2016. december

XXVI. évfolyam 12. szám
www.domsod.hu

Ára: 250.- Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Kedves dömsödi
Nyugdíjas!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata és a Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ 2016. december 19. (hétfõ) 13,00 órától

KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSORT
rendez, melynek helye az OMK nagyterme.
Erre a különleges alkalomra ezúton is szeretettel hívjuk és várjuk Önt!
A mûsorban fellépnek: a King Salonjazz Duó, Király Elvira zongora,
Németh Tibor hegedû, Ócsai Juli, Németh Károly ének, Ju és Zsu Társulat,
valamint a Levendula AMI Dunaföldvár és az ALEX MOORE TSE tassi tagozatának társastáncosai. Fogadja el meghívásunkat, hogy közösen tölthessünk el egy
kellemes délutánt karácsony jegyében!
Képviselõ-testület

A K T U Á L I S
Reggelente már kemény mínuszok ébresztenek bennünket. Az unokám szinte minden nap
kérdezi: – Papa, mikor esik már a hó? Nos. Az
elõrejelzések szerint idén több hóra számíthatunk, mint az elmúlt években. Felkészültünk rá!
A település-fenntartási csoport tagjai tudják a
feladatukat, a gépek felkészítve, és az „adalékanyag” is rendelkezésre áll kellõ mennyiségben!
Nemcsak a hideg jelzi az év vége közeledtét,
hanem a baráti beszélgetések során felmerülõ
kérdés is, vajon milyen év is volt a 2016-os esztendõ? Ilyenkor mindig elmondom a családi vonatkozásokat, mielõtt rátérnénk a „közügyekre”!
A közügyek pedig mindenkinek fontosak! Mostanában divat panaszkodni, hogy szinte semmi
sincs jól az életünkben, mert hiányzik ez, és még
az is kellene a boldogságunkhoz, de esélyünk
sincs megszerezni azt. Én nem panaszkodom.
Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy soha ne legyen rosszabb esztendõ, mint amit magunk mögött hagyunk! Ez nem jelenti azt, hogy
nem lett volna jobb sokkal többet költeni útja-

inkra, parkjainkra, intézményeinkre, de tudni
kell a helyünket! Tudni kell, hogy méretünkhöz
képest csekély nagyságú iparûzési adó bevételünk van, amely komoly korlátokat jelent fejlesztési terveinkhez. Éppen ezért nagyon örülök
annak, hogy az államtól – épp az elõbb felsorolt
ok miatt – végre kaptunk egy a mi szintünkön
komolyabb összeget, amelyet szabadon felhasználhattunk. Így vásároltuk meg a kotró-rakodó
gépet, így tudtuk fejleszteni a térkõ gyártó részlegünket, így tudtunk egy kicsivel többet költeni
közterületeinkre, és így tudtuk intézményeinket
gond nélkül mûködtetni!
A víz- és csatornaszolgáltatás továbbra is kívánnivalókat hagy maga után! A vízzel kapcsolatos legfrissebb gond, hogy az új rendszer
egyik szûrõje meghibásodott, és a torony környékén élõk bizony „élvezhetik” a vízzel együtt
érkezõ nagy mennyiségû homok áldásos tevékenységét. A hiba – túl a víz használhatatlanságán – jelentõs károkat okozott a háztartási gépekben, berendezésekben. A csatornarendsze-

Mézeskalács – cikk a 9. oldalon

Áldott, Békés
Karácsonyi
Ünnepeket kíván
minden kedves olvasójának a Dömsödi
Hírnök fenntartója és szerkesztõsége.
Szerkesztõi levél az újság
2. oldalán.
rünk vákuumos része továbbra is komoly hibaforrások helyszíne. Az igaz, hogy november végére megszûnõben vannak a panaszok, de a normális mûködést csak a szerelõk és a gépkocsivezetõ szinte 24 órás ügyeletével lehet fenntartani. Igazi megoldást majd az jelent valamikor,
ha egész Dömsöd területén kicserélik a vákuumszelepeket. Ehhez viszont kellene vagy nyolcvanmillió forint, ami nem áll rendelkezésre.
A hulladékszállításban továbbra is gondot
okoz a zöldhulladék elszállítása. A szolgáltató
és több fórumon én is jeleztem, hogy a törvény
szerint csak a lebomló zsákban kihelyezett zöldFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
hulladékot viheti el a Vertikál. Nagyon sok lakóház tulajdonosa a fentieket nem vette figyelembe, és a szokásos zsákokban tette ki a hulladékot. Most aztán körbejárva utcáinkat nagyon
sok ház elõtt ma is ott vannak a zsákok. Minden
ingatlantulajdonosnak kötelessége eltávolítani
ezeket a közterületrõl. Nálam is van sok, én az
udvarom hátsó felében komposztálom a zöldet.
Akinek nincs erre módja, az ingyenesen kiviheti a telepre, azzal a feltétellel, hogy saját kezûleg
kell a zsákokat kiüríteni!
A Baptista Gyülekezet meghívására részt
vettem Szappanos Tibor lelkipásztor beavatási
ünnepségén. Rövid köszöntõmben sok erõt és
jó egészséget kívántam Neki lelkipásztori munkájához, és további sikereket az énekmûvészi
pályáján!
Szintén meghívásra vettem részt a Dömsödi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület, valamint a Ráckevei Önkormányzati Tûzoltóság közös gyakorlatán. Nagyon jó volt látni a tûzoltóink hozzáértõ,
dinamikus, precíz gyakorlatát!
Ismét rangos eseménynek adott otthont
sportcsarnokunk. A kézilabda szövetség itt rendezte meg a Békéscsaba – Finnország nemzetközi barátságos nõi kézilabda mérkõzést. Tet-

szett, ahogy az ifjú kézilabdásaink csüngtek az
él játékosokon, minden mozdulatukat figyelve!
Mostanában már kicsit lecsengett a határon túli magyarok rohama az állampolgárság megszerzésére. Ezért is örülök annak, hogy a múlt héten
egy dömsödi kötõdésû hölgy tett elõttem fogadalmat, és lépett a magyar állampolgárok közé!
Két sportegyesületi rendezvénnyel zárom e
havi írásom. A DSE idényzáró rendezvényén
köszöntõmben azt mondtam, hogy a téli hónapok jó alkalmat nyújtanak arra, hogy megtalálják a számunkra szokatlanul gyenge szereplés
okát! Továbbra is hálás vagyok az egyesület támogatóinak és a Kovács családnak önzetlen
ténykedésükért! A DKKSE Mikulás-napi rendezvényére is hivatalos voltam. Bár most nem a
kajak és a Duna játszotta a fõszerepet, azért nagyon jó volt látni a gyermekek fegyelmezettségét és önfeledt örömét!
Befejezésül Áldott Karácsonyi Ünnepeket
kívánok minden Dömsödi Polgárnak! Kívánom, jó egészségben, szeretetben legyen részük
az ünnepek alatt is! Kívánom, hogy a 2017-es
esztendõ nagyon boldog legyen Mindenki számára! Mint már említettem, legalább olyan boldog és sikeres, mint amilyen a mostani volt!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2016. december 21. szerdán
14-15 óráig

VARSÁNYI ANTAL
alpolgármester úr
tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!

Szerkesztõi levél
Tisztelt Olvasók!
Helyi újságunk, a Dömsödi Hírnök
mint hagyományos információhordozó jelenik meg hónapról hónapra, immáron 26 éve. Érdekes és értékes hírforrása ez a falu lakóinak. A megjelenés folyamatának fogaskerekei olykor-olykor akadoznak, de összességében mûködnek.
Hogy újságunk lehet, köszönet illeti
a mindenkori fenntartót, az alapítókat,
a szerkesztõket, rovatvezetõket, és
természetesen önöket, olvasókat!
Tudom, hogy semelyik hagyományos lap sem vetekedhet gyorsaságban
az internetet elözönlõ híráradattal, így
a Hírnök sem. Mégis úgy vélem,
mindezek ellenére tartalmas és értékes
újságot vehet kezébe az olvasó, ha
megvásárolja. Az egyes rovatok által
falunk és az itt élõ emberek mindennapjairól, múltjáról és jövõképérõl ad
a Hírnök egy átfogó és valós képet.
Így kellemes olvasmány lehet a rohanó hétköznapokban vagy a kellemes, meghitt estéken.
A lap alapítása óta van lehetõség arra, hogy elõfizetõk legyenek. Az éves elõfizetés
3000 Ft, melyet az Önkormányzat fõpénztárában lehet bonyolítani december és január
hónapban.
A Dömsödi Hírnök az Önök lapja, a Mi lapunk! Olvassák a jövõben is!
Vass Ilona
felelõs szerkesztõ

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.

Kerti hulladék
égetésével kapcsolatos
változás!
Tekintettel a zöldhulladék elszállításával
kapcsolatban kialakult állapotokra, a mai
naptól módosult a kerti hulladékok elégetésére vonatkozó szabályozás Dömsödön. Mától
minden szerdán és pénteken déltõl 19 óráig
lehet kizárólag kerti hulladékot (avar, ágak,
stb.) égetni otthon. Kivételt jelent ez alól, vagyis továbbra is tilos az égetés december 15.
és január 15. közötti idõszakban, továbbá június 1-tõl augusztus 31-ig. Az égetés során a
tûzgyújtásra vonatkozó elõírásokat be kell
tartani. Kommunális hulladék elégetése továbbra is tilos.
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2 016 . N O V E M B E R
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. november 30-án tartotta
soron következõ rendes ülését, ahol a következõ
döntések születtek.
Az elmúlt idõszakról szóló polgármesteri tájékoztató meghallgatását követõen módosításra
került a 2016. évi költségvetési rendelet, amely
következtében a bevételi és kiadási fõösszeg
802.035.000 Ft-ra változott.
Elsõ körben megvitatták a képviselõk a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló új rendelet tervezetét. Mivel az ülésen módosító javaslatok is elhangzottak, ezért a végleges döntést a soron következõ ülésre halasztották.
Az elmúlt ülésen már szerepelt az önkormányzat részére átadott XXXIII/2. számú külterületi belvízelvezetõ csatornák üzemeltetésének kérdése. A Képviselõ-testület döntése szerint egyelõre az önkormányzat maga kíván gondoskodni a csatornákról, tekintettel arra, hogy
egy esetleges üzemeltetõ kapcsán felmerülõ
többletkiadások jelentõsen megterhelhetnék a
költségvetést.
A Képviselõ-testület nem támogatta dr. Szakály Ilona házi gyermekorvos kérését, amely a
megbízási szerzõdésének módosítására irányult. Kérése okaként leírta, hogy tevékenységét még egészségi állapota és családi körülményei függvényében szeretné folytatni. Asszisztense 36 éve az egészségügyben dolgozik,
2020-ban esedékes nyugdíjazása. Ha még ez
idõ elõtt azonban a praxis üzemeltetését megszüntetné, úgy a fennmaradó idõre bizonytalanná válna az asszisztensnõ foglalkoztatása. A
Testület döntésének legfõbb indoka, hogy valamennyi háziorvosi körzet vállalkozási formában mûködik, és jelenleg nincs is olyan tevékenysége az önkormányzatnak, amelyben az
asszisztensnõt szakmai végzettségeinek megfelelõen tudnák foglalkoztatni.
A Petõfi utcán átívelõ híd kérdésében történt
fejlemények miatt ismételten a Képviselõ-testület döntésére volt szükség. Az elmúlt hónapokban az önkormányzat várakozott a Petõfi utcában a Duna-holtág feletti átvezetõ új híddal kapcsolatos minisztériumi döntésre. Mint ez mindenki elõtt ismeretes, tavasszal kereste meg az
önkormányzatot a Földmûvelésügyi Minisztérium azzal a projekt ötlettel, hogy a jelenlegi áttöltést egy új hídszerkezettel lehetne kiváltani,
és ehhez 100 millió forint támogatást nyújtanának. A felkérésnek megfelelõen a projekt elõkészítést elvégezte az önkormányzat, és szakemberekkel kidolgoztatta a projekt mûszaki tartalmának alapját, valamint a kapcsolódó költségeket is megalapozottan alátámasztotta.
Ezt követõen idén õsszel értesítette a polgármestert a minisztérium, hogy a projektet elfo-

gadták, majd hamarosan a támogatási szerzõdés
elõkészítse is megkezdõdött. Az eredeti szerzõdéstervezet szerint az Önkormányzat, mint elsõ
számú kedvezményezett lett volna felelõs a projekt lebonyolításáért, hozta volna meg a döntéseket, és adta volna a szükséges önrészt. A
MOHOSZ, mint másodlagos kedvezményezett
betekintési joggal rendelkezett volna, kötelezettségek nélkül.
A szerzõdéstervezet aláírása elõtt azonban telefonon értesítették a polgármestert, hogy a
szerzõdés csúszik, mivel a MOHOSZ újabb
egyeztetést kezdeményezett a minisztériumban.
A MOHOSZ jelen lévõ alelnöke sérelmezte az
önkormányzat kedvezményezetti helyzetét, és a
projekt lebonyolítását a szövetség részére indítványozta átadni. A korábbi, tervezõ mérnökök
által összeállított költségvetési tervet is vitatta,
sajnos azonban a mûszaki tartalomra jutó öszszeg rovására az adminisztratív költségeket kívánta növelni. A parázs vitát eredményezõ
egyeztetést követõen a minisztérium átdolgozta
a szerzõdés tervezetét, ahol az önkormányzatnak
a projekt lebonyolításába, a mûszaki és egyéb
tartalmába beleszólása már nem volt, azonban
továbbra is viselnie kellene az önrészt, valamint
egyetemleges mögöttes anyagi felelõsséggel tartozik a MOHOSZ-szal együtt a projektért, amely
magában foglalja az önkormányzat számlájának
inkasszálására adott felhatalmazás esetét is.
Tekintettel arra, hogy ez a variáció elfogadhatatlan, ezért személyes megbeszélést kezdeményezett a polgármester Pánczél Károly országgyûlési képviselõvel és dr. Szûcs Lajos országgyûlési képviselõvel, a MOHOSZ elnökével. Ennek eredményeként telefonon megkereste a MOHOSZ alelnöke, azonban érveit továbbra sem fogadta el. Ezt követõen ismételten
átdolgozta a minisztérium a szerzõdés tervezetét, amelyben immáron az önkormányzat nem
kedvezményezett, a mögöttes felelõsségünk
megszûnik, azonban az önrészt továbbra is mi
fizetjük bármilyen beleszólási jog nélkül.
Tekintettel arra, hogy a lakosság érdekében
egy jelentõsebb forgalmi korlátozást is magával
vonó projekt lebonyolításában az önkormányzat aktív szerepet szeretne vállalni annak érdekében, hogy a lakosok érdekei a lehetõ legkisebb mértékéig szenvedjenek csorbát még átmenetileg is, az alábbi döntés született:
1. Az Önkormányzat az elsõszámú kedvezményezett, a projektet õ bonyolítja teljes egészében és fizeti az önrészt, és emellett a
MOHOSZ ellenõrizheti a projekt lebonyolításának minden elemét. (Ez az a mód, ahol kellõképp megalapozottnak látjuk azt, hogy a településünknek leginkább megfelelõ híd készül el, a
lakosoknak legalkalmasabb módon.)

2. Vagy az Önkormányzat kimarad a projekt
lebonyolításából, az önrészt sem fizeti, majd a
híd elkészülte után tulajdonba és fenntartásába
átveszi azt.
A fenti álláspontról a polgármester tájékoztatta a minisztériumot és a MOHOSZ elnökét.
A Felsõ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, amely a LEADER szervezet szerepét tölti
be jelenleg, mûködését átmenetileg hitelbõl fedezi, tekintettel arra, hogy a minisztérium költségeiket utólag finanszírozza. Ehhez a hitelhez
a tag önkormányzatok, köztük Dömsöd is, kezességet vállalt.
A Dömsödi Nagyközségi Óvoda alapító okirata módosításra került. A módosítás lényege,
hogy a jövõben az étkeztetést biztosító konyha
szervezetileg az óvodához fog tartozni.
A minden évben megújuló, a likviditást segítõ folyószámla hitelkeret szerzõdést változatlan
feltételekkel 2017. évre is megköti az önkormányzat.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjérõl új szabályzatot
fogadott el a Képviselõ-testület.
Tájékoztatást kaptak a képviselõk a külterületi utak felújítására kiírt pályázatról. A testület
felhatalmazta a polgármestert és a polgármesteri hivatalt a pályázat elõkészítésére.
A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2016. december 20.
15 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján, és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

FELHÍVÁS
Felhívjuk településünk lakosságát,
akinek feleslegessé vált használt étolaja
van, az önkormányzat udvarában
átveszik, térkõgyártáshoz történõ
hasznosítás céljából.

4

XXVI. évfolyam 12. szám

Foszlányok: hatvan éve történt
Az 1956-os esztendõ eseményeit sokan felidézik. Ezek az emlékek ma is elevenen élnek,
melyek közül most kettõt ismét megosztunk a
kedves olvasókkal.
Toma Éva fiatal kisleányka volt 1956-ban.
Szülei új házat építettek az 51-es út mellett a sarkon. (Ma ez az épület a Lila kocsma.) Az építkezést még az árvíz elõtt megkezdték, s mire beköszöntött október hónap, a Toma család már az új
házban lakott. A végtelen hosszú sorban vonuló
szovjet tankokat innen az út mellõl nézték.
„Mutogattunk is a tankoknak. Aztán láttuk
ám, hogy az egyik tank ágyúcsöve szépen fordul
felénk. Erre aztán futottunk mindenfelé! Ez az
emlék nagyon elevenen él bennem, no meg ahogyan a dabi bolt elõtt valakinek a vezényletével
az orosz nyelvû könyveket összehordták és felgyújtották.”
Láng György 1955-tõl 1957-ig töltötte sorkatonai szolgálatát, ekkor 20 esztendõs fiatalember volt. Gyuri bácsi nyíltan, tényszerûen
idézte fel ezt az idõszakot.
„Nagytarcsán az elsõ vegyvédelmi alakulatnál szolgáltam. A hálóban 100-an voltunk s két
vaskályha fûtötte mindössze, ágynemûnk két
pokróc és egy lepedõ, ruházatunkban váltás
nem vagy csak igen ritkán történt. Ebben az idõszakban mindenki mindenkit „elvtárs”-nak szólított. Voltam szakács és századírnok is. Bevonulást követõen három hónap alaki kiképzés következett, majd az eskütétel. Ezalatt a laktanyát
elhagyni semmiféle körülmények közt nem lehetett. Így mikor ’56-ban Dömsödöt elérte a Duna
jeges áradása, hiába szerettem volna hazamenni, nem engedtek. Szerencsére a víz épp a gát

pereméig ért, s hogy ne csapjon át, a tetejére
nyúlgátat építettek. A mi tanyánk (Láng-tanya)
a gát magasságában, dombon állt. Ez ma is jól
megfigyelhetõ.
1956. október közepén (18 vagy 19-én) áthelyeztek bennünket Tabra, egy nagy tüzérlaktanyába, mert ott is vegyvédelmi alakulatot akartak létrehozni, s mi voltunk ott a törzs. Miután kitört a forradalom, 28-án az ottaniak hazazavartak minket, mert azt hitték, hogy mi is kommunisták vagyunk. Teljes volt a káosz. Szóval akkor
felpakoltak bennünket két terepjáróra meg két
szállító kocsira, és elindítottak Nagytarcsára.
Lehettünk úgy 23-an. Az úton egy kis hídon keltünk át, mikor egy szovjet teherautó belelökött
minket az árokba mindenestül. – Ekkor már elindult az orosz invázió, de nem volt még totális
lerohanás. – A balesetben egy sátorvas mélyen
megsértette a bal fülemet meg a fejemet. Egy hatalmas vágás heg maradt ott, s a hallásom sem
tökéletes. Elvesztettem az eszméletemet, de a társaink összeszedték a sérülteket és a Tab meg Siófok közt lévõ Daránypusztára vittek. Onnan kerültünk Siófokra, ahol a Rákosi üdülõben helyeztek el minket. A helybeliek rendesen elláttak élelemmel, és orvosi ellátásban részesültünk. 5-6
nap lábadozás után úgy döntött a társaság, hogy
visszamegyünk Nagytarcsára, bár ez nem volt
parancsba adva. Az autóban a benzin nem lett
volna elég, így felszálltunk a Budapest felé menetrend szerint közlekedõ vonatra. Idõközben
úgy alakult, hogy már a családjainkhoz igyekeztünk haza. A társaim zöme csepeli volt, õk Pestig
mentek, én pedig Martonvásáron leszálltam.
Onnan egy napi járóút, pontosabban 48 km volt

Dömsöd. Sérülésem miatt a fejem be volt kötve, s
a kinézetem is elég toprongyos volt. Így indultam
Martonból haza. Ercsinél jöttem át a Dunán.
Iszonyatos drukk volt bennem, mert a Flotillának, a honvédségi hajózásnak itt volt a fõ bázisa.
A ruszkik el is foglalták, tehát hemzsegett tõlük a
környék. Miután úgy néztem ki, ahogy azt már
említettem, senki sem szólt hozzám. Aztán egy
öreg révész megkérdezte, hogy mit akarok én itt?
Mondom: – Haza szeretnék menni.
– Hová? – kérdezte.
Mondom: – Dömsödre.
Átvitt csónakkal. De az egy olyan hosszú út
volt, meg még Újfalutól Ráckevéig… Ott szerettem volna valamilyen jármûvet szerezni, de nem
sikerült. A Somlyón sétáltam haza, de már gömbölyû volt a talpam. Aztán ahogy beértem a faluba, a templom mellett lakott a Pál Vali (Bálint), és Õ kerékpárral hazavitt. Otthon édesanyám rendbetett, megetetett, aztán átaludtam
egy teljes napot.
A honvédség kötelékében, meg az országban is
nagy volt a zûrzavar. Az alakulatom megszûnt, és
tartottam attól, nehogy dezertõrnek higgyenek.
Felkerestem a zászlóaljparancsnokomat, elmondtam az aggályaimat és tanácsot kértem Tõle. Õ
azt javasolta, hogy maradjak otthon nyugodtan,
de március 10-én jelentkezzek a régi helyemen
Nagytarcsán. Így is történt, márc. 10-én bevonultam és újra katona lettem. A sorkatonai szolgálatból 1957. november 11-én szabadultam.”
Kedves Olvasók! Továbbra is várom 60 esztendõvel ezelõtti történeteiket, hogy archiváljuk
és megoszthassuk másokkal. Ezek a történetek
folyamatosan jelennek meg a Hírnök hasábjain.
Vass Ilona

Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ
2016. december havi programjai
2016. december 9. (péntek) 18,00 órától
Tisztelettel hívjuk Önt és Kedves Családját
KOPOR TIHAMÉR: VÉGVÁR és TALÁN... könyvének bemutatójára.
Beszélgetés az írásról, regényekrõl, novellákról, az írói hitvallásról, az üzenetrõl.
Helye: OMK kamaraterem.
2016. december 11. (vasárnap) 15,00 órától
ADVENTI HANGVERSENY
A Dezsõ Lajos AMI növendékei és tanárai
közremûködésével. Helye: OMK nagyterem.
2016. december 19. (hétfõ) 13,00 órától
Kedves Dömsödi Nyugdíjas!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Oktatási és Mûvelõdési Központban KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSORT rendez, melyre Önt

ezúton szeretettel hívja és várja! Fellép a King
Salonjazz Duó, Király Elvira zongora, Németh
Tibor hegedû, Ócsai Juli, Németh Károly ének,
Ju és Zsu Társulat, valamint a Levendula AMI
Dunaföldvár és az ALEX MOORE TSE tassi
tagozatának társastáncosai. Fogadja el meghívásunkat, hogy közösen tölthessünk el egy kellemes délutánt karácsony jegyében! Helye:
OMK nagyterem.
Képviselõ-testület
2016. december 20-án (kedd) 18,00 órától
ÜNNEPI MÛSOR – KARÁCSONYI
KONCERT
Az ünnepi mûsor résztvevõi: Betlehemi játékok a 6. a osztály elõadásában, Dezsõ Lajos
Alapfokú Mûvészeti Iskola, valamint a Dabi
Kórus Horváth Nagy Emese vezetésével. Helye: OMK nagyterem.

Békés, Örömteli Ünnepeket és
Boldog Új Esztendõt kíván
a Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ
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Szerény mértékben gyûjtögette pontjait a focicsapat
Örkény : Dömsöd 5:1 (2:1)
A nemrégen még megyei elsõ osztályú
csapat papírforma gyõzelmet aratott a mieink ellen. A dömsödiek gólját Palotai szerezte.

Az idejében felismert
melldaganat
gyógyítható!

Ócsa : Dömsöd 1:1 (0:0)
Az eddig pont nélküli Ócsa ellen sikeresen egyenlített Végh Gábor, csapatunk tehetséges játékosa.
Dömsöd : Bugyi 0:3 (0:1)
Az egyébként is mumus Bugyi sima gyõzelmet aratott ellenünk.
A dömsödi csapatból Kardos Ferencet és Czigler Gyulát kiállította
a játékvezetõ.
Gyál : Dömsöd 0:2 (0:1)
A szintén gyengélkedõ gyáli csapatot biztosan verte legénységünk idegenben. Góljainkat Balogh V. és Palotai Gy. szerezték.
Dömsöd : Alsónémedi 1:1 (0:0)
Küzdelmes mérkõzésen Faragó Gábort a 70. percben kiállította a
játékvezetõ. Ezt a 73. percben kihasználta az ellenfél, 0:1. A 85.
percben a nemrégen beállt Nagy Attila is a kiállítás sorsára került.
A 89. percben Cziráky Tamás révén mégis sikerült egyenlíteni csapatunknak. A döntetlen megszerzése ilyen körülmények között
mégis egy jobb jövõ reményét vetíti elénk a tavaszi idényben.
Csapatunk jelenleg a 13. helyen áll. Ennél jobb eredményre számíthatunk a tavaszi folytatásnál, hiszen csapatunk ennél jobb eredményre képes.
Varsányi

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat.
A Dömsödön lakó 45-65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak,
amin szerepel, hogy mikor várják õket a
Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 06 (28) 507-126)
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes.
Információ:
Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Fõosztály
tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetõség adott!
Éljen vele!
2016. december 14.

Kútfúrás 110-es csatornacsõvel –
garanciával.

06-30-964-0485

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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Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezetõ, Szabó Orsolya szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Huszár Nikolett családsegítõ)
06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítõ)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítõ)
fax: 06-24-523-147
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,
Péntek: 8–11.30 óráig.
Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is
ügyfélfogadást tartunk.
Elérhetõségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petõfi tér 5.
2338 Áporka, Petõfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fõ tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megõrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védõ speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevõ személy saját lakókörnyeze-

tében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezésérõl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
Egyéb szolgáltatásaink:
• Pszichológiai tanácsadás,
• A nyári felzárkóztató program,
• Adományok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor,
• Játszóház, kézmûves foglalkozások,
• Álláskeresõ klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata: – állandóan hívható;
– telefonon történõ tanácsadás, tájékoztatás;
segítség mozgósítása;
– kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,
szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

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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J Nálunk mindig történik valami… J
Ebben a hónapban is sok minden történt az alsó tagozaton.
Október 28-án volt a makádi szavalóverseny, amin kiválóan szerepeltek a dömsödi diákok.
Az 1. osztályosok közül Balogh Lelle Lídia I. helyezést ért el, míg
Rab Sára Dorka és Rakszegi Zamira különdíjas lett. Mindegyikük felkészítõ tanára Csaplárné Szilágyi Veronika volt, aki a legfiatalabb elsõ
helyezést elért felkészítéséért szintén elismerésben részesült.
A 2. osztályosokat Baráth Dorina és Molnár Liza képviselte. Felkészítõjük Budainé Doroszlay Judit.
A 4. osztályosok közül részt vett a versenyen Baranya Ábel, Bábel
Levente és Liptai Áron, aki III. helyezett lett. Nekik a verseket Patonai
István tanította meg.
***
Még október végén volt a Dezsõ Lajos AMI által megrendezett Mûvészeti Napok, aminek megnyitóján sok alsós diák mellett felléptek az 1. b
osztályos tanulók is, akik elõadták Zelk Zoltán A három nyúl címû verses
meséjét.
***
November elején elkezdõdött a Bíró Lajos utcai iskola átalakulása
is. Sok-sok szülõi felajánlással és sok hétvégén át tartó szülõi munkával
megszépült a régi épület, ezzel talán nagyobb kedvet csinálva a gyerekeknek az iskolába járáshoz.

***
November a Márton-napi vigasságokról is híres. Ez alkalommal az
énekkarosok adtak egy nagyon színvonalas kis mûsort. Felelevenítették a
Márton-napi népszokásokat versekkel, dalokkal és játékokkal, amit Balázs Lajosné tanított be.
***

Advent a várakozás idõszaka.
Felkészítjük testünket-lelkünket a
karácsonyra. Idén
az elsõ adventi vasárnap november
27-e volt, amikor a
családok
meggyújtják az adventi
koszorún az elsõ
gyertyát.
Mi itt az alsó tagozaton is minden
pénteken együtt
ünnepelünk,
és
gyertyagyújtás
mellett közösen
énekelünk.
***
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltû- és
Hüllõvédelmi Szakosztálya az év fajára, a kockás siklóra írt ki rajzpályázatot. Ezen védett állatot örökítette meg alkotásán Márkus Csaba, Takács Ágnes, Matus Alexandra, Sankó Bence, Sárközi István,
Berki Szabolcs, Slezák Péter, Kurilla Donát és Takács Zita. Mindanynyian 4. c osztályos tanulók.
Garay Ákos, a lovak, huszárok festõje születésének 150. évfordulója alkalmából a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár Városi
Könyvtára, valamint a VízP’Art Közalapítvány rajzpályázatot hirdetett, melyre Czeller-Kovács Olivér, Lacza Hanna, Kakas Bence, Imre
László, Kun Anita Roxána, Kiss Ramóna, Horváth Achilles, Gonda
Gréta, Mészáros Fanni, Csaplár Tünde, Czeller-Kovács Abigél és
Kolompár Dóra Csepke készítettek szebbnél szebb alkotásokat.
Összeáll.:
Czeller Cecília
***
Idén harmadik alkalommal csatlakoztunk az országosan meghirdetett Mézes reggeli programhoz, ezzel is szeretnénk népszerûsíteni a
méz mindennapos fogyasztását. A rossz étkezési szokások gyakran
már gyermekkorban kialakulnak. Napjainkban egyre több egészségügyi problémát okoz a finomított cukrok fogyasztásából eredõ elhízás és a cukorbetegség. Fontos feladatunk, hogy az egészséges táplálkozásra való nevelést minél korábban elkezdjük, és irányítsuk a figyelmet a mézfogyasztásra. Rengeteg hasznos dolgot tartalmaz. Van
benne magnézium, réz, vas, kalcium, foszfor, mangán, nátrium, kálium, cink, B1-, B2-, B3-, B5-, B6- és C-vitamin is. A természetes eredetû méz sok mindenre lehet gyógyír: kitûnõ ellenszere például a torokgyulladásnak, egyszerre csillapítja a fájdalmat és köptetésre is alkalmas, baktériumölõ, fertõtlenítõ, tisztítja a vért, serkenti az emésztést és a vérkeringést, kitûnõ hatással van az izmainkra, ráadásul
energiát ad és megnyugtatja a túlterhelt idegrendszert is. Egészségünk megõrzése érdekében tehát érdemes minden nap fogyasztanunk
egy-egy kanál mézet.
A mézes reggeli alkalmával akác-, erdei-, hárs-, napraforgó-, repce-, selyemfû- és vegyes virágmézet kóstolhattak a gyerekek. A mézeket felajánlották: André Lajos, Ács Gyula, Ács Ildikó, Csernus
László, Gyökeres Ferenc, Ispán Ignác, Ispán Zsolt, Kovács István,
Perger István.
Köszönjük a helyi méhészek felajánlását és a mézkóstoltatásban
résztvevõk segítségét!
Ács Ildikó
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
November 12-én a társastáncosok felléptek a Tökfesztiválon, a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban.
November 19-én a társastáncosok tartották
szokásos bemutatójukat, szintén a Petõfi
Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban.
A mûsorban fellépett az összes csoport, kicsiktõl a nagyokig. Öröm látni, hogy a gyerekeket mennyire motiválja a szereplési lehetõség. A kicsik nagyon nagy izgalommal készültek, a nagyobbak már rutinosan vállalták
a bemutató izgalmait.
Még ugyanezen a napon a Single Rose
Csoport stilizált folklór kategóriában indult a
Magyar Látványtánc Bajnokság Õszi Kupáján. A lánycsoport – kiegészülve Kolompár
Danival – szeptember óta tanulta a formációt. A 2 hónapos kemény munka meghozta
gyümölcsét: elhozták az I. helyezést!
A csoport szinte az utolsó pillanatban érkezett meg a dömsödi bemutatóra, és mondhatom, fáradhatatlanul végigtáncolták a
programot.
Gratulálok mind a versenyzõknek, mind a
fellépõknek, mind felkészítõ tanáruknak,
Mihó Diánának az elért eredményhez és az
egész estés színvonalas mûsorhoz!
Köszönöm a szülõknek, hozzátartozóknak
a rengeteg támogatást! Köszönöm a mûvelõdési ház vezetõjének, Csikós Lászlónénak és
munkatársainak, valamint a mûvészeti iskola
munkatársainak, hogy biztosították a rendezvényhez a technikai hátteret!
27-én, vasárnap délután iskolánk zenei és
színjáték tanszakos növendékei szerepeltek
az adventi gyertyagyújtáson, a Petõfi téren.

A mûsorunkban a kórusok, zongoristák –
Horváth Fanni, Horváth Petra – és furulyások – Csepregi Zsanett, Göllény Petra, Sas
Zsuzsi – mellett Végvári Vivien szavalatát is
meghallgathatták az érdeklõdõk. Felkészítõ
tanárok Berki Artúrné, Gábor Tünde, Kanderka Andrea, Donec Szergej. Köszönöm a
gyerekeknek és felkészítõ tanáraiknak szép
mûsort!
Iskolánk zenészei és színjátékos növendékei legközelebb az adventi mûsorban mutatkoznak be, december 11-én vasárnap délután
15 órakor. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Nemsokára itt a karácsony, közeledik az
év vége, így innen kívánok növendékeink és

dolgozóink nevében minden kedves olvasónak békés karácsonyi ünnepeket és nagyon
boldog új évet!
Köntös Ágnes intézményvezetõ
Az októberi számban megjelent zenekari és énekkari fotó még azonosítás alatt áll.
Sajnos lassan haladunk, de továbbra is
várjuk kedves olvasóink segítségét. A felvételek egy régebbi számban (2006. januárban) már megjelentek, ám az ott megjelölt információkat is pontosítanunk kell.
Kérem hívjanak a 06-20-253-2589-es
telefonszámon.
Vass Ilona

Közös adventi gyertyagyújtás
Advent elsõ vasárnapja idén november 27re esett. Most harmadik esztendeje gyújthattuk meg közösen az elsõ gyertyát. Az elõzõ
esztendõkben a CBA parkolója fogadta ezt a
törekvést, melynek idén a református temp-

lom melletti Petõfi tér adott új otthont. Az
emberek szívesen jöttek el, hogy a várakozás
idején együtt lehessünk, hogy egy picit meghittebben beszélgessünk egymással.
Ezúton is köszönöm a szervezõk nevében

mindazoknak az önzetlen támogatását, akik
adományaikkal, produkciójukkal hozzájárultak ahhoz, hogy finoman gõzölgõ forralt bor
és meleg étel mellett hallgathassuk meg
gyermekeinket, fiataljainkat, s mondjunk el
együtt egy rövid imát.
Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánva a
szervezõ civilek nevében: Szûcs Julianna
A civil szervezõk jövõ évtõl szeretnék az
adventi gyertyagyújtás szervezésének lehetõségét önkormányzatunknak átadni.
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M éz e s k a l á c s
Már a XVI. századi Magyarországon találunk utalást „mézes báb” kifejezésre. A XVII., XVIII. században mézeskalácsos céhek alakultak Pozsonyban, Kassán és Debrecenben. Tradíciója és hagyománya volt országszerte a mézeskalács készítésének, melynek legfontosabb alapanyaga
a méz. Értéke miatt csak ünnepi alkalmakkor készült belõle sütemény.
Míves mintákkal díszítették és kedvelt ajándékká vált, gyakori vásári
ajándék volt a mézeskalács szív, huszár, kard és a baba. A mézeskalács
formálása több módon történhet, így kézzel, szaggató formákkal és ütõfával. Díszítése írókával, festékkel, magvakkal, tükörrel, dekorációs papírral, apró színes cukorgyönggyel történik.
Napjainkban reneszánszát éli a mézeskalács készítése. 2009-tõl Dömsödön, Krnájszki Istvánné Emi néni kezdeményezésére, december hónapban csodálatos mézeskalács alkotásokból rendezett az iskola kiállítást. A
gyermekekkel közösen lelkes szülõk, nagyszülõk, pedagógusok álmodták meg a hóval borított mézeskalács házikókat, erdõt, az iskolát, a Petõfi
Múzeumot, a református templomot, hogy csak néhányat soroljak. Sajnos
Emi néni nyugdíjba vonulásával ez a közösségkovácsoló kedves törekvés
megszûnt. Az azóta felnõtt gyermekek otthon próbálkoznak az egyszerûbb formák elkészítésével.
Településünkön konkrétan két olyan ügyes kezû hölgyet ismerek, akik
ma is örömmel vállalkoznak egy-egy csodás darab elkészítésére.
Végh Antalné Toma Éva több alkalommal is megmutatta a nagyközönségnek igényesen díszített mézeskalácskölteményeit.
– Honnan az indíttatás? – kérdeztem Éva nénit.
– Apai és anyai ágon felmenõim ügyes kezû iparosok voltak. Összejártak a családok, egyik vasárnap az egyiknél, másik vasárnap a másiknál
vendégeskedtek. A férfiak kártyáztak, az asszonyok kézimunkáztak, mi
gyerekek pedig az asztal alatt bújócskáztunk, s közben hallgattuk a felnõttek beszédét. Figyeltem, hogy hogyan hímeznek, horgolnak, kötnek, sütnek és fõznek, s szinte észrevétlen sajátítottam el mindent. Nagyanyáim
ügyes háziasszonyok voltak, úgy gondolom, tõlük örököltem a sütés szeretetét, a kreativitásomat.
– És a mézeskalácsok?
– Különösen a díszítésük igényel nagy precizitást, kreativitást és odafigyelést. Amikor elkezdtem, elõször családon belül ajándékoztam, késõbb
a munkahelyemen a kollegáknak is mézeskalács figurákkal kedveskedtem karácsonykor. Mindig nagy sikere volt. Késõbb szerettem volna, ha a
nyugdíjamat ezzel tudtam volna kiegészíteni, de sajnos a mézeskalács
szezonális sütemény, és nincs rá igény folyamatosan. Sok munka van vele, szereti a közönség, de sajnos kevésbé vásárolják.
– Teljesen felhagyott a mézeskalács-készítéssel?
– Természetesen nem, ezt nem lehet abbahagyni! Saját örömömre és a
család örömére ma is sütögetek. Mindig kitalálok valami érdekességet, és
például karácsonyra ezt ajándékozom mindenkinek. Tavaly például vonatot készítettem:

Ispánné Gergely Szilvia szintén számos mézesfigura megálmodója, készítõje. Már kisiskolásként sokat tüsténkedett a konyhában,
szívesen készített különleges finomságokat, s ez a mai napig így
van. Egykori osztálytársamat munkahelyén kerestem fel s kérdezgettem:
– Facebook oldaladon szebbnél szebb mézeskalácsformákkal, díszítésekkel találkozhatunk. Pontosan mióta mézeskalácsozol?
– Szerintem 1,5-2 éve. Elõtte pedig cukorvirágot meg grillázsokat
készítettem. Nagyon szeretem a szép dolgokat, és ezért mikor díszítem a figurákat, akkor tudok igazán alkotni. Mindenkinek van egy saját stílusa, mely az általa elkészített darabokon átüt, s ezáltal a lelke is
benne van egy picit.
– Van-e kedvenced?
– Talán a kalocsai mintás dolgokat szeretem. Rendkívül munkás
darabok, és díszítésükhöz sok színt kell kikeverni. Egyébként pedig
nagyon ritka, hogy két egyforma darab van, mert mindig változtatok
valamin, vagy a formán, vagy a mintán.
– A család mit szól ahhoz, hogy mézeskalácsozol?
– Támogatnak. Az elsõ darabokat épp a családban és a baráti körben ajándékoztam. Ma már van egy kis vállalkozásom, és az elkészített darabokat mint ajándéktárgyakat értékesítem.
– Elõször vettél részt szakmai versenyen, ahol aranyérmet
kaptál. Mivel neveztél?
– Az emberek nagyon szeretik a dobozokat, amelyeket aztán tetszés szerint lehet díszíteni. Így egy magyaros mintával díszített dobozzal neveztem. Az országos verseny évente Lajosmizsén kerül
megrendezésre, ahol grillázs és mézeskalács alkotásokat díjaznak. A
szakmai zsûri szigorú pontrendszer alapján értékel, melyben a dizájn,
a pontosság s a kivitelezés a legfontosabb szempont.
Ezek alapján kapott az én munkám arany minõsítést.

Szeretettel gratulálok az elért eredményekhez, és ezzel buzdítok
minden ügyes kezû érdeklõdõt, hogy készítsenek otthon is saját örömükre szebbnél szebb mézeskalács figurákat!
Vass Ilona

10

XXVI. évfolyam 12. szám

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

Kisherceg Gyerekházunk évvégi híradása
Közeleg az évvége, a dolgos munkahetek eredményeinek összegzése,
az elõirányzott és megvalósított gyerekházas feladatok áttekintése. A
2016-os programunk három alapelvet helyezett elõtérbe, a gyerekház által
nyújtott jó színvonalú szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a szülõkkel való bizalmas, megértõ, közvetlen együttmûködést és a szakmaközi partnerekkel való közös gondolkodást. Gyerekházunk a Dömsöd-Áporka-Apaj
Családsegítõ, Gyermekjóléti Szolgálattal közösen 2016-ban programsorozatot indított „Takarékoskodjunk, gazdálkodjunk okosan” címmel a
szülõknek. A program elsõdleges célja egy közös gondolkodás kialakítása volt a mindennapi gazdálkodásaik terén, hogyan osszák be okosabban
a keményen megkeresett pénzüket a családok. Az év elején nyolc fõvel
kezdtük meg a programot, minden résztvevõ a saját programfüzetét vezette, a tapasztaltakat idõközönként átbeszéltük, észrevételeinket elemeztük.
E program a két intézmény közötti szakmaközi együttmûködés volt. A
gyerekorvossal, védõnõkkel, óvodapedagógusokkal idén többször együttmûködve, a településen lakó kisgyerekesek körében a kevésbé hátrányos
helyzetûek közt is még népszerûbbé vált a gyerekházunk. Szülõi beszélgetéseinknek, a heti közösségi rendszeres programjainknak köszönhetõen
az együttes élmény, vidámság a szeretetteljes elfogadásra és napi-hetirendre való szoktatást eredményezte. Végigtekintve az éves programunkon, a naptári és évszaknak megfelelõ ünnepek mellett különösen jó
visszhangra talált a gyerekverses felolvasó-maraton, a kreatív alkotó napok, a zenebölcsis heti csoportos foglalkozások.

Tavasztól beindult zenei folklór vendégprogramunk a Boldog Ceferino
roma egyesület tagjainak látogatásával, melyet a monori gyerekházzal közös pünkösdi majális követett. Nyárvégén még az óvodába menõ gyerekek szülei kiváló öt elõadássorozattal gazdagodhattak gyógypedagógus,

hallásterapeuta, logopédus és védõnõi, csecsemõgondozói gyakorlatias
témákban. A gyerekházas „Tudás6alom” önismereti és családi napok ren-

dezvényei többeket bevonzottak hozzánk messzi tájról is. A kutyafuttában
és libagalibás állatprogramjaink beváltották a hozzájuk fûzött hasznos közösségi élményt. Õsszel közel három hónapig tartott a babamasszázs kurzusunk, melynek eredménye a leghatásosabban volt mérhetõ a kicsiken.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak az áldozatos segítségét,
pártfogolását, akik egész évben rendszeresen segítették gyerekházunk közösségét. Hálánkat fejezzük ki a sok adományért: ruhanemûket, bútorokat,
könyveket, játékokat, mûszaki és háztartási eszközöket, virágültetvényeket kaptunk, melyeket közösségünk örömmel fogadott. Áldott, családias
szeretetünnepet, gyermekáldásban gazdag 2017-es újesztendõt kívánva
Önöknek a Kisherceg Gyerekházunk munkatársai nevében!
(n-s-m)
Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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Babamasszázs jótékony hatásai
Hogy miért is érdemes a babamasszázst alkalmazni gyermekeinken?
Milyen hatást gyakorolnak erre? Engedjék meg, hogy néhány sorban ismertessem ezeket.
A babamasszázs sokkal többet ad testi örömnél vagy fizikailag érzékelhetõ pozitív hatásoknál. Segít megõrizni az egészséget, a testi-lelki jólétet,
valamint a szülõnek az önbizalmát megerõsíti, az anyai érzést növeli, az
édesapák pedig egy lehetõséget kapnak arra, hogy a babamasszázst elsajátítva elmélyítsék a gyermekükkel kialakuló kötõdést.
A kötõdés már a fogamzástól kezdve elinduló folyamat, mely az egész
személyiséget érinti, és az egész életre kiható folyamat, amely a késõbbiek során meghatározza a társas kapcsolatokat. A kiegyensúlyozott anya –
szülõ – gyermek viszony biztonságot ad, a késõbbiek során meghatározza
két ember közötti kapcsolatát. Ha a gyermekkel szeretetteljesen foglalkozik a szülõ, mint pl. babamasszázs alkalmával, egy olyan bensõséges légkört teremt ezzel, mely a családban is érezhetõvé válik; felszabadulva a
hétköznapi feszültségek, stresszek alól megtapasztalhatják az összetartozás érzését, a kötõdés elmélyülését. A babamasszázs során a szülõk önértékelése sokat javul, az addigi bizonytalanság teljesen megszûnik. A szülõ
megtanulja megérteni gyermeke jelzéseit, felismeri a baba igényeit, és erre megfelelõen tud reagálni. Mindkettejük számára önfeledt, csodálatos
perceket tölthetnek együtt. Láthatja babája elégedettségét, hallhatja boldog gõgicsélését. A szülõ a masszázs során segítheti enyhíteni babája hasfájását, fogfájását, valamint megnyugtathatja õt. A babamasszázs óriási
segítséget nyújthat a bizonytalan, esetleg szorongó szülõ számára, hiszen
magabiztosabbakká teszi õket a szülõi szerepükben. Örökbefogadás esetén is rendkívül hasznos a masszázs, és nagyon sokat segít, hiszen az
örökbefogadó szülõ egyre közelebb kerül érzelmileg babájához, valamint
a kötõdés kialakulásában nagy szerepet játszik, hiszen ez bármelyik életkorban kialakítható. Koraszülöttek esetében, vagy sérült, fokozott igényû
kisbabáknál a babamasszázs segítséget nyújt, hogy hamarabb létrejöjjön
az egyensúly a babában, valamint a szülõ részérõl az elfogadás gyorsabban kialakuljon.
A babamasszázs alkalmával bensõséges és meghitt környezetben sajátíthatják el a masszázsfogásokat, ezen túl egymás elfogadását, tiszteletét,
bizalmat, együttérzést, és azokat az értékeket, melyeket a gyermek késõbbi, felnõtt életébe is magával visz.
Fábián Ilona
Nemzetközi Okleveles Babamasszázs Oktató,
Diplomás védõnõ
A Dömsödön tartott babamasszázs tanfolyamon részt vett szülõk beszámolója:
Preboj Viktória:
Igazán örömmel tölt el, hogy részt vehettünk a babamasszázson, számunkra egy nagyon fontos program volt! A gyerkõcömre és rám is egyaránt jótékony hatással volt! A masszírozások alkalmával a kicsik teste és
lelke is egyaránt volt „masszírozva”. Az anyuka számára pedig egy kis kikapcsolódás a hétköznapokból, és a gyerekeket is összehozta. Imádtam,
ahogy a gyerekek ismerkednek, van valami varázslatos abban, amikor két
csecsemõ érintéssel és apró hangokkal kommunikál!!! Nagyon köszönjük
ezt a lehetõséget!!!
Veres Gyöngyi:
Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettünk a babamasszázs tanfolyamon, csak jótékony hatásairól tudok beszámolni, úgymint teljes kiegyensúlyozottság babánál és mamánál is egyaránt (0 h-24 h), jobb étvágy, alvásidõ-kitolódás napközben, zavartalan, nyugodalmas éjszakai átalvások,
mindezt csak egyszerûen az érintés csodájával értük el, és a tanulás közben barátokra is leltünk. Nekünk a mindennapok részévé vált a masszázs.
Ha valakinek lehetõsége van egy masszázstanfolyam elsajátítására, annak
kincs is kerül egyúttal a kezébe, amivel a babánk és magunk életét igencsak megkönnyíthetjük, és mosolygósabbá, szebbé tehetjük. Köszönjük
Iluci, hogy ezt a kincset megosztottad velünk.

Kedves Hírnök olvasók,
kedves Dömsödiek!
Ezúton szeretném megköszönni egész éves figyelmüket, programjaink támogatását, segítségüket. S egyben azt, hogy oly sokan vettetek,
vettek részt a Még 1000 év Dömsödért Egyesület vagy a Kisherceg
Gyerekház programjain.
2017-ben is számítunk Rátok, Rád. Szívesen vesszük továbbra is a
támogatásokat, segítségüket.
Meghitt, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet
kívánok.
Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület elnöke
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Villámkérdések: Kedves jelmezben immáron húsz esztendeje
Beszélgetés Bányai Mihályné Idával
Ida 1974-ben került Dömsödre férje révén, azóta itt él családjával. Hamar
megtalálta itt a helyét ahogyan mondja, s valóban, nyüzsgõ természetének
köszönhetõen mindig a közösségi élet középpontjában találjuk. Amint gyermekei óvodások, iskolások lettek, szülõként sokat tett az osztályközösségért.
Édesapjától örökölt muzikális adottságai révén tagja volt a ráckevei, majd a
dömsödi Musica Nostra kórusnak, ma pedig a dabi kórus tagja. Éppen kerek
húsz esztendeje, hogy a Még 1000 év Dömsödért Egyesület megalakulásakor
sok más lelkes dömsödivel együtt az egyesületi élet felvirágoztatásán munkálkodott. Azóta részt vállal minden esztendõben a decemberi Mikulás-programok bonyolításában. A Mikulással való kocsizást, a csomagok kihordását
komoly és felelõsségteljes hozzáállással végezte és végzi ma is.
– Miért vállalta fel ezt a feladatot?
– Az az igazság, hogy az édesapám is mikuláskodott, minta volt elõttem,
és én ezt vittem, viszem tovább. Szeretem a közösségeket és szeretem a gyerekeket is, és sokszor az tesz boldoggá, ha örömet tudok másoknak szerezni.
Talán ezek azok, melyek motiválnak a mai napig.
– Ha belebújik a Mikulás bõrébe, mi az, amit a legfontosabbnak tart?
– Elsõsorban a viselkedést hangsúlyozom, hiszen kicsik és nagyok tisztelettel vannak a Mikulás iránt, s a minimum, hogy ezt a tekintélyt nem szabad
lerombolni! Véleményem szerint ilyenkor sem az italozásnak, sem a dohány-

zásnak, sem pedig a duhajkodásnak
nincs helye. A gyerekek tüneményesek! Õk énekelnek, verset mondanak, és õszinték. Komolyan kell ezt
kezelni, és ha valaki szorongó, akkor
azt a gyermeket oldani kell, beszélni
neki, hogy megnyíljon.
– Van-e olyan emléke, mely
mély nyomot hagyott Önben?
– Kedves emlékeim egyike, mikor bent a lakásban olvadt ki a hó a
ruhámból. Arra is szívesen emlékszem, hogy voltak gyerekek, akik a
„Mikulás” kedvéért végleg elhagy- Unokámmal, Dorinával 2004-ben
ták a cumit és a cumizást. Minden esztendõben 5-en, 6-an láttuk el ezt a feladatot, és sok kis krampusz segítette munkánkat. Az eltelt húsz esztendõ
alatt bizony-bizony már Õk is szülõk lettek. Idén az unokám is segédkezik a
krampuszok közt.
Kedves Mikulás! Bízom abban, hogy újabb húsz esztendõ elmúltával is
ilyen sugárzó arccal és ilyen energiával mesél majd élményeirõl! Vass Ilona

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!
Elõször is ezúton kívánok minden kedves olvasónak

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet!
Ezúttal Márai Sándor néhány gondolatát ragadtam meg:
„Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék
valamire… Néha azt hiszem, a szeretetre
várok... Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni…”
(Márai Sándor: December)
Szeretetet adni csak akkor lehetséges, ha
Önökben is van. Hogyan lehet szert tenni a szeretetre? Elõször is szeretniük kell saját magukat.
Ahhoz pedig meg kell ismerniük Önmagukat,
hogy azt adhassák maguknak, amire szükségük
van, hogy egyensúlyban maradhassanak. Ha
egyensúlyban vannak, tudnak adni. Ismerniük
kell belsõ világukat, dühüket, örömeiket – csak
ezután lesznek képesek elfogadni másokat, azaz
adni szeretetet. Szeretetet adni nemcsak az év bizonyos napjain, hanem a mindennapjaikban is.
A szeretet hét nyelve: kedvesség, türelem,
megbocsátás, udvariasság, alázat, nagylelkûség, õszinteség. (Dr. Gary Chapman)
Elsõre úgy tûnhet, hogy mindezekkel másoknak tesznek jót, pedig ez nem így van. Tulajdonképpen saját maguknak tesznek jót vele.
Vajon megvannak-e mindezek Önben?
Az alábbi tesztbõl kiderítheti! A tesztet akkor

végezze el, amikor úgy érzi, hogy nyitott, nyugodt és ráér. Amennyiben elõfordul, hogy több
állítás igaz Önre, válaszoljon azzal, amit elsõre
igaznak érez.
TESZT
A kérdésekre Igen, Nem, Néha
válaszok adhatóak.
1. Gyorsan dönt, amikor az Ön segítségét kérik?
2. Képes segíteni anélkül, hogy bármi elismerést, jutalmat várna cserébe?
3. Abban az esetben is segít másoknak, ha ezt
nem kérik?
4. Képes átérezni a szenvedést?
5. Képes illedelmesen Nem-et mondani?
6. Szokott-e ellenséges magatartást tanúsítani
az Ön számára idegenekkel szemben?
7. Környezete szimpatikus embernek ismeri Önt?
8. Elkerüli-e, hogy másokon vezesse le a dühét?
9. Jóakaratú ember Ön?
10. Foglalkoztatja-e Önt mások jóléte?
11. Szokott-e közösségi munkákban részt venni?
12. Megelégedéssel tölti el, ha másokon segít?
13. Szokott-e Ön bókolni?
14. Elkerüli-e, hogy másokat kellemetlen helyzetbe hozzon?
15. Türelmes másokhoz?
16. Szeret flörtölni?
17. Könnyen kommunikál?
18. Képes vidám légkört teremteni?
19. Képes lelkierõt adni másoknak?
20. Szeret az Önhöz közelálló személyeknek
ajándékot adni?
21. Szokott meglepetéseket okozni?
22. Tud-e másokat bátorítani?
23. Önzetlen ember Ön?
24. Szokott segíteni a rászorulókon?

Kiértékelés: Az Igen válaszok +1, a Nem válaszok -1,
míg a Néha válaszok 0 pontot érnek.
17-24 pont: Ön önzetlen ember, kiemelkedõen kedves. Nagyra értékelik Önt, mivel válogatás nélkül nagylelkû, udvarias ember. Ön képes
egy idõre egy másik embert a középpontba helyezni. A hét szeretet nyelv használatával Ön
terjeszti úgy a szerettei, mint a környezetében
élõk felé is a szeretet üzenetét.
9-16 pont: Ön elég nagylelkû ember, de csak
azokkal, akik Ön szerint ezt megérdemlik. Lépjen túl a különbségeken, viszonyuljon nagyobb
együttérzéssel és kedvességgel másokhoz. A
szeretet hét nyelve közül egynéhány hiányzik
még. Talán próbáljon meg önzetlenebb is lenni.
0-8 pont: Önnek rejtett szándékai vannak,
amikor segít másokon. A kedvessége nem
õszinte. Néha adakozó, máskor pedig kifejezetten önzõ. Higgye el, nincs szükség nagy dolgokra, mert a legelemibb dolgok is lehetnek hatásosak. Ezek a tettek nem kerülnek nagy erõfeszítésébe. Ezáltal az önbecsülése is nõni fog. A szeretet hét nyelve közül sajnos alig ismer egy-kettõt.
Negatív pontozás: Ön egoista ember, akit
nem érdekel mások sorsa. Képtelen együtt érezni bárkivel. Hajlamos állandóan vitázni a környezetében élõkkel. Nincs tisztában azzal, hogy
Ön az egyetlen oka mindezeknek? A szeretet
nyelve teljesen ismeretlen Önnek!! Kezdje kis
lépéssel: köszönjön mindennap a szomszédjának, esetleg ideje egy kis részét használhatná
önkéntes munkára.
Biricz Márta Enikõ
Mester okl. pszichoterapeuta
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: karácsonyi versidézet, a megfejtés elsõ
része, zárt betûk: r, ó, ó
13.: muzsika
14.: a tetejére
15.: orosz hegységbõl való
16.: dátumrag
17.: összekuszált növényi rost
19.: nem szívlelõ
20.: silbak, strázsa
21.: tagadószó
23.: alföldi község, gázkitörésérõl híres
25.: Ady Endre egyik álneve
26.: tiltott, pl.: téma
28.: növényevõ vad
29.: forrasztóeszköz
31.: néma akol!
32.: óóóóó!
33.: ollós állat
35.: piaci árus
36.: indiánregényeirõl ismert német író, Karl
37.: épület oldala
39.: amely személy
41.: végtelen sav!
43.: munkafüzet!
44.: férfinév
46.: spanyol, grúz és ománi autójelek
48.: karika ékszer
50.: nedv
51.: elõdnek
53.: lombos növény
54.: hevesen ide-oda mozgat
55.: néma domain!
56.: az asztácium vegyjele

57.: távolra, messzire
59.: olaj közepe!
61.: a bizmut vegyjele
62.: spanyol, olasz autójel
63.: kenõcs, kence
65.: menekültök
68.: a megfejtés második része,
zárt betûk: r, n
FÜGGÕLEGES
1.: megmûvelt területek
2.: muzsikusok tanulnak itt
3.: izomkötõ
4.: Kupagyõztesek Európa Kupája
5.: leértékelés
6.: zápor eleje!
7.: téli csapadékhoz való lábbeli
Szeptemberi keresztrejtvény nyertese: LEIDL ISTVÁN
8.: baromfifajta
45.: magasodik, terebélyesedik
9.: ügyintézési helyiség
47.: talajmûvelõ eszköz
10.: hektár
48.: növény, tejoltó és közönséges is van
11.: eleven
belõle
12.: veréb nagyságú, poszátafélékhez tartozó
49.: üres tér, kozmosz
madár
52.: hadi adó
18.: a nagy varázsló
58.: a lítium és az ittrium vegyjele
19.: érdektelennek tart
60.: szoknya régiesen
22.: magyarul beszélõ!
63.: Kipling óriáskígyója
24.: névelõ
64.: a molibdén vegyjele
27.: hatalommal rendelkezõ személy
66.: asszonynév képzõje
30.: adófajta rövidítve
67.: magad
31.: spájzból
34.: üres álca!
BEKÜLDENDÕ:
38.: fegyverrel tüzel
VÍZSZINTES
1. ÉS VÍZSZINTES 68.
40.: történést is kifejezõ szófaj
42.: kettõsbetû
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:

2017. JANUÁR 10.

A MEGFEJTÉSEKET, NÉVVEL,
CÍMMEL ELLÁTVA, CSAK EGY
LAPON, BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A
GYÛJTÕKBE!!
KÖSZÖNJÜK!
Nyeremény:
3000 Ft-os vásárlás Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében (Dömsöd, Váczi u. 15.).
AZ OKTÓBERI SZÁM PONTOS
MEGFEJTÉSE:
„MINDEN RAVASZNAK,
EGY NYÍRFAVESSZÕ”
AZ OKTÓBERI SZÁM NYERTESE:
HICZ JÁNOSNÉ
DÖMSÖD, HATÁR ÚT 14.
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert), Harsányiné
Dobos Ildikó élelmiszerüzlet (Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán
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Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
Mikrodermabrázió
A mikrodermabrázió jelenleg a leghatékonyabb bõrcsiszolás, melynek során a bõr legfelsõ, elhalt hámrétegét távolítjuk el.
Testünket bõrünk védi a külsõ hatásokkal
szemben. Védi szervezetünket a mechanikai
hatásokkal szemben, a káros fénysugarak ellen, biztosítja állandó testhõmérsékletünket
és véd a kórokozókkal és vegyi anyagokkal
szemben. A barrier funkciónak köszönhetõen nem távozik a víz és az elektrolitok a szervezetünkbõl, illetve nem tudnak felszívódni
a bõrre kerülõ anyagok.
Ez a védelem annyira tökéletes, hogy
megakadályozza a bõr számára szükséges
anyagok, például a vitaminok, hidratáló,
tápláló készítmények bejutását is a mélyebb
rétegekbe. Ezért hiába kenjük be magunkat a
legkiválóbb krémekkel, hatásukat nem tudják látványosan és tartósan kifejteni, mivel a
hatóanyagok nagy része a felszínen, az elhalt, kiszáradt sejtekben szívódik fel, és nem
jut le a bõr mélyebb rétegeibe, ahol a még
életképes sejtek igazán hasznosítani tudnák.
A bõr élettani tulajdonsága, hogy folyamatosan új sejteket termel. Mégpedig olyan formában, hogy az alsóbb rétegekben keletkezõ
új sejtek a bõr felszíne felé vándorolnak, közben fokozatosan elhalnak, kiszáradnak, majd
normál esetben leválnak, hámlás formájában.
Ez a „hámlási” folyamat azonban viszonylag kevés embernél zajlik le ilyen tökéletes
formában.
Arcunkat és a testünket borító bõrfelületen
lévõ elhalt sejtjeinket testünk folyamatosan
pótolja új sejtek létrehozásával. A mikrodermabráziós kezelés felgyorsítja ezt a folyamatot azáltal, hogy eltávolítja ezeket az elhalt
sejteket, és jelentõsen felgyorsítja az új, friss
bõrsejtek kialakulását.
Ennek eredményeképpen a szükséges hatóanyagok mélyebben fel tudnak szívódni és
a bõr egészségesebb és frissebb lesz, valamint ha a mikrodermabráziós kezelést több
alkalommal megismétlik, a sejtek állandó
megújulásának eredményeképpen csökken a
ráncok, hízási csíkok (stria) és hegek mélysége, akár el is tûnhetnek.

Különösen fontos ez az évek elõrehaladtával, mivel ez a hámlási folyamat fokozatosan
lelassul, ezáltal a bõr megvastagszik, érdesebb tapintásúvá válik. A bõrfelszín megvastagodása elõfordulhat fiatalabb korban is,
leginkább a zsíros bõrtípusok velejárója, de
különbözõ bõrbetegségek is okozhatják.
A mikrodermabrázió önmagában is egy
eredményes bõrmegújító kozmetikai kezelés.
Emellett a mikrodermabráziót követõen
lényegesen könnyebben tudnak bejutni a
kozmetikai hatóanyagok a mélyebb rétegekbe, mivel a felsõ, elhalt hámréteg nem akadályozza bejutásukat, és nem szívja fel az értékes összetevõket. Ezért a kozmetikai kezelések – tû nélküli mezoterápia, iontoforézis,
sonoforézis, ultrahang – hatékonyságát hihetetlen mértékben fokozza, ha a kezelés elõtt
mikrodermabráziót végzünk.

A mikrodermabrázió terjedése megállíthatatlan, és minden kozmetikai kezelés elõtt
célszerû, vagy inkább szükséges alkalmazni.
Milyen bõrproblémákra alkalmazható:
• akne,
• aknés sebhelyek,
• foltok,
• laza, petyhüdt bõr,
• finom vonalak és ráncok,
• napkárosodott bõr,
• egyenetlen bõr textúra,
• érdes bõr,
• pórusok méretének normalizálása,
• bõr tónusának helyreállítása,
• dehidratált bõr,
• striák.
A mikrodermabráziós kezelés teljesen fájdalommentes, nincs szükség érzéstelenítésre.
Valószínûleg a mikrodermabrázió legnagyobb
elõnye a többi alternatív bõrkezeléssel szemben, hogy a vendég a kezelést követõen azonnal folytathatja a napi teendõit. A kezelést követõen enyhe bõrpír jelentkezhet, azonban ez
egy órán belül el is múlik. Ez teszi igazán ideális kezeléssé a mikrodermabráziót azon vendégek számára, akik szeretnék megfiatalítani
bõrüket, ugyanakkor a mindennapi életritmusukat sem szeretnék felborítani.

A kezelés közben Ön egy kellemes masszázsérzetet fog érezni, ami a
vákuumhatás következménye.
Javulás már az elsõ alkalom után tapasztalható, a bõr puhább tapintású, üdébb színû,
szinte „lélegzik”. Ahhoz azonban, hogy a bõr
felszínérõl a szükségtelenül megvastagodott,
elhalt réteget eltávolítsuk, több alkalomra
van szükség. A kezelések elõrehaladtával tapasztalni fogja, hogy bõre szinte újjászületik,
simább, puhább tapintásúvá válik. A kozmetikai krémek, készítmények felszívódása, hatása lényegesen eredményesebb lesz. Ez bármely területen 4-12 kezelést jelent, nagyjából 1-2 hetente ismételve. A kezelések száma elsõsorban az adott bõr állapotától függ.
A mikrodermabrázió hatásai hosszan tartóak,
de nem véglegesek. Ha egy teljes kezeléssorozat után elérjük a kívánt eredményt, rendszeres utókezelés javasolt 2-3 havonta, hogy
megõrizzék azt.
Tilos alkalmazni:
• Nyáron a fokozott UV-sugárzás miatt
pigmentfoltok jelenhetnek meg, mivel a
kezelés fényérzékenyíti a bõrt.
• Akne, ekcéma és egyéb gyulladásos, fertõzõ bõr állapot esetén.
• Lázas és beteg vendégeknél ellenjavallt a
kezelés.
• Cukorbetegség esetén.
• A bõrt átmenetileg vékonyító gyógyszerek, például Roaccutan szedésekor.
Fajtái:
1. Alumínium-oxid kristályos mikrodermabrázió
A bõrhámlasztást kezdetben, és még ma is
sok szalonban kristályporral végzik. Ebben
az esetben a készülék nagy nyomással alumínium-oxid kristályport szórt a bõr felszínére,
majd egy idõben a lecsiszolt bõrdarabkákat
el is szívja. Pontos és szép munkavégzést
tesz lehetõvé az eljárás ezen típusa is.
2. Gyémántfejes mikrodermabrázió
Elõnyei:
• teljesen fájdalommentes,
• gyengéd hámlasztás, irányított és egyenletes,
• tökéletesen látható a hámlasztás mélysége,
• tiszta, fertõzésektõl mentes,
• nincs bõrpirosság és kérgesedés,
• nincs gyógyulási idõ,
• testen is alkalmazható,
• nincs kémiai behatás.
A bõrcsiszolás legmodernebb formája a
gyémántfejes csiszolás. A hámlasztás akkor
megy végbe, amikor a gyémántszemcséket
tartalmazó fejet az egyenletes, szabályzott
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vákuum odaszívja a bõrhöz, majd a kezelõfejet az elõírt irányokban mozgatva a kozmetikus a gyémántszemcsék segítségével ledörzsöli az elhalt hámréteget. Ezt követõen a készülék az elhalt sejteket leszívja a bõr felszínérõl. Az eljárás során nincs szükség egészségkárosító vagy egyéb anyagok használatára, így a kezelés során a páciens tökéletes
biztonságban érezheti magát.
Ezen eljárás során elõször a kozmetikus
kiválasztja a bõr vastagságának megfelelõ
gyémántfejes mikrodermabrázió gyémántszemcse méretû csiszolókorongot. Majd beállítja a vákuum erõsségét, melyet a kezelés
közben is bármikor könnyen módosíthat.
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Fontos, hogy a készüléknek egyenletes legyen a vákuum ereje, így precízebb és szebb
bõrhámlasztást érhetünk el. Ezáltal az eredmény is látványosabb és tartósabb lesz.
A gyémántfejes mikrodermabrázióval érhetjük el a legnagyobb hatékonyságot, minden egyéb kellemetlen mellékhatás nélkül.
Miben különbözik a hagyományos
peelingtõl?
A mikrodermabráziós bõrcsiszolás mélyebb, intenzívebb, mint a kémiai, illetve
biológiai peelingek. Ezért bizonyos esetekben szünetet kell hagyni a kezelések között.
Kúraszerûen 2 hetente javasolt 5-6 alkalommal. Általánosan hagyományos kezelésbe

beépítve havonta, illetve bõrtípustól függõen évszakonként egyszer javasolt megismételni.
Kezelés ellenjavallatai:
• gyengült érfalak,
• daganatos megbetegedések esetén,
• bõr bakteriális vagy vírusos fertõzése,
• vérzékenység,
• herpesz,
• sebek,
• Roaccutan, illetve bármely fényérzékenységet okozó gyógyszerek szedése,
• IPL lézerkezeléssel együtt nem alkalmazható.
Földi Krisztina

Várakozás
Már öt perce várom vissza kollégáimat az
ebédszünetrõl. Budapesten vagyok a Lurdyban, az évzárást segítõ konferencián... Itt kapott jegyzettömböm cinkosul mutogatja üres
oldalait, hát tollat ragadok (igyekszem eltölteni valahogy a lukas perceket), hogy a napok óta bennem garázdálkodó gondolatokat
papírra vetett betûk fogságába regulázzam.
Azzal a reménnyel kezdek írni, hátha könynyíthetek a lényembe szoruló gondolatok terhén azzal, hogy „kilököm”, kiírom õket azok
szeme elé, akiknek remélem elér a lelkéig, s
megértik, megértenek.
Maró témám régóta, sokakat kínoz, megoldást azonban nem mindenki lel... Nem állítom, hogy kell, de azért újra és újra nekifutunk, mert a szívünk mélyén érezzük, lehetne máshogy, van még, aki
lassítható, talán vissza is fordítható
azon a bizonyos úton...
Várok... Okos emberek ki tudják
számolni, egy átlag ember átlag életkor alatt mennyi idõt tölt várakozással.
Szerintem nem vita tárgya, hogy sokat! Izgalmasabb azt feszegetni, milyen(!) várakozással töltjük azt az átlag idõt. Nem mindegy! Sokféle várakozás létezik. Születésünk pillanatától
várunk (várnak ránk), s ahogy cseperedünk, egyre inkább tudatosul is bennünk ténye. Gyermeki várakozásunk naiv õszintesége, türelmetlensége bizonyos dolgainkban
életünk utolsó percéig elkísérnek majd, de
lesznek, amelyekben teljesen kihunynak. Így
van ez jól. De várni, várakozni mindig,
mindannyian fogunk. Boldog, aki nem hiába
vár! Boldog, aki reménnyel telve vár! De sokan, sokszor úgy várunk, hogy tele vagyunk
kétségekkel, kérdésekkel, bizonytalansággal,
reménytelenséggel. Vagy unottan, kényszerbõl. Ugye, mennyire nem mindegy! Legszomorúbb, amikor azt sem tudjuk pontosan,
mire, kire várunk, csak visz a sodrás...
Egész életünkben várunk valamit, Vala-

kit, s a nagy rutinban észre sem vesszük a
lényeget...
A világban évrõl évre akkora a nyüzsgés, a
cirkusz, a hazugság, hogy még a legtájékozottabb emberek is vehetnek rossz irányt,
amikor az Ünnep felé indulnak...
Figyelem a nagy csinnadrattát! Most, hogy
vidéki kis létem felszabadult Budapestre, újra rácsodálkozom, mennyire nem sajnálnak
emberek idõt, pénzt, energiát a csillogó-villogó gyönyörû elektromos izzók kínálta
szemfényvesztés mögé rejteni a lelkek nyomorát. Igyekeznek megadni a várakozás
módját, hogy a szemünket gyönyörködtetõ,
meseszép kivilágításokkal s az ajándékul ve-

hetõ árucikkek tömeges ránk reklámozásával
valamiféle ünnepi hangulatot csiribázzanak.
De most is sajnálják ugyanazt az idõt, pénzt,
energiát olyanoknak adni, akiknek tényleg
szükségük lenne rá (tisztelet a kivételeknek).
A szándék nem rossz! Bárcsak olyan csillogásba öltöztethetnénk a várakozást szándékainkban, indulatainkban is, amilyen lélegzetelállítóak a budapesti és más települések
karácsonyi fényei. Csak éppen nagyon nehéz
dolgunk van! Nem kapunk elég áramot! Égni, csillogni akkor tudunk, ha kapunk elég
áramot! Neked mi az áramod? Mi a forrásod? Sokféle energiaforrás létezik: pénz, siker, munka, elõmenetel, fejlõdés, aztán irigy-

ség, káröröm, harag, divat, bosszú… Te tudod, ki, mi a mozgatórugód. Az energiaforrásokkal az a baj, hogy egy kivételével mind
kiapadnak. Elõbb vagy utóbb, de biztosan elfogynak. És akkor sötétségbe borulnak a lelkek. Egyetlen forrás van csak, ami minden
emberi lélek legsötétebb zugába is képes reményt gyújtani. Láttam lelkeket hosszú évek
sötétjébe fagyni. Nem segített rajtuk semmi.
De amikor rácsatlakoztak erre a Forrásra,
elõször halványan, aztán egyre fényesebben
kezdtek égni...
Mind indulunk az úton az Ünnep felé. Van,
akit lökdösni kell elõre, van, akit fékezni
kell, van, aki csak úgy sodródik... de megyünk, haladunk mindnyájan, ha akarjuk, ha nem. Az Ünnep jön. Minden
nap jönne, lehetne Ünnep az életünkben, ha beengednénk, ha odaérnénk
végre...
Az Ünnep elsõ ajándéka maga a
Várakozás! De elvehetik, ha nem vigyázol rá! A Várakozás taníthat meg a
türelemre, õszinteségre, de legjobban
a várt „Dolog” értékére! Ha útközben
mindenféle felesleges cicomát aggatnak ránk, lassulunk, nehezedünk, nem
látunk jól, amikor megérkezünk. Ha
látsz valahol egy-egy pislákoló vagy
már rideg sötétségbe borult lelket az úton,
akkor adj neki áramot! Szeresd! Nincs nagyobb ajándék, nem is lesz soha, mint a Szeretet! Sose fogy ki, sose apad el, minél többet adsz, annál több lesz neked. Nincs pénzed? Gondban vagy, mit adj ajándékba
szerettednek? Megszámlálhatatlan sok módon fejezheted ki, hát találd meg az útját a
Szeretetnek! Vannak, akiket nagyon nehéz
kivilágítani. De ha tényleg szereted, keresd
meg a konnektort és ne sajnáld az áramot!
Kívánom, hogy ezen az Ünnepen te is legyél
kivilágítva! Szülessen meg mindannyiunkban a Szeretet!
Velláné Bucsi Mária
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A vásárlások alkalmával értékeiket ne hagyják õrizetlenül egy pillanatra sem, mert nagyon könnyen áldozattá válhatnak!
A bankkártyás fizetésnél vigyázzanak, ne lássa senki a beütött PIN-kódot! Sajnos még mindig elõfordul, hogy a kódot a bankkártya mellett tárolják. Ezzel a sértett segít a kártyáját megszerzõ bûnözõnek abban, hogy
a pénzt minden nehézség nélkül le tudja venni a bankszámláról.
Próbálják megjegyezni a kódot, vagy olyan helyre írják fel, ahol idegen
személy nem férhet hozzá!
Bevásárlást követõen a parkolóban is legyenek elõvigyázatosak, a gépkocsijuk utasterét ne hagyják nyitva, oda ne tegyék be az értékeiket, táskájukat, miközben a csomagtartóba pakolnak!
Ne hagyjanak értéket a parkoló autóban, s a gépkocsit mindig zárják le!
A kéregetõkkel, adománygyûjtõkkel is vigyázzanak, sajnos gyakran kihasználják, megkárosítják a jó szándékú embereket!

Karácsonyi nagybevásárlás, kapkodás, figyelmetlenség, frusztráció. Az
ünnepek elõtti napokban megtelnek az üzletek, piacok, bevásárlóközpontok vásárlókkal, nézelõdõ emberekkel.
A rég nem látott és távoli rokonokat a
szokásos e-mail helyett egy személyesebb képeslappal is többen felköszöntik,
valamint az ünnepek felhõtlenné tétele érdekében még karácsony elõtt szeretnék
sokan a számlákat befizetni, így a posták
forgalma is jelentõsen megnõ. Ahol tömeg van, ott nagyon gyakran a zsebtolvajok, alkalmi tolvajok is megjelennek,
akik az õrizetlenül hagyott táskát, pénztárcát habozás nélkül eltulajdonítják, megkeserítve az ünnepi idõszakot.
Az ATM automaták forgalma is megnõ az adventi idõszakban, hiszen
sokan még a modern, biztonságosabbnak tartott készpénz-helyettesítõ
megoldások ellenére is a készpénzhez ragaszkodnak. Javasoljuk ellenõrizni az automatát, hogy nem történt-e jogosulatlan szerelés, hiszen akkor a bankszámláról levonásra kerül az összeg, de azt nem kapjuk kézhez.
A késõbbi reklamáció során pedig szintén csak kellemetlenséget eredményez az ügyintézés.
Még fokozottabban figyeljenek értékeikre! A nagyobb üzletekben a vásárlók többsége bevásárlókocsit használ. Nézelõdés, vásárlás közben kézitáskájukat, kabátjukat, egyéb értékeiket a bevásárlókocsiba helyezik el,
amelyek felügyelet nélkül maradnak
rövidebb-hosszabb idõre. A tömegben
ott vannak a bûnelkövetõk is, akik nem bevásárlási céllal mennek ezekre a
helyekre, hanem azért, hogy a sértettek figyelmetlenségét kihasználva,
észrevétlenül tulajdonítsák el a felügyelet nélkül maradt értékeket, amelyet a sértettek csak a pénztárnál vagy otthon vesznek észre.

Mit tegyünk, ha már bekövetkezett a baj?
A lehetõ legrövidebb idõn belül értesítsük a rendõrséget a 112 hívószámon, illetve ha van, akkor értesítsük az üzlet biztonsági szolgálatát! A kiérkezõ rendõröket várja meg, majd nevezze meg az eltulajdonított tárgyakat, értékeket! Amennyiben tudja, közölje az elkövetõ személyleírását, hiszen az nagymértékben segíti a rendõrség munkáját!
Ne féljen felvenni a kapcsolatot a helyi szervekkel, vagy hívja azonnal
az ingyenesen hívható 112 telefonszámot!
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztály

Az ünnepek közeledtével elérkezik az önfeledt szórakozás ideje is,
azonban ilyenkor sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi elõírásokról. Fontos tudnunk a késõbbi problémák megelõzése érdekében,
hogy mely csoportba tartozó tûzijátékot birtokolhatjuk, használhatjuk legálisan.
A törvényi szabályozás a pirotechnikai termékeket 4 fõ osztályba kategorizálja a termék kockázati szintje, valamint felhasználási módja (nettó
hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján:
1. pirotechnikai osztály: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak (pl.
tortagyertya, recsegõ, lepke, durranó-borsó).
2. pirotechnikai osztály: alacsony
kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a
szabadban lévõ behatárolt területen való használatra szántak
(pl. röppentyû, tûzforgó, vezetõpálcás rakéta, szikraszökõkút, vulkán).
3. pirotechnikai osztály: közepes kockázattal jár, a szabadban lévõ nagy nyílt területen való használatra szántak, és

amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre (pl. magas hatóanyagtartalmú rakéták).
4. pirotechnikai osztály: nagy kockázattal
jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhetõ, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.
A 3. osztályba tartozó pirotechnikai terméket nagykorú személy december 28-a és 31-e
között szabadon vásárolhat és 3 kg nettó hatóanyagtartalmat meg nem
haladó mennyiséget
magánál tarthat, melyet a használati és
kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18.00
órától a következõ
naptári év január
01-jén 06.00 óráig
felhasználhat.

Áldozattá válás elkerülésére pár jó tanács:
– Pénztárcáját, mobiltelefonját, bankkártyáját tegye biztonságos helyre!
– Ne tartson magánál sok készpénzt!
Ha mégis szükséges, akkor több
helyen, egymástól elkülönítve.
– Válltáskáját maga elõtt fogva közlekedjen!
– Hátitáska külsõ zsebeiben ne tartson okmányokat, egyéb értékeket!
– Vásárláskor táskáját ne tévessze szem elõl, azt mindig tartsa magánál!
– Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállásnál táskáját szorosan
fogja magához!

XXVI. évfolyam 12. szám
Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékek felhasználása:
a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános
helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,
b) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható,
c) magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd
stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidõ
eltöltésére szolgáló területen – kivéve a december 28. 18.00 óra és a
következõ naptári év január 01-jén 06.00 óra közötti idõtartamot.
TILOS BOMBA ÉS PETÁRDA FELHASZNÁLÁSA!!!
Nem használható fel
d) a hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejû, 1. és 2. pirotechnikai
osztályba tartozó tûzijáték terméket a vevõ köteles a vásárlás helyére viszszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
Tájékozódjanak a visszavétel határidejérõl AZ ÁRUSÍTÓHELYEKEN!

A fel nem használt vagy hibás tûzijáték terméket január 5-ig a vevõ köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és
költség felszámítása nélkül visszavenni.
Pirotechnikai termékek tárolása magánszemély által:
a) a pirotechnikai termék más tûzveszélyes anyaggal egy helyiségben
nem tárolható,
b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,
c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektõl elzártan kell tartani,
d) tetõtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,
e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytõl, sugárzó hõtõl, tûztõl és akaratlan gyújtástól védve tárolható,
f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai
terméket, valamint olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképzõdés, esetleg melegedés észlelhetõ, a többi pirotechnikai terméktõl térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,
g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a
pirotechnikai termék nem szerelhetõ szét,
h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító
védõsapkával mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható,
i) egy lakóegységen belül összesen csak egy magánszemély által birtokolható mennyiségû pirotechnikai termék tárolható.
Ajánlásaink:
– a tûzijátékokat hatósági engedéllyel rendelkezõ kereskedelmi
egységeknél szerezzék be, ahol felvilágosítást kérhetnek azok
mûködtetésével kapcsolatban,
– ne próbálják megváltoztatni a tûzijátékok csomagolását, mûködési mechanizmusát,
– tartsák be a használati utasításban szereplõ elõírásokat,
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– fokozottan figyeljenek saját és mások testi épségére és vagyontárgyaira,
– házi kedvenceiket (pl.
MÍG AZ EMBER
kutya) megriaszthatja az ünnep zaja, ezért PEZSGÕZIK,
nem árt, ha elkerí- A KUTYA
tett, zárt helyen vészelik át ezt az idõ- REJTÕZIK.
szakot,
A petárda nem csak az emberekre tud
lenni. Szilveszterkor több száz
– a nagy hatóanyagú veszélyes
kutya szalad el.
termékeket azonban
ebben az idõszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg felhasználási engedéllyel,
– CSAK SZABADON FORGALMAZHATÓ 1., 2., 3. OSZTÁLYÚ TERMÉKET VÁSÁROLJANAK MEGBÍZHATÓ FORGALMAZÓTÓL!
A rendõrség az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szigorúan ellenõrzi a rendelet betartását.
Azokkal szemben, akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy
felhasználnak, szabálysértési eljárás indul, és 150.000 Ft pénzbírsággal sújthatók.
A szabálysértési törvény szankcionálja a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos jogsértéseket:
• Aki a pirotechnikai termékek elõállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására
vonatkozó elõírásokat megszegi, százötvenezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.
• Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a fentiekben meghatározott
szabálysértést elkövették, el kell kobozni.
KÍVÁNUNK A SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL BOLDOG
2017-ES ÉVET!
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztály

Keressük Molnár Gergõt
A lakosság segítségét kérik a hajdúhadházi rendõrök.
A Hajdúhadházi Rendõrkapitányság a 09030/4614/2016. számú általános ügyben körözési eljárást folytat Molnár Gergõ eltûnése ügyében.
Molnár Gergõ mogyoródi
lakos 2016. augusztus 15-én
nyírábrányi tartózkodási helyérõl ismeretlen helyre távozott, és azóta életjelet nem
adott magáról. A 16 éves fiú
felkutatására tett eddigi rendõri intézkedések nem vezettek
eredményre.
A fiú 170 centiméter magas, vékony testalkatú, haja
feltûnõen szõke, rövid. Ruházatára vonatkozóan információval nem rendelkezünk.
A Hajdúhadházi Rendõrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiút felismeri, tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Hajdúhadház Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályán (Hajdúhadház, Bocskai tér 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24
órájában elérhetõ 06-52/457-040-es telefonszámon, az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld számán, illetve a 107-es,
112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. A bejelentéseket a
rendõrség bizalmasan kezeli.
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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 – október és november hónap
November hónap eseményei 3 tûzeset és 1 mûszaki mentés, illetve egy parancsnoki ellenõrzõ gyakorlat volt. Október hónapban nem volt riasztásunk.
2016-11-03-án kora este kaptunk bejelentést, mely szerint a Kunszentmiklósi úton hodály ég. 2-es kiemelt riasztási fokozatban indultunk el a
káreset helyszínére. Ez azt jelentette, hogy a ráckevei fecskendõ, a szigetszentmiklósi fecskendõ, a dabasi vízszállító, a Pest Megyei Készenléti
Mûveleti Szolgálat, valamint mi kettõ fecskendõnkkel vonultunk. Kiérkezésünkkor gyors felderítést követõen a fokozat vissza lett minõsítve 1esre, mert már lánggalégés nem volt, csak füst állt az épületben. A tüzet,
ami végül nem terjedt át az épület nádas tetõszerkezetére, egy elektromos
zárlat okozta. A hodályban több száz haszonállat volt, amiknek nem esett
bajuk. A ráckevei egységgel közösen az épületet átvizsgáltuk, illetve átszellõztettük.

2016-11-11-én este kaptunk telefonon bejelentést, hogy Dömsöd Öregszõlõhegy utcában szénmonoxid-jelzõ kétszer is bejelzett. A bejelentõt parancsnok úr telefonon azonnal a lakás elhagyására kérte meg kiérkezésünkig. A helyszínre érve légzésvédelem mellett azonnal megkezdtük a lakás
átvizsgálását és a méréseket a Testo CO mérõ mûszerünkkel a lakótérben.
A mérések 22 -35 ppm közöttiek voltak, a legmagasabb érték a cserépkályha tetejénél volt. A kályhában lévõ fa leégett, a lakás átszellõztetésre került.

Fotó: Pongrácz József Dömsöd Öte
2016-11-04-én este tûzesethez kaptunk riasztást Dömsöd Tassi útra,
ahol egy családi ház tetõszerkezete teljes terjedelmében égett. A helyszínre a ráckevei és a szigetszentmiklósi kollégákkal vonultunk. A tüzet 3 C
sugárral és 2 gyorsbeavatkozó sugárral sikerült eloltani. Elsõdleges információk alapján valószínûleg itt is elektromos zárlat okozhatta a káresetet.

Fotó: Pongrácz József Dömsöd Öte

Fotó: Pongrácz József Dömsöd Öte
2016-11-09-én este a dömsödi malomban, a Búzaõrlõ Kft.-nél voltunk parancsnoki ellenõrzõ gyakorlaton a ráckevei kollegákkal közösen. Itt egy szimulált raktárban keletkezett tûz miatt kellett beavatkoznunk. Ahogy az a valóságban is sokszor megtörténik, mi voltunk itt is az elsõdleges beavatkozók.
A helyszínre érve egy alapvezeték kiépítése után, légzésvédelem mellett egy
sugárral az oltást megkezdtük. A ráckevei kollégák megérkezését követõen
táplálás szerelése is elkészült, illetve a mi alapvezetékünkre õk is szereltek
egy „támadó” sugarat.
A gyakorlat végén az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje
értékelte a közös munkánkat, ami 94%-os lett.
Köszönettel tartozunk a kedves dömsödi embereknek,
mert ebben az évben is sokan gondolták azt, hogy az
adójuk 1%-át felajánlva támogatnak minket, ezzel is hozzájárulva maguk és mások biztonságához!
2016-ban az adó 1%-ból 249.913 forintot kaptunk.
KÖSZÖNJÜK!!!!
Ezt az összeget egyesületünk fejlesztésre fordítja, a fenti
cikkemben is említett Testo CO mérõ mûszer helyett egy
sokkal korszerûbb és tudásában is jóval nagyobb gázérzékelõ formájában. Ez a Drager X-am 2500 kézi gáz monitor, amely érzékelõ készülék,
érzékeli a gyúlékony gázokat és gõzöket, valamint az O2, CO, NO2 és a
H2S gázokat.
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Ha baj van! 105 vagy 112
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület, számlaszámunk:
51700272-10903818) 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 oldalunkon találhatóak.
Pongrácz József titkár – Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Állatorvosi tanácsok
Madárinfluenza
Az elmúlt hónapokban hazánkban ismét megjelent a madárinfluenza.
Az elsõ megállapítás Békés megyében történt, majd Csongrád, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is megjelent a betegség. Ezekben a megyékben az Országos Fõállatorvos elrendelte a baromfi állományok zártan tartását. Az érintett állományok kiirtásra kerültek.
A megbetegedést feltehetõen vándorló vadmadarak terjesztik. Az
utóbbi napokban Ausztria, Németország, Horvátország, Dánia, Hollandia
után Olaszország és Svédország is jelezte a betegség jelenlétét vadmadárállományban, illetve baromfitelepeken. Hazánkban a betegség megjelenése óta több mint 400.000 állat leölését rendelte el a hatóság.
A madárinfluenza házi- és vadon élõ madarak betegsége. A kórokozó
influenzavírus változékonysága miatt kialakulhat a vírusnak olyan változata, mely embereket is képes megbetegíteni. Európában azonban ennek
csekély az esélye az állatokkal való szoros kontaktust kerülõ állattartási
gyakorlat és a baromfiból származó termékek fogyasztási szokásai miatt.
A jelenlegi madárinfluenza járvány (H5N8) kitörése óta ezzel összefüggésbe hozható emberi megbetegedés Európában eddig nem fordult
elõ. A megelõzés hatékony módszere a fertõzésre gyanús madarakkal való közvetlen érintkezés kerülése, illetve a baromfitelepen dolgozónak
ajánlott orrot és szájat takaró maszk, védõszemüveg használata azokban a
gazdaságokban, ahol a betegség elõfordulása gyanítható. Továbbá fokozottan figyelni kell a személyi higiéniára, kézmosásra, kézfertõtlenítésre.
A vadmadarak sokszor tünetmentesek maradnak, a házimadarak esetében a klinikai tünetek különfélék lehetnek: függenek a vírus megbetegítõ
képességétõl, a madár fajától, korától, meglévõ betegségeitõl, tartási körülményeiktõl. Kezdeti tünet lehet az étvágytalanság, a folyadékfelvétel
csökkenése és a viszonylag kismértékû elhullás. Más esetben hirtelen,
akár elõzetes tünetek nélküli, vagy általános tüneteket követõ (bágyadtság, étvágytalanság, borzolt tollazat) magas elhullási arány tapasztalható.
A sikeres védekezéshez megelõzõ intézkedésekre és a betegség korai
észlelésére van szükség. A szárnyasokat lehetõleg tartsa zárt, fedett helyen, hogy ne érintkezhessenek vadon élõ madarakkal. Az állatok takarmányát és ivóvizét szintén tartsa fedett, oldalról is zárt helyen. Fokozottan
figyeljen a higiéniai szabályok betartására. A szárnyasokkal való érintkezés elõtt és után alaposan mosson kezet szappannal, bõ vízzel.
Az állategészségügyi hatósági intézkedések eredményeképpen a madárinfluenza járványban érintett állatok termékei nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, így minden Magyarországon legális kereskedelemben kapható baromfi hús, tojás biztonsággal fogyasztható. Egyébként is
kiemelném, hogy az influenzavírusokról általánosságban elmondható,
hogy az érzékenyebb vírusok közé tartoznak, 70 °C-on a vírusok garantáltan elpusztulnak, így a háztartásokra jellemzõ ételkészítési technikák és
az alapvetõ élelmiszer-biztonsági szabályok (alapos sütés-fõzés, megfelelõ konyhai higiénia, nem hõkezelt alapanyagok elkülönítése stb.) betartása mellett a baromfi hús és a baromfi termékek biztonságosan fogyaszthatók, nem jelenthetnek veszélyt.
dr. Siket Péter állatorvos
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Tisztelt
Olvasók!
Hubert Ildikó: „Tükör
által homályosan” Bazsonyi Aranyról címû
könyve a Múzeumban
3000 Ft-os áron megvásárolható. Jó stílusban
megírt, olvasmányos kiadvány, mely kiváló
ajándék lehet alkalmakra, karácsonyra egyaránt.
Érdeklõdni a 06-20253-2589-es telefonszámon Vass Ilonánál.

PETÕ FI EM LÉK MÚ Z E U M
Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.
Bejelentkezéssel is látogatható, egyeztetni az alábbi telefonszámon lehet: 06-20-253-2589
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KÖNYVTÁRI ÉLETÜNK 2016-BAN
Egy intézmény életét meghatározza a komoly munka és a munkát végzõ közösség öszszetartó ereje. Mindkét tényezõ fontos szerepet
kapott az idei évben, mégis a közösséget érintõ
személyi változásokról szeretnék szólni.
„Az emberi világ több kell legyen, mint egy
bonyolult szerkezetû gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden
embernek kell legyen egy feladata, egy titkos
küldetése, mely Istentõl való.” – Wass Albert
Kik õk?
BACHMANN PIROSKA
(szül. ILA PIROSKA)
Elsõ emlékezetes találkozásom vele 8 évvel
ezelõtt történt, amikor kopogtak a könyvtár ajtaján, és egy törékeny, kedves hölgy jött be. Bemutatkoztunk: – BACHMANN PIROSKÁnak hívnak, de a dömsödiek ILA PIROSKÁNAK ismernek, az Ila Aranka és az Ila Gábor
testvére vagyok. – Így kezdõdött a munkakapcsolatunk, amely idõvel barátsággá alakult. Késõbb megtudtam róla, hogy egy fiúgyermek
ÉDESANYJA, aki sokáig Németországban élt,
de késõbb anyukája betegsége miatt újra visszaköltözött szülõfalujába, mert itthon volt rá szükség.
Érettségit technikumban tett, nagyon jó kézügyességének, fantáziájának köszönhetõen ruhatervezéssel és varrással foglalkozott. Nálunk a könyvtári munkafolyamatok
közül az olvasószolgálati munkakörben dolgozott, ahol a felnõtt és
gyermek olvasókkal foglalkozott.
Piroska nénit nagyon hamar megszerették, hiszen készségesen, pontosan, lelkiismeretesen, emberségesen végezte munkáját.
Szombatonként az érdeklõdõ gyerekeknek
sakk-szakkört vezetett, sokan itt elõször ismerkedtek meg a játék alapjaival, és megszerettette
velük ennek a sportnak a szépségét.
Nagyon sok könyvtári rendezvényt (1956-os
ünnepi mûsort, kirándulást a gyerekekkel, kiállításokat, Szõnyi Lakóotthon átadását) csináltunk együtt, sokszor még a szabadidejét sem
sajnálva jött és tette a dolgát.
Társ volt a munkában, rá mindig lehetett számítani. Nyújtotta a segítõ kezét, ha fiatal vagy
idõs igényelte.
FEKETE LÁSZLÓNÉ
(szül. MOLNÁR JULIANNA)
Juliskáról ez a vers jut eszembe:
„Sokat láttak eme falak.
Része voltál életünknek,
Kezed alatt a munka égett,
Téged megelõzni nem lehet!
Kezed már reggel 8 elõtt sepert:
Nem tudtunk oly korán jönni,
Hogy az ablak ne legyen már tárva,
Most szeretnénk megköszönni,
Hogy mindünket a tisztaság várta.”

Juliskáról elõször édesanyámtól hallottam,
aki tisztelettel és szeretettel mesélt otthon róla,
hiszen több évig együtt dolgoztak a dömsödi
gyógyszertárban.
Jutka 3 gyermek ÉDESANYJA, és ma BOLDOG NAGYMAMA.
Elõször 1992-ben dolgoztam vele együtt,
amikor is az OMK-ba került, de a könyvtárban
is takarítottak kolléganõjével, Bátorné Erzsébettel. Ekkor a gondnok Földvári Ignác (Náci
bácsi) volt.
Ez volt az elsõ IGAZI NAGY CSAPAT a
mûvelõdési házban.
Késõbb elkerült tõlünk, de az elmúlt évben
életútja ismét hozzánk vezette.
Ha segítésre volt szükségünk, soha nem
mondott nemet. Emberséges, segítõkész, igazi
csapatjátékos közösségünkben. Sokat nevetett
és nevettetett minket, de ha valakinek gondja és
problémája adódott, velünk együtt sírni is tudott.
Ideillik Goethe idézete: „Mindig olyan barátot keress, aki veled együtt tud sírni, mert olyat
sokat fogsz találni, aki veled együtt nevet.”

Juliskánk nagyon várta már a nyugdíjba vonulását, hiszen a nyáron egy új pici családtag érkezett hozzájuk. Ez volt a LEGCSODÁLATOSABB AJÁNDÉK, amit kaphatott. Megszületett a második unokája, akirõl azóta is büszkén,
csillogó szemmel, nagy szeretettel mesél nekünk, hogy milyen okos, ügyes, és napról napra
mennyi mindent tud. Egyszóval a NAGYMAMA SZEME FÉNYE!
Jutka nyugdíjba vonulását követõen új munkatársat kaptunk,
PERGER LÁSZLÓNÉ
szül. PAP ERZSÉBETET.
Õ a mi BÖBE MAMÁNK, aki méltó utódja
lett Juliskának, hiszen ugyanolyan kedves, szorgalmas, aggódó, gondoskodó, körültekintõ figyelemmel végzi nálunk a munkáját.
Nyugdíjas kolléganõim nagyon hiányoznak,
de tudom, ha segítségre szorulunk, akkor csak
meg kell kérnem õket, és szívesen, máris jönnek
be hozzánk. Ez nagyon jó érzés, hogy még mindig bármiben számíthatunk rájuk. ÕK a MI kis
könyvtári közösségünk állandó nyugdíjas tagjai
(Kenéz Zsuzsa mellett).

Néha összejövünk (névnapozás, szülinapozás stb.), együtt vagyunk, ahol beszélgetünk,
nevetgélünk, mesélünk, jól érezzük magunkat.
Sajnos ebben a rohanó világunkban egyre kevesebb idõ jut ezekre a dolgokra.
Nem búcsúzunk tõlük, de azért hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas éveket, jó erõben és
egészségben kívánunk nekik.
A 2016-os évben munkánk nem volt kevesebb, mint az elmúlt esztendõben. Dolgoztunk
szorgalmasan, tettük ezt lelkiismeretünk szerint.
Mindazoknak, akik ebben az évben bármilyen formában is (ajándékkönyvek) támogatták könyvtárunkat, KÖSZÖNETET szeretnék mondani.
Lassan közeleg a KARÁCSONY, ebben a
meghitt légkörben ISTEN az emberhez lehajló
SZERETETE mindenkit megérint. Karácsonykor az egész világ másként viselkedik, mint az
év során bármikor. Mindenki jobban odafigyel a
másikra. A szeretetnél drágább ajándékot az
ember nem is kaphat, és jó volna, ha mindig
ilyen ajándékkal lepnénk meg egymást.
A KLUCH RÓZSA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI nevében olvasóinknak, szülõfalum minden polgárának ÁLDOTT,
SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT kívánok.
Kívánom, hogy a 2017-es évben
a szeretet, az összefogás, az
EGYÜTT GONDOLKODÁS jellemezze mindennapjainkat.
Ehhez kívánok sok erõt, kitartást,
jókedvet és lelki békét.
Markóné Zöldág Ágnes
kvt. vezetõ
„Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”
(Wass Albert)

ÜNNEPI ZÁRVA
TARTÁS!
Az OMK és a Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár 2016. december 21-tõl (szerda)
2017. január 2- ig (hétfõ) zárva lesz.
Nyitás: 2017. január 3-án (kedd)
Minden kedves látogatónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
A könyvtár dolgozói
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Egy Dömsödi tollából!
Fent írott címmel kezdek el egy új cikksorozatot. „Egy Dömsödi tollából!” Mit jelent
ez a cím? Nagyon sok dömsödi ember írt
szebbnél szebb verseket, novellákat, kisregényeket, elbeszéléseket, de nem ismerjük
õket! Sokuknak már tán a nevük is feledésbe
merült, de ha végleg elfelejtõdnének, nagy
veszteség lenne. A cikkek során megismerkedhetünk majd:
• Szabó Lajos
• Tóth István
• Nagytiszteletû Borza Nándor
• Bazsonyi Arany
• Nyerges László
• Bödõ Mihály
verseivel. Mindnyájuk versei kiemelkedõen színvonalas alkotások. Átélhetjük általuk
az adott kort, egy adott helyzetbõl. A felsorolt emberek életútja mind különbözõ, de
egy dologban mind közös! Egytõl-egyig
büszkén vallották magukat Dömsödinek!

Szabó Lajos

1900. ápr. 9-én Õrszentmiklóson született
negyedik gyerekként, akinek a keresztségben
a Lajos nevet adták édesapja és nagyapja
után. Az újszülöttet azonnal elvették az
anyától, nehogy megfertõzze. Az édesanya
rövid idõn belül meghalt. A kisfiúnak szoptatós dajka kellett. Így visszakerült Dömsödre az akkor már özvegy Szabó Lajosné Karaszi Juliannához. Õ megtudta, hogy Máténé
nevû fiatalasszonynak akkor született kislánya, amikor az õ unokája született, ezért hamar megvolt az egyezség. Így Máténé gondjaira lett bízva, aki szeretõ és gondos pótmamaként nevelte az árvát. Máténéék a mostani
Petõfi Múzeum melléképületében laktak.
Hároméves koráig Lajost is ott nevelték.
Azután a nagymama vette gondjaiba a legki-

sebb árvát, hazavitte a családi Szabó házba,
és haláláig ott nevelte Lajost.
Sajnos az édesapa, az õrszentmiklósi lelkész sem élte sokkal túl feleségét. Meghalt
1900. november 13-án, így árván maradt
mind a négy gyermek. A gyámhatóság Ónody Zsigmond gyámsága alá helyezte a kicsiket. A testvérek ritkán találkozhattak. Az akkor 6 éves Máriát református árvaházba helyezték el. A 4 éves Géza az akkor Pesten lakó Ónodyéknál élt. A kétéves Kató nevelését
az anyai Hauer rokonság vállalta, a kicsi Lajos pedig Dömsödön maradt apai nagyanyjánál. Édesapja sírja a dömsödi református temetõben található szülei mellett, az elsõ kúttól pár lépésre a bal oldalon.
Kisgyermekkoráról mindig csak a legnagyobb szeretettel beszélt. A tízéves gyermek
sokszor megfordult a mai Petõfi Emlékmúzeum udvarán. Mosolygós, boldog gyermekévekrõl írt „Aranylevelek” címmel emlékezést. Valószínûleg az egész gyerekkorát le
akarta írni, mert a végére írta, hogy befejezetlen.
Az elemi iskolát Dömsödön végezte, majd
Kunszentmiklóson járt gimnáziumba. Orvos
szeretett volna lenni, de a taníttatás nagy
költsége miatt gyámja nem egyezett bele.
Aztán technológiára akart menni. Rövid ideig lakatos gyakornok volt, de testi gyengesége miatt errõl is le kellett mondania. Végül
Kiskunfélegyházán tanítónövendék lett.
1922-ben szerzett oklevelet. Dömsödön a református iskolánál kapott alkalmazást, mint
helyettes tanító. A következõ évben a dömsödi községi iskolában állandó állásra választották meg. 1960-ban történt nyugdíjazásáig Dömsödön tanított elõbb a községi elemi, majd az állami általános iskolánál, mint
alsó tagozatos tanító.
1946-ban megnõsült. Felesége, Szacsvay
Olga szintén tanítónõ volt. Házasságukból
egy fiuk született, Szabó Géza. Ha pedagógiai munkáját jellemezzük, ahhoz elég néhány
szó: Nagyon szerette a gyerekeket! Értük
mindenre képes volt. Munkaidõ nem számított. Ha délelõtt tanított, számtalanszor megtörtént, hogy 5 órakor még a lakásán volt néhány kisgyerek, akikkel megpróbálta és sokszor megvalósította a lehetetlent.
(Az életrajz folytatása a következõ számban!)

Ezeréves tölgy
Nagy világ egy részén õsi tölgyfa hervad
Árván, elhagyatva, rügye alig fakad.
Eljött a kikelet, minden fa virágzik,
Virágos fák ága tetejébe hajlik.
Nem jut rá napsugár, fölfogják amazok,
Élednek körülte életölõ gazok.
Levelét egy vihar szörnyen megtépázta,

Sok ág maradt tõle boldogtalan árva.
Vannak levelei messze idegenbe,
Elvitte a bánat, vagy a vihar szele.
Nem ül dalos madár hervadó lombjára,
Hogy is ülne, hiszen nem hallgatnak rája.
Titkos féreg rágja évezres gyökerét,
Könyörtelen kezek ássák sírja vermét.
De az örök jóság letekint az égrõl,
Beszél hervadónak fényes nagy jövõrõl:
Eljõ majd a vihar és a kevély fákat,
Tõbõl csavarja ki, vagy szel le koronákat.
Dömsöd, 1920.

Falusi est
Feljött az öreg hold az ég peremére,
Nagy széles arcával úgy tekint a földre.
Mint kíváncsi gyermek kõkerítés falán,
Úgy hiszi, a földön lát valamit talán.
És mint büszke úrhölgy a maga képére,
Mosolyogva néz a Duna tükrébe.
Benéz a faluba, szerte a hazákba,
Kíváncsiságának nem állnak útjába.
Hogy is állnának, hisz aluszik minden,
Az egész faluban senki sincsen ébren.
Langy esti szél lenge pillangó szárnyakon,
Altatódalt suttog madaraknak fákon.
Dunai malom zúgása nem hallik,
Abbahagyta dolgát, amíg nem pittymallik.
Éjszakai õrök ballagnak az utcán,
Hosszú bunkósbotok húzva maguk után.
Kialudt pipáik mellett beszélgetnek.
Régi szolgái õk már a faluháznak,
Husz bankó forintért havonta szolgálnak.
Most, hogy elmeséltem falumnak egy estjét,
Én is lepihenek, kívánok jó estét!
Dömsöd, 1925.

Bizony öreg
Bizony öreg vagy te már föld,
Rajtad mi volt, sok romba dõlt.
Remeg tested, arcod gyûrött,
Veled a sors csak gúnyt ûzött.
Hû barátod a természet,
Még mûveli a kertedet.
De odafent a hegyek orma,
Õsz fejedet mutogatja.
Örök nem lehet a léted,
Mint azt még kezdetben hitted.
Életerõs nap sugara,
Csak az, ami az élted tartja.
Majd ha eljön a végórád,
Tested kihûl, elszáll párád,
Magad leszel a nagy sírkõ,
Melyre sírni jár a szellõ.
Dömsöd 1927.
ifj. Jancsó Attila
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Ünnepi alkalmak gyülekezeteinkben
Dabi Református Egyházközségben
December 24. szombat 16 órakor szentesti
istentisztelet.
December 25. vasárnap 9 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 26. hétfõ 9 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 31. szombat 18 órakor óévzáró
istentisztelet.
Január 01. vasárnap 9 órakor újévi istentisztelet.
Baptista Gyülekezetben
December 18. vasárnap 16 órakor adventi
zenés áhitat.
December 25. vasárnap 10 órakor és 17 órakor
karácsonyi ünnepi istentisztelet.
December 31. szombat 17 órakor ünnepi istentisztelet.

Január 01. vasárnap 10 órakor újévköszöntõ
ünnepi istentisztelet.
Katolikus Egyházközségben
December 24. szombat 22.30-kor éjféli szentmise.
December 25. vasárnap 9 órakor ünnepi szentmise.
December 26. hétfõ 9 órakor ünnepi szentmise.
December 31. szombat 9 órakor szentmise.
Január 01. vasárnap 9 órakor szentmise.
Dömsödi Református Egyházközségben
December 18-án /vasárnap/ de. 10 órakor
adventi istentisztelet a templomban.
December 24-én /szombaton/ du. 3 órakor
karácsonyi istentisztelet a gyermekek szolgálatával a 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

December 25-én /vasárnap/ de. 10 órakor
úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban;
délután: házi úrvacsora – kérés szerint.
December 26-án /hétfõn/ de. 10 órakor
úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban.
December 31-én /szombaton/ du. 3 órakor
óévi istentisztelet a gyülekezeti házban.
Január 1-jén /vasárnap/ de. 10 órakor újévi
istentisztelet.
Szeretettel hívjuk és várjuk
Testvéreinket ünnepi alkalmainkra!

EMLÉKEZZÜNK
Kajdácsi Gabikára!
Ismét eltelt egy év, amióta elmentél
TÕLÜNK…
Hiányod még mindig FÁJDALMAS,
de elevenen él bennünk a mosolygós arcod,
a kedves lényed, a SZERETETED,
amit itt hagytál nekünk.
„Mindannyian kaptunk tõle valamit, egy álmot, egy emléket és egy kis bátorságot…”
Danielle Steel
Az itt maradt SZERETTEID

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

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.: 06-20-775-8003
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Lelkipásztor:
Szappanos Tibor
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:
Kanyik László – Fehér Beáta
BARNABÁS és NOEL LÁSZLÓ

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:
Winkler József
Gréczi József
Horváth Ferenc
Rácz Pál
Gulyás Györgyné

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: december 20.

70 éves
84 éves
85 éves
77 éves
89 éves

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

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.

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

A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve
a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: január eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:
Ács Ildikó, Bencze István, Biricz Márta
Enikõ, Budai Ignácné, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Czeller Cecília,
Csikós Lászlóné, Fábián Ilona,
Földi Krisztina, Földvári Attila,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Jancsó Attila, Keyha-Czeller Piroska,
Korona Sándor, Köntös Ágnes,
Markóné Zöldág Ágnes, Nemoda-Stiasny
Márta, Pongrácz József, Richter Gyuláné,
Siket Péter, Szabó Sándor, Varsányi Antal,
Velláné Bucsi Mária.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával
jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434
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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A könyv a legjobb ajándék
Szimonidesz Kovács Hajnalka
új és régebbi mesekönyvei
kaphatók az illusztrátornál
(06-20-9119-328) vagy a nagyobb
könyvesboltokban.
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