellátott
38.: jószívû
7.: állami bevétel
40.: keret
8.: csík, sáv
42.: vármaradvány
9.: kettõsbetû
43.: egymást követõ hangzók
10.: ismert énekesnõnk
45.: hadnagy és ezredes is lehet ilyen
11.: ellenben!
47.: elgondolkodva
12.: zakó közepe!
49.: adóhatóságunk
13.: az eredménye négy
53.: skandináv férfinév
18.: a szerelem nyilasa, Cupido
55.: az elején rámegy!
20.: üzlet röv., Drogerie Markt
56.: madárzavaró szó
23.: muzsikál
58.: védett szeglet, sarok
26.: lehullott lomb
59.: ész, elme
27.: levelek végén található
61.: idõmérõ
29.: finom étel, leves is van ilyen
62.: Vuk elsõ kacsája
31.: nem mozog
65.: török autójel
36.: a belsõdbe

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉS
VÍZSZINTES 67.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:
2016. NOVEMBER 10.
Nyeremény:
3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében
(Dömsöd, Váczi u. 15.)
Az augusztusi szám
pontos megfejtése:
„ASZTALON FRISS,
FEHÉR, ÚJ KENYÉR”
Az augusztusi szám nyertese:
NAGY JÁNOSNÉ
Dömsöd,
Kunszentmiklósi út 17/D
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert),
Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzlet (Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán
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Állatorvosi tanácsok
A kutyatartás 8 jótékony hatása –
Egy négylábú képes csodát tenni a gazdi szervezetével
Bizony, az ebek titkon valószínûleg orvosok, mert pontosan tudják, hogyan segíthetnek a bajainkon. Lássuk, miért egészséges kutyát tartani!
Csökkennek az allergia tünetei – Tanulmányok kimutatták, hogy azok
a gyerekek, akik kutyák között nõnek fel, sokkal kevésbé hajlamosak az allergiára, mint azok, akiknek nincsenek állataik. Az elõbbi csoport ugyanis
már egy korai életszakaszban megszokja az állatszõrt,
így késõbb sem lesz vele gondja. Ugyanígy csökken az
ekcéma és más allergiás bõrbetegség megjelenésének
esélye is.
Mérséklõdik a vérnyomás – A kutyák simogatása mérsékli a vérnyomást, de nemcsak abban a
pillanatban, hanem úgy általában is. Egy kutatásban 240 házaspárt vizsgáltak, és kiderült, az állattartóknak sokkal alacsonyabb volt a vérnyomásuk
és a szívük is nyugodtabban vert.
Enyhül az idegesség – A kutyák nyugtató hatással
vannak ránk, ez tény, tehát minden olyan embernek, aki idegességtõl, feszültségtõl szenved, ebet kellene tartania. A velük töltött idõ ugyanis
csökkenti a kortizol hormon szintjét, ami a növekvõ stressz hatására aktivizálódik.
Növekszik a fizikai aktivitás – A kutyáknak sok mozgás kell, egy gazdinak pedig, aki szeretné, hogy a kedvence jól érezze magát és megkapja azt a
mennyiségû sétát, futást, amire szüksége van, bizony jó formában kell lennie.
Enyhül a depresszió – Nagyon sok ember a kutyájának köszönhetõen
épül fel a depresszióból. A kutyák természetébõl végtelen nyugalom árad,
ráadásul feltétel nélkül szeretnek és ragaszkodnak, ami egy depressziós,
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önmagával szemben bizonytalan embernek nagyon fontos. A szakemberek szerint az is segítség, hogy a kutyáknak szükségleteik vannak: el kell
õket vinni sétálni, meg kell õket etetni, ami motiváció lehet.
Könnyebb lesz az elalvás – A kutya olyan, mint egy élõ biztonsági fal:
ha a közelünkben vagy mellettünk alszik, biztonságban érezzük magunkat, nem félünk semmitõl, és a gondjaink sem tûnnek olyan nagynak. Ennek köszönhetõen szinte altató hatásúak az ebek, jobbak, mint egy kellemes meditáció!
Erõsödik az immunrendszer – Ha nem akarunk valamit elkapni a kutyánktól, akkor nagyon rendesen tisztálkodnunk kell, és a kezünket is
rendszeresen meg kell mosni. Ezzel szerencsére a betegségektõl is megvédjük magunkat, és az immunrendszerünk is erõsödik.
Egészségesebb lesz a szív – Azzal, hogy a kutyák
csökkentik a vérnyomást és a stresszt, a szív egészségéért is nagyon sokat tesznek. Azok az emberek, akik
túl vannak egy szívrohamon, sokkal tovább élhetnek,
ha van kutyájuk, mint akkor, ha nincs. A kutyatartó
férfiaknál például kimutatták, hogy alacsonyabb volt a
triglicerid szintjük és a koleszterinjük, mint azoknak,
akiknek nincs ebük.
dr. Siket Péter állatorvos

ELVESZETT!!!
Szeptember 22-én éjjel elveszett Pindi névre hallgató, közepes méretû,
zsemle színû kan kutyánk.
A megtaláló jutalomban részesül!
Tel.: 06/20-801-42-02
Nagyon várjuk haza, aki tud, kérjük segítsen!
Köszönöm!

„Egy a szívünk, egy az álmunk”
130 éves a Gyergyócsomafalvai Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Az a megtiszteltetés érte a Dömsödi Önkéntes Tûzoltó Egyesületet, hogy részt vehetett ezen a nem mindennapi évfordulón.
Együtt emlékezhettünk az elõdökre, köszönthettük a veteránokat, a jelenlévõ környékbeli tûzoltó egyesületek csapatait,
az utánpótlás csapatokat, valamint Baktalórántháza testvértelepülés küldöttségét. Az ünnepség és a koszorúzás után közös
gyakorlatot tartottunk, melyben egy közúti baleset szimulációja során bemutattuk a feszítõvágó használatát. Több korosztály versenyét izgulhattuk végig. A napot közös vacsorával
zártuk, melyen minden csapat részt vett.
Követendõ példát láttunk magunk elõtt, reménykedve abban, hogy Dömsödön is folytatni tudjuk eddigi munkánkat,
bevonva a fiatalabb generációt is.
Ispán Ignác, Dömsödi ÖTE elnöke
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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 – augusztus és szeptember hónap
Az elmúlt kettõ hónap eseményei 7 tûzeset
és 1 mûszaki mentés volt:
2016-09-03-án Kora este Dömsöd Rizling
utcába kaptunk riasztást tûzesethez. Kiérkezéskor derült ki, hogy kb. 1 köbméter növényi hulladék égett. A tüzet egy sugárral és kézi szerszámmal eloltottuk. A bejelentés mivel a 112-es
segélyhívóra érkezett, így a rendõrség is a helyszínre jött és a zöld hulladékot égetõ személyt
bírsággal sújtotta, mert nem a jogszabályban
foglalt napon volt az égetés.
A fentiek miatt szeretném felhívni mindenki
figyelmét Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának rendeletére, ami szabályozza ezt. Most a
jogszabály szerint szeptember 1-tõl november
15-ig minden szerda és péntek 12 órától egészen napnyugtáig lehet égetni. Természetesen
csak zöldhulladékot lehet, háztartási cikkeket és
kommunális hulladékot szigorúan tilos!
2016-09-25-én Dömsöd – Kiskunlacháza
közötti útszakaszra kaptunk riasztást mûszaki
mentésre. A helyszínen egy fa dõlt ki, amelynek
egy kamion nekihajtott, és annak lámpái és lökhárítója sérült. A kidõlt fát motoros fûrész segítségével ledaraboltuk az úttestrõl. Személyi sérülés nem volt, de az anyagi kár jelentõs.
2016-09-10-én Dömsöd Tassi útra kaptunk
jelzést tûzesethez, ahol komposztálóban öngyulladás történt. A tüzet egy sugárral, kéziszerszámokkal és az ott lévõ erõgéppel eloltottuk.
Személyi sérülés és anyagi kár nem volt.
2016-09-27-én délután riasztottak minket
Dömsöd Kossuth Lajos utcába, ahol egy személy a macskája mentése közben a fán rekedt.
A személyt és a macskáját egy dugó létra segítségével a fáról lehoztuk. Személyi sérülés itt
sem történt.
A fûtés is lehet veszélyes!
Fûtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülék nem rendelte(fotó:
tésszerû használata, a szaillusztráció)
bálytalan kivitelezés, illetve a
mûszaki felülvizsgálat vagy ellenõrzés, karbantartás elmulasztása. Bár a hûvösebb idõben egyre több otthonban kezdenek el fûteni,
még nem késõ a hivatalos fûtési szezon kezdete elõtt szakemberrel ellenõriztetni a tüzelõ-fûtõberendezéseket és az égéstermék-elvezetõ rendszereket.
A nem rendeltetésszerû használat következtében jelentõs anyagi kárral és esetenként súlyos
sérülésekkel járó tûzesetek alakulhatnak ki, de
nem ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb esélylyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elvezetõ rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelõ tüzelõanyagot

égetnek, az elzáródott kéménybõl pedig a káros
anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfelelõ használattal teljesen kiküszöbölhetõek!
A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelõ-fûtõberendezések meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó
gázok, így a szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az
ott tartózkodókra. A rosszul bekötött eszköz
gyakrabban meghibásodhat, azt gyakrabban
kell javítani és rövidebb idõ alatt tönkremegy,
ráadásul jóval több pénzt kell ráfordítani. Mindez megelõzhetõ, ha megfelelõ minõségû termékeket vásárolunk, a tervezést és a kivitelezést
pedig valódi szakember végzi el!
A mûszaki felülvizsgálat és ellenõrzés fontos
feltétele a fûtési rendszer biztonságos mûködtetésének, hiszen idõben kiderül, ha valamilyen
karbantartási vagy javítási munkára van szükség. Ezt a munkát is minden esetben bízzuk
szakemberre. A fûtési rendszer valamennyi elemét ellenõriztetni kell az elõírás szerinti idõszakonként.
(forrás: BM OKF)
Mi a szén-monoxid?
A szén-monoxid színtelen, szagtalan és íztelen gáz, mely a földgáz, fa, szén, faszén, fûtõolaj, paraffin, benzin, propán, bután stb. anyagok égése nyomán keletkezik, de például a cigaretta füstje is tartalmaz szén-monoxidot. Erõsen
mérgezõ gáz, és mivel jelenlétét emberi érzékszervekkel nem lehet felismerni, a szén-monoxidot „Néma gyilkos”-nak is nevezik. Kémiai
képlete: CO.
A szén-monoxid sûrûsége közel áll a levegõéhez, annál csak kicsit könnyebb. Fizikai tulajdonságai nagyon hasonlóak a levegõ 78%-át kitevõ nitrogén jellemzõihez. Ezért a szén-monoxid bár jellemzõen felfelé száll, a levegõvel kis
légáramlás hatására is erõsen keveredik, így helyiségen belüli rétegzõdést gyakorlatilag nem
mutat (plafonon nem gyûlik össze). Sokan azt
hiszik, hogy lefelé száll, ami nem igaz. Lent jellemzõen a borospincében keletkezõ szén-dioxid
(CO2) gyûlik össze.
Milyen hatással van az emberre?
Röviden összefoglalva: ha kevés van belõle a
levegõben, akkor rosszullétet, fejfájást, ha sok,
akkor halált okoz.
Részletesebben: Szervezetünk oxigénellátását az ereinkben keringõ vér biztosítja. A vérben
található hemoglobin a tüdõbe belélegzett levegõben található oxigént megköti és elszállítja a
szervekhez, sejtekhez. A szén-monoxid az oxigénhez képest 240-szer erõsebben kötõdik a hemoglobinhoz carboxyhemoglobin-t alkotva, így
jelenléte megakadályozza az oxigén megköté-

sét. A mérgezéssel kapcsolatos tüneteket az oxigénhiány okozza, mely a vér carboxyhemoglobin-szintjével van összefüggésben. A carboxyhemoglobin felhalmozódik a vérben, így minél nagyobb a vér carboxyhemoglobin-tartalma, annál
komolyabb tünetek jelentkeznek. A halmozódás
sebessége függ a belélegzett szén-monoxid koncentrációjától. Minél nagyobb a szén-monoxid
koncentrációja, annál gyorsabban halmozódik a
vérben a carboxyhemoglobin, így annál gyorsabban jelentkeznek a mérgezési tünetek. Például
100 ppm CO koncentráció esetén 10%-os carboxyhemoglobin szint kb. 80 perc elteltével alakul ki, míg ugyanezt a mérgezési szintet 300
ppm-nél már 20 percen belül éri el a vér.
Milyen tünetei vannak a szén-monoxidmérgezésnek?
Az enyhe CO-mérgezés tünetei a fejfájás,
szédülés, egyensúlyvesztés, émelygés, hányinger, hastáji fájdalom. Ahogy halmozódik a
szén-monoxid a szervezetben, úgy erõsödnek a
tünetek. Emlékezetvesztés, átmeneti látászavar,
eszméletvesztés lép fel, végül beáll a halál. Az
enyhe vagy észrevétlen szén-monoxid-mérgezésnek késõbb is jelenhetnek meg tünetei, hatásai. Ilyen hatás lehet a zavarodottság, emlékezetkihagyás, koordinációs zavarok. Tapasztalatok szerint a mérgezést elszenvedõk zöme maradandó károsodás nélkül felépül, de a mérgezettek 10-15%-ánál maradandó szív-, agy- és
idegrendszeri károsodás léphet fel. Különösen
érzékenyek a szén-monoxid-mérgezésre a várandós anyák és magzataik, csecsemõk, kisgyermekek, idõs vagy beteg emberek, de a kisállatok is.
Az alábbi táblázat a szén-monoxid mérgezés hatásait mutatja be:
Szén-monoxid koncentráció* – Emberi szervezetre kifejtett hatás
200 ppm – 2-3 óra tartózkodás után fejfájást okoz
400 ppm – 1-2 óra után fejfájás, rosszullét, hányinger
800 ppm – 45 perc után fejfájás és rosszullét
1600 ppm – 20 perc után eszméletvesztés, 2 óra
után halál
3200 ppm – 5-10 perc után eszméletvesztés, 30
perc után halál
6400 ppm – 1-2 perc után eszméletvesztés, 10-15
perc után halál
12800 ppm – 1-3 percen belül beáll a halál
*A szén-monoxid koncentrációját leggyakrabban ppm-ben (parts per million) adják meg,
mely egymilliomod részt jelent. Az 50 ppm azt
jelenti, hogy egymillió levegõ molekula közül
50 darab szén-monoxid molekula.
Több rendelet is szabályozza az egészségügyi határértéket. Ezek alapján levegõszennye-
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zettségként a rendelet körülbelül 4-9 ppm szén-monoxid koncentrációt
enged meg, munkahelyi környezetben hosszú távon 30 ppm, míg rövid
távon (maximum 15 perc) kb. 60 ppm a megengedett maximum.
Összefoglalva: a szén-monoxid az emberi szervezetben felhalmozódva okoz akár végzetes mérgezést, kis mennyiségben azonban hosszú távon is elviselhetõ a jelenléte. Ebbõl következõen a szén-monoxid-vészjelzõnek is a halmozódás veszélyére kell figyelmeztetnie. A kis koncentrációra azonnal bekövetkezõ riasztás megtévesztõ.
Mik lehetnek a szén-monoxid-mérgezés figyelmeztetõ jelei?
Veszélyes szén-monoxid-képzõdésre, illetve enyhe szén-monoxidmérgezésre utaló jelek lehetnek:
• Ha a gázláng a tûzhelyen, fõzõlapon, kazánban helyenként sárgás színû.
• Kéménybekötések helyén vagy a kémény vonalában a falon kormozódás tapasztalható.
• Influenza jellegû tünetek láz nélkül.
• A házban lakó kisállatok (kutya, macska, tengerimalac stb.) váratlan
megbetegedése vagy halála.
• Ha a család több tagjának is egyszerre alakulnak ki hasonló tünetei.
• Ha a tünetek (fejfájás, szédülés) gyorsan elmúlnak, ha elhagyja a lakást,
de rövid idõn belül újra jelentkeznek, miután hazaér.
• Ha a tünetek szezonálisan jelentkeznek, például jellemzõen a fûtési szezonban.
A jellemzõen gázkészülékek meghibásodásából vagy egyéb okból fellépõ nagy mennyiségû szén-monoxid-beáramlásnak azonban nincsenek
a fentiekhez hasonló jelei, ezekben az esetekben csak egy megbízható
szén-monoxid riasztó adhat elegendõ védelmet családjának.
Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlaszámunk: 5170027210903818) vagy egyesületünk vezetõségét megkeresve (Ispán Ignác elnök, id. Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György gazdasági felelõs,
Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is köszönjük!
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár – Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Megszerezte elsõ pontját csapatunk
Taksony II : Dömsöd 4:1 (0:1)
Meglepõen súlyos vereség úgy, hogy csapatunk vezetett a szünetben.
A mieink gólját Kelemen Adrián szerezte.
Dömsöd : Fémalk 0:1 (0:0)
A dunavarsányi csapat igaz, hogy a legkisebb különbséggel, de gyõzelemmel távozott Dömsödrõl.
Pereg : Dömsöd 2:2
Cziráky, Kelemen góljaival kétszer is egyenlített csapatunk, annak
ellenére, hogy Rösch Pétert a 33. percben kiállította a játékvezetõ.
Dömsöd : Felsõpakony 1:2 (0:1)
Egy szerencsés távoli góllal szerzett vezetést a vendégcsapat. A második félidõben egy kapu elõtti kavarodásból sikerült egyenlíteni, de a
vége felé egy szöglet után teljesen szabadon lévõ pakonyi csatár bepasszolta a gyõzelmet jelentõ gólt. Ismét szoros eredmény született, de
ismét vereség. A mieink gólját a középhátvédet játszó veterán Nagy Attila szerezte.
A hazai mérkõzések a következõk lesznek.
Dömsöd : Újhartyán okt. 16. 14 óra
Dömsöd : Bugyi nov. 5. 13.30
Dömsöd : Alsónémedi nov. 19.
Varsányi Antal
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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!

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.
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EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI
Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

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

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

Plébános:

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

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

Megemlékezés
Halálának 5. évfordulóján
tisztelettel emlékezünk

TEMETÕI ISTENTISZTELETEK
HALOTTAK NAPJA
ALKALMÁBÓL
2016. OKTÓBER 30-ÁN
VASÁRNAP DÉLUTÁN

BAZSONYI ARANY festõmûvészre,
Dömsöd Díszpolgárára.
Barátai és tisztelõi

2 óra

KATOLIKUS TEMETÕ

3 óra

DÖMSÖDI REFORMÁTUS
TEMETÕ

4 óra

DABI TEMETÕ

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Reformáció
ünnepén,
2016. október 31-én hétfõn
17 órakor
Ünnepi Istentisztelet lesz a
dabi Református Templomban.

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

XXVI. évfolyam 10. szám
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:
Gulyás Benjamin István –
Lakatos Szintia Rebeka
NOEL BENJAMIN
Gonda Lajos – Nagy Szilvia
LARA VÉDA
Juhász István – Kiss Anett
HANNA
Mongyi Zoltán – Jakab Edina
LILI KRISZTINA
Czikai István – Mócsán Cecília
PETRA ZSÓFIA
Krepsz József – Szabó Mercédesz
ÁKOS SZILÁRD

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:
Gacs Lajos
Kovács Józsefné Lukácsi Etelka

75 éves
86 éves

Vásárnaptár
Október 16. vasárnap
Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Október 16. vasárnap
Kunszentmiklós, országos állat- és kirakodóvásár
Október 30. vasárnap
Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Október 30. vasárnap
Nagykõrös, (Dömötör-napi vásár) országos
állat- és kirakodóvásár
November 6. vasárnap
Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
November 13. vasárnap
Dunaújváros, országos kirakodóvásár

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

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: október 25.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: november eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:
Bábel Andrea, Bencze István, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Csikós Lászlóné, Fábián
Ilona Krisztina, Földvári Attila, Habaczellerné
Juhász Judit, Harsányi Zoltán, Horváth Béla,
Ispán Ignác, Korona Sándor, Kovács Zoltánné,
Köntös Ágnes, Lakatos Mátyás, Major Anna,
Orbánné Kiss Judit, Pergel Renáta, Richter
Gyuláné, Siket Péter, Szabóné Lévai Csilla,
Szecsei Anna Mária, Szücsné Ágh Anikó,
Tóthné Porvay Zsuzsa, 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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Széchenyi Emléknapok az iskolában

Képes összefoglaló a szüreti felvonulásról
Fotó: Vass Ilona

