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Tartalom

2017
Meghívó az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc
169. évfordulójának tiszteletére szervezett ünnepi mûsorra.

2017. március 15. (szerda) 10.00 órától
tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját
a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ nagytermébe
az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülõ
községi ünnepségre és az azt követõ koszorúzásra a Petõfi Emlékhelyeken.
Ünnepi megemlékezést tart: Lázár József képviselõ
Ünnepi mûsor: Ju és Zsu Társulat, valamint a Széchenyi István Általános Iskola
jelenlegi és volt diákjai. Rendezõ, felkészítõ: Csikós Lászlóné.
A koszorúzási helyeken közremûködnek:
a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei
Koszorúzás a Petõfi Emlékhelyeken: Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ,
Petõfi-ház, Petõfi tér, Petõfi-fa, Petõfi Emlékmúzeum
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
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A K T U Á L I S
652.984.000 forint bevételi és kiadási fõösszeggel fogadta el a Képviselõ-testület a
2017. évi költségvetést. Tartalékot ez évben
sem terveztünk, hiányt pedig a jogszabályoknak
megfelelõen továbbra sem állíthattunk be.
Csaknem hasonló számadatokat olvashattunk
egy évvel ezelõtt az akkori büdzsével kapcsolatban, most mégis kicsit úgy érzem, hogy némileg
könnyebben fogjuk mûködtetni intézményeinket, és egy icipicit több forrás jut fejlesztésre is.
Még januárban kaptunk tájékoztatást arról,
hogy a két sportpark közül a sportcsarnok mel-

lettit építhetjük meg. A dabi sportpark és a futópálya megépítése egyelõre „parkolópályára”
került. A következõ jó hírrõl is megkaptuk az
értesítést, az energetikai pályázatunk sikereként
csaknem 248 millió forintot költhetünk négy
épületünk korszerûsítésére! A korszerûsítés
napelemes rendszer kiépítését, hõszigetelést és
nyílászárócserét foglal magába.
Kemény volt a mögöttünk hagyott tél! Annak
ellenére is igaz ez a megállapítás, hogy hó nem
borította be a földeket! Nagyon sokan kihasználták a folyamatos fagy okozta lehetõséget, és

a Duna-holtág jegén hódoltak a korcsolyázás
örömeinek. Tényleg jó volt, már csak azért is,
mert az utóbbi években nem igazán volt olyan
idõ, hogy biztonságos jég várta volna a korcsolyázni vágyókat. Azért nagyon vártuk már a
napsütést, az enyhe idõt, a tavaszt! Lassan eljön
az is, és a ránk váró munkával kapcsolatban
most már nem hivatkozhatunk a fagyokra.
Az elõzõ írásaimban már jeleztem, hogy a
2017- es esztendõ „munkás” év lesz, hiszen rengeteg elvégzendõ munka vár ránk! Kezdjük
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
mindjárt az útjaink állapotával. Bizony a tél alaposan megviselte õket. Egyébként sem álltunk
valami jól a portalanított utak minõségével, és a
tél csak tovább rontotta a helyzetet. Március közepéig el kell kezdenünk a kátyúzást, még
azokban az utcákban is, amelyek esetleg az év
folyamán új aszfaltszõnyeget kapnak. „Poros”
utcánk belterületen már csak kevés van, nem
úgy a külterületeken és az üdülõövezetben.
Ezek jobbá tételét, gépi megmunkálását is meg
kell kezdenünk a szikkadás után. Tovább folytatjuk a gyógyszertár elõtti parkoló kiépítést.
Szorosan ide kapcsolódik a Hajós-kastély kerítésének felújítása, párhuzamosan a Szabadság
úti járda kastélyhoz tartozó szakaszának újraépítésével. Az átereszek tisztítása, a csapadékvíz-elvezetõ rendszerek építése tovább folytatódik. Az 5. iskola külsõ látképének szebbé tétele
is a terveink között szerepel. Megkezdõdik a
Kossuth Lajos utcában kivágott fák pótlása.
Természetesen a felsoroltakon kívül még nagyon sok teendõ vár ránk!
103 éves korában, januárban elhunyt nagyközségünk legidõsebb lakója, Horváth Miklósné. Nyugodjék békében!
Idén is nagyon jól szórakoztam az iskola farsangi báljain. Most is megállapítottam, hogy a
pedagógusi, szülõi fantázia kimeríthetetlen!
A Dömsödi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
közgyûlésén bemutatott prezentáció alátámasztotta, hogy szinte nélkülözhetetlen a dömsödiek
számára a munkájuk! Nagyon hálás vagyok
Nekik és a ráckevei tûzoltóknak egyaránt! Köszöntõmben ott is elmondtam, hogy nemcsak
hõsies, önfeláldozó, amit értünk tesznek, hanem kõkemény munka, kõkemény szolgálat,
amelyrõl a téli gyakorlat során gyõzõdtem meg!
Egymást követõ két hétvégén is rangos labdarúgó utánpótlás bajnokságot rendezhettünk a
sportcsarnokban. A rendezés, a színvonal és a
DUSE csapatainak remek szereplése méltán állított emléket a torna névadóinak, Szabó Lajosnak és Madarász Andrásnak!
Március 15-én várom Önöket, hogy ünnepeljünk együtt! Hallgassuk meg Lázár József képviselõtársam ünnepi beszédét. A mûsor után
koszorúzzunk együtt az emlékhelyeken!
Ismét kérem a Tisztelt Olvasókat, hogy adójuk 1%-át rendeljék a Dömsödért Alapítványnak! Adószámuk: 18668456-1-13.
Bencze István

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

06-20-383-5407
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2017. március 29. szerdán
14-15 óráig

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti
Iskola által szervezett

fúvós szólisták
és kamaraegyüttesek
baráti találkozójára.
A rendezvény helye és ideje:

KORONA SÁNDOR

Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ
2017. április 12. szerda, 17 óra

képviselõ úr tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

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

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap

Idõ

Hétfõ

8.00–12.00,
13.00–17.30

Kedd

Nincs

Szerda

8.00–12.00,
13.00–16.00

Csütörtök

Nincs

Péntek

8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

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

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

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás a
könyvtárban
Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS
A ROLFIM Szövetkezet és Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata szervezésében elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyûjtést
szervez, amely során ingyen leadhatja
összegyûlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyûjtés ideje: 2017.
május 20-án szombaton és 2017. november 11-én szombaton 08:0012:00-ig.
Az e-hulladékgyûjtés telepített gyûjtõhelye: Dömsöd, Petõfi tér (Bútorbolt elõtti parkoló).
Mi az e-hulladék gyûjtési akció célja?
Gyûjtés szervezõi elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Dömsödön is szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyûjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyûjtést és kezelést
igényel – azaz nem gyûjthetõ a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az ehulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgezõ anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelyeknek jelentõs része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdõszélekre, illegális lerakókba vagy illetéktelen kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentõ
mérgezõ anyagok ellenõrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkbõl.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyûjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül „minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral mûködött”.
Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását,
de szeretnének megszabadulni nagyméretû, nagytömegû e-hulladékuktól,
térítésmentesen igénybe vehetõ a „Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek keretében a szervezõk vállalják az összekészített eszközök
elszállítását Dömsöd területén, amennyiben legalább 100 kg e-hulladék
gyûlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméretû mûszaki tárgy (pl.:

hûtõ, mosógép, tv). Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék ki
õrizetlenül az ingatlanukon kívülre, így elkerülhetõ a berendezések fosztogatása, illetve a környezet szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák, szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb, gazdasági intézmények stb…) bejelentését is, s igény szerint a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen igazolást állítunk ki az
átvételrõl.
Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34-es telefonszámon várjuk. A
bejelentésben telefonos elérhetõséget is kérünk megadni, a begyûjtõ járat
megtervezését követõen szükségessé válhat az elszállítás idõpontjának
pontosítása céljából!
A ROLFIM Szövetkezet lehetõséget biztosít, hogy egész évben a 2310
Szigetszentmiklós-Gyártelep
ÁTI-Sziget Ipari
Park alatti telephelyén használt,
illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi HP-ig 8-13 óra között. Elektronikai
hulladékgyûjtéssel kapcsolatosan érdeklõdni
szintén a 06-1269-0234-es telefonszámon lehet!
Együ ttmû ködõ munkájukat köszönjük!

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

Tisztelt Adófizetõ!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a 2016. évi adójuk 1%-ából az Önök
felajánlásainak segítségével a Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlájára 249.913
forint érkezett, amibõl egy Drager X-am 2500 kézi gázérzékelõt vásároltunk,
amit a dömsödi lakosság védelmére tudunk szükség esetén használni.
Dömsöd Nagyközség Önkéntes Tûzoltó Egyesülete ismét kéri a tisztelt
adófizetõket, hogy a 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával járuljanak hozzá egyesületünk 2017. évi eredményes mûködéséhez,
fejlõdéséhez is.
Drager X-am
2500 kézi
gázérzékelõ

Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!

Egyesületünk „vonulós” tagjai a nap huszonnégy órájában készen állnak arra,
hogy tûzesetek, elemi károk, balesetek bekövetkezése esetén a lehetõ legrövidebb idõn belül a rászorulók segítségére siessenek.
Az Ön által felajánlott SZJA 1%-ból befolyt támogatást egyesületünk a lakosság és a nagyközség tûz- és mûszaki mentésének biztosítására kívánja fordítani. A befolyt összegbõl a hiányzó, elhasználódott, sérült szakfelszereléseinket kívánjuk javítani, és új felszerelések beszerzésével korszerûsíteni eszközeinket.
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-át
ajánlja a

D Ö M S Ö D É RT
ALAPÍTVÁNY
részére.
Az ide érkezõ felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat
költségvetésébõl nem tud
támogatni.

Adószám:
18668456-1-13
Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.

Rendelkezés az 1%-ról
Dömsödért Alapítvány

Kedves Olvasók!

Megjegyzés rovatban:

Céltámogatás DUSE részére
Adószám: 18668456-1-13
11742070-20009991

Suli Persely 1%
Tisztelt Adózó!
Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT
ajánlja a Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok
éve támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskolát.
Ezúton kérjük az adófizetõket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák
az iskolát az alapítványon keresztül.

Az alapítvány neve:
Pro Musica Alapítvány Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel és köszönettel:
a kuratórium

2017-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!
Kérjük Önt, hogy
támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2016. évi adóbevallásakor, függetlenül attól, hogy ki is készíti el a
bevallását.
Nyilatkozzon a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület javára!
Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre
is köszönjük.

Egyesület adószáma: 18670062-1-13
Tisztelettel: Korona Sándor
Egyesület elnöke
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Biztonságos ma az internet?
Egy világméretû kampány részeként ma már több mint 60 országban – köztük Magyarországon is – megrendezik a Biztonságos Internet Napját, amely minden év második hónapjának második hetének második napja. A kampány célja minél több embert megszólítani, és felhívni a figyelmet az internetes technológiák, eszközök átgondolt, biztonságosabb használatára.
Idén a Biztonságos Internet Napja 2017. február 7re esett.
Az internet nagyszerû
eszköz, a gyermekek és fiatalkorúak – fõként közösségi oldalak használata, pihenés, kikapcsolódás céljából – szabadidejük nagy részét az interneten töltik. Az iskolákban már az alsó tagozatos kisgyerekek is rendszeres internethasználók, naponta gyakran órákat „lógnak a neten”.
Az internet azonban számos veszélyt is magában rejt, amelynek a tudatosítása a gyerekekben elsõsorban a szülõk és a pedagógusok feladata. Ehhez azonban elõször a szülõknek kell felismerniük azt, hogy
az internet veszélyeket rejthet, a gyermekek az interneten csalók,
adathalászok, zaklatók és akár pedofilok áldozataivá válhatnak.
Fontos, hogy a szülõk, tanárok rendszeresen beszélgessenek a gyermekekkel internetezési szokásaikról és arról, hogy kellõ elõvigyázatossággal miként lehetnek biztonságban a virtuális világban.
Az internetes biztonság egyfelõl adataink, másfelõl személyünk
megfelelõ védelmét jelenti.
Tanácsaink egyfelõl a szülõknek, másfelõl a gyerekeknek
szólnak, azonban az internetes
veszélyek felismeréséhez és azok
megfelelõ kezeléséhez elengedhetetlen a két korcsoport közötti
párbeszéd.
Tanácsaink a szülõk részére:
• Kérdezze meg a gyereket, hogy milyen honlapokat szeret nézni és
milyen célból!
• Irányítsa a gyermek internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklõdését!
• Lehetõség szerint mindig legyen érdeklõdõ akkor, ha a gyermek
valamilyen általa felfedezett netes újdonságról számol be, vagy éppen
valami olyanról, amely a számára nem tetszõ!
• Kérdezze meg, mit tesz az adatai védelme és a biztonságos internetezés érdekében?
• Elõfordult-e, amikor úgy érezte, hogy zavarba hozza egy információ, beszélgetés, kép vagy videó? Beszélgessen vele arról, hogyan
elõzheti meg legközelebb ezeket a helyzeteket, illetve mit tehet ilyen
esetekben!
• Alkalmazzon szûrõprogramokat a biztonságosabb internetezés érdekében! Ezek segítségével megválogathatja a gyermeke számára
elérhetõ oldalakat, megelõzheti a pedofil jellegû zaklatásokat, valamint azt is, hogy gyermeke erõszakos tartalmakra bukkanjon a világhálón!

• Gondolja végig, Ön mire használja az internetet és mire használja
gyereke! Van-e olyan tevékenység, amelyet együtt végezhetnének az
interneten?
• Szakítson idõt a közös szörfölésre, így gyermekét hozzászoktathatja ahhoz, hogy az internetezés lehet közös program is!
• Beszéljenek az internethasználatra vonatkozó szabályokról! Az
internet elõtt töltött idõn túl a beszélgetés során hívja fel a figyelmet a
másokkal szemben tanúsítandó helyes magatartásra, valamint az
internetes játékok használatára vonatkozó szabályokra! Fontos, hogy
a gyermek minden esetben a korosztályának megfelelõ játékkal játszszon. Erre vonatkozóan az ún. PEGI besorolás tájékoztat, amely jelzi,
hogy a játék vagy film milyen korosztálynak készült.
• Amennyiben tudomására jut, hogy gyermekét bármilyen formában zaklatják az interneten keresztül, forduljon a rendõrséghez!
Ne feledjék, az internet nem csak veszélyeket rejt magában, hanem számos
lehetõséget is biztosít! Fedezzék fel
ezeket a lehetõségeket és motiválják a
gyermeket a kreatív és hasznos internethasználatra! Az internet megkönynyíti életünket, azonban ismerjük fel a
benne rejlõ veszélyeket is! Az alábbi néhány egyszerû tanács megfogadásával jelentõsen növelhetjük az internetezés biztonságát.
Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, hogy baj esetén hova fordulhat! Amennyiben olyan tartalomra bukkan, amely pedofil, erõszakos,
idegen- és fajgyûlöletre uszít, drogfogyasztásra csábít, hozzájárulása
nélkül sértõ módon hozzáférhetõvé tett vagy egyéb sértõ tartalom,
ilyen esetekben a BIZTONSÁGOS INTERNET HOTLINE-tól kaphat segítséget: http://www.biztonsagosinternet.hu.
Õk a bejelentés feldolgozása után megvizsgálják, hogy illegális-e a
tartalom és szükség esetén értesítik a rendõrséget, így megelõzhetõ,
hogy mások is rátaláljanak az adott oldalra, bejegyzésre.
Amennyiben tanácsra, lelkisegélyre van szüksége (akár névtelenül
is), forduljon a KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNYHOZ! (www.kek-vonal.hu)
A honlapon keresztül chat-elni lehet az alapítvány munkatársával,
vagy a 116-111-es telefonszámon éjjel-nappal elérhetõek.
Tanácsaink a gyermekeknek:
• Világháló = mindenkihez eljut,
amit oda egyszer feltöltünk!
• Vigyázz, milyen képeket raksz
fel a közösségi oldalakra, vigyázz, miket posztolsz ki!
• Minél személytelenebb elérhetõséget adj meg!
• Soha ne add meg a lakcímedet,
telefonszámodat senkinek az interneten keresztül!
• Mindig más regisztrációs nevet és jelszót használj!
• Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt!
• Ne használd a nevedet regisztrációs névként!
• Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azokat a tartalmakat
töltsd le, ami nem tilos, mert az illegális tartalom letöltését a törvény bünteti!
• Internetkávézóban vagy wifi pontról ne intézz személyes ügyeket!
• Ne hagyd õrizetlenül a számítógépet, és ne maradj bejelentkezve, amikor nyilvános helyen chatelsz vagy belépsz a közösségi
oldaladra!
• Találkozót, randevút ne beszélj meg! Ha mégis, akkor el kell
mondanod a szüleidnek, és fontos, hogy valaki elkísérjen!
• Képeket (fõleg erotikus tartalmúakat) soha senkinek ne küldj át,
mert bárki bármikor visszaélhet vele, akár zsarolhatnak is, illetve
zaklathatnak miatta!
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztály
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Roma kisebbségi önkormányzat hírei Felhívás!
Kéthetente (páros héten)
kedden 10-12 óráig

2017. 03. 25.

DÖMSÖD 03. 25.
Kultúrterem
Kezdés: 16–20 h-ig
20 h-tól 06 h-ig
Hagyományõrzõ Bál

Zene: Szalkai Robi
és MULATÓS KATA

Tehetségkutató verseny és
hagyományõrzõ bál
Szervezõ Roma Önkormányzatok: Dömsöd, Dabas, Ráckeve, Berhida,
Paszab, Tiszabercel, Dunavecse, Szigetszentmiklós, Mende.
Kun Józsefné Dunavecse Roma Elnök; Kovács Gyula, EUROM elnöke; Molnár Richárdné BRNÖ; Rafael
Gyula Dabas Roma Elnök; Lakatos Mátyás Dömsöd Roma Elnök; Csikósné Ócsai Julianna kultúrigazgató;
ifj. Kovács Gyula stúdiós; Vitéz-Farkas Ferenc Berhida BRNÖ; Sipos József, TV II vezetõje; Rafael Gyula
Emberiességgel Egymásért Elnök, Jónás Judit; Jakab Zsuzsanna Krisztina EUROM; Mulatós Kata
mûvésznõ, Szalkai Robi zenekarvezetõ

M
E
G
H
Í
V
Ó

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).

Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezetõ, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Zsinkó Márta 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 lakókörnye-

zetében 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:
• 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.
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Felhívás óvodai beiratkozásra
A Dömsödi Nagyközségi Óvoda kollektívája
szeretettel várja minden leendõ kis óvodását az
óvodai beíratásra.
Kedves Szülõk!
A 2017/2018-as nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának idõpontja 2017. április 24-én, 25-én és 26-án lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülõk/törvényes képviselõk személyesen jelezhetik a Dömsödi Nagyközségi Óvoda központi épületében
(„Új” Óvodában, Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta 8-16 óráig.
NKt. 8. § (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A nevelési év 2017. szeptember 1-tõl 2018. augusztus 31-ig tart.
„A jegyzõ – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a
fenntartó – a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
A kötelezõ óvodába járás 2015. szeptember 01-tõl hatályos, tehát
azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2014-ben születtek és 2017.
augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. A felmentést a szülõ kezdeményezheti.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülõk és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezetõ dönt.
A gyermekek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Számítsanak rá, hogy az adminisztráció miatt várakozniuk kell! Megértésüket és türelmüket ezúton is kérem és köszönöm!
Kérem, hogy a felvételi elõjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el, hiszen ekkor lehetõség nyílik arra, hogy a gyermek megismerkedhessen az óvoda épületével, udvarával, a sok gyermek látványával, és egy
új élményben részesülhessen.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (Életvitelszerû ott lakásnak minõsül, ha a gyermek a kötelezõ felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a
gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás elsõ határnapját megelõzõ három hónapnál régebb óta szerepel.),
• a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája,
• amennyiben gyermekük szakértõi véleménnyel rendelkezik: a sajátos
nevelési igényrõl szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési – tanulási –
magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményrõl, tartós betegségrõl szóló igazolások,
• szülõi felügyeletrõl szóló végzés (A különélõ szülõk a gyermek sorsát
érintõ lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a
szülõi felügyeletet a szülõk megállapodása vagy a bíróság döntése alapján
az egyik szülõ gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétõl különélõ szülõ felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.),
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülõnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2011-2012-2013-ban
és 2014. augusztus 31-ig születtek. A jelenleg is óvodába járó gyermekeknek nem kell újra beiratkozni!

Kérjük, hogy azok a szülõk is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak, hogy elõfelvételisként elõjegyeztessék a 2014. szeptember 1-jét
követõen született gyermekeiket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad
férõhelyek függvényében!
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket), aki a harmadik életévét a felvételétõl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ három éves
és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ. Kérem,
hogy elõfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási idõszakban.
Az elõjegyzésbe vétel nem jelenti a 3 éves kor alatti gyermekek automatikus felvételét.
Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja
az integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekeket. Az
óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a Szakértõi Bizottság véleménye alapján azoknak a sajátos nevelési igényû gyermekeknek (mozgásszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlõdési zavarral küzdõ) fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú
gyermekkel együtt nevelhetõk. Az óvoda Dömsöd település teljes közigazgatási területérõl biztosítja a felvételt.
Az óvoda vezetõje a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a
döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülõket 2017. május 26-ig.
Az óvoda döntése ellen a szülõ a közléstõl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet
nyújthat be az óvodavezetõnél. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Madarász Mária intézményvezetõ-helyettes

Pedagógus Állások
Ráckevén!!!!!

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola
a 2017/18-as tanévre az alábbi
pedagógus álláshelyeket hirdeti meg!
– Tanítói állás
– Testnevelõtanár
– Történelemtanár
Érdeklõdni lehet:
Csótiné Mádai Rita igazgatóhelyettesnél:

06 30 845 0761
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Szeretettel köszöntjük Mikus Lajos bácsit,
aki 2016. november 27-én töltötte 90. életévét
Lajos bácsi 1926-ban született Dömsödön. Nagynénje és annak férje (Barcelék)
vették magukhoz, annak reményében, hogy nagyobbacska fiúként biztosan segítségükre lesz a munkában. Így történt. Dömsödön
járt iskolába, tanítója Dezsõ
Lajos rektor úr volt. Lajos
bácsi szívesen mesél egész
életérõl, s a beszélgetés kapcsán meg-megáll, hogy egy
verssel vagy nótával örvendeztesse meg hallgatóságát.
– Már fiatalon dolgoztam
ökrökkel – meséli. Lovat nem tartott, mindig tarka ökrökkel dolgozott, s
mielõtt a tsz-be belépett, csak akkor vett egy lovat, hogy azt vigye be.
Egész életén át szorgalmas és gyakorlatias ember volt. A termelõszövetkezetbe belépve jogosítványt szerzett, s napközben munkakönyvre, éjjel pedig menetlevélre dolgozott a reá bízott traktoron.
Meghatározó idõszak volt ez az Õ életében, hiszen a szoros munkatempó fizetésén is meglátszott, ami aztán a fõkönyvelõ szemét szúrta
is. A tsz-t azonban mégsem ezért hagyta ott. Szabadidejében gyakran
vágott disznót másoknak, s a hatékony és gyors pörkölést saját készítésû masinával oldotta meg. Szívesen idézi fel ezeket az alkalmakat,
kiemelve a disznóölés egyes mozzanatait. Gyakorta fõzött birkapörköltet zárszámadáson s egyéb rendezvényeken, ha megkérték erre.
Ma is pontosan tudja a hús és a fûszerek arányát, a sorrendet, ahogyan a bográcsba odatette fõni.

Fotó: Vass

Számos emlék villan fel Lajos bácsiban, miközben élete történetét elém
tárja. A Duna nemcsak lakóhelyének meghatározója, hanem évekig a folyó közelségében töltötte be munkaköreit. A Kavicskotró vállalatnál elevátoron dolgozott, majd halõrként járta a partot és a környékbeli szigeteket, végül pedig nyugdíjba vonulásig a dömsödi és makádi part között
volt révész. Élete folyamán sok emberrel került kapcsolatba, és ma is tisztelettel és szeretettel beszél róluk.
Fontos számára a család, az unokák, szívesen beszélget a hozzá betérõ
vendégekkel.
Kedves Lajos bácsi! Magam és a Dömsödi Hírnök olvasói nevében sok
szeretettel kívánok erõt, egészséget, derût szerettei körében!
Vass Ilona

D o b o s L á s z l ó n é F e i g l I r én k e
k ö s z ö n t ése
80. születésnapod alkalmából sok erõt, egészséget kíván:
fiad Laci, lányod Kati és a család apraja-nagyja!

Általános iskolai beiratkozás
az elsõ évfolyamra
Beiratkozás a Dömsödi Széchenyi István Általános iskola 2017/2018.
tanév elsõ évfolyamára:
2017. április 20. (csütörtök) 08:00–19:00 óra között
2017. április 21. (péntek) 08:00–18:00 óra között
a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ 2. emeletén
(2344 Dömsöd, Béke tér 2.)
A szülõ az elsõ évfolyamra történõ beiratkozáskor köteles bemutatni:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a
gyermek lakcímkártyáját), valamint
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
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20 éves az Alfonz Dömsödi Lovas Klub
Lovas klubunk megalakulásának 20., névadónk, Alfonz derby
gyõzelmének 25. évfordulója alkalmából 2017. 02. 18-án a Petõfi
Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban egy zenés-táncos estet
rendeztünk, melynek keretében ünnepeltük meg a kettõs jubileumot.
A rendezvényen részt vettek klubtagjaink hozzátartozóikkal, lovasaink, a gyerek lovasok szüleikkel, testvéreikkel, meghívott vendégeink. Összesen mintegy 210-en gyûltünk össze. A program elsõ részében Tóth Andrással közösen történeti áttekintést adtunk Dömsöd lovas múltjáról, klubunk elmúlt 20
évérõl. Ebbõl egy rövid idézet:
„1996 augusztusában Tóth Andrásék teraszán ültünk össze 12-en,
hogy a régi lovas hagyományokat
ápolva, valamint a versenyezni kívánóknak lehetõséget teremtve
alakítsunk egy lovas klubot. A
cégbírósági bejegyzési procedúrákat követõen hivatalosan 1997ben alakult a klub mintegy húsz
fõvel, ez a létszám azóta folyamatosan nõ. Az elnöki tisztet 2008-ig
Tóth András töltötte be, majd azóta én látom el ezt a feladatot.
Klubunk lovasai jelenleg díjugratásban és gyerekügyességi versenyekben indulnak. Korábban voltak versenyzõink fogathajtásban és távlovaglásban is. Történetünk
során a Magyar Lovassport Szövetségnél összesen 44, a Gyermek- és
Pónilovasok Országos Szövetségénél pedig 36 lovasunk rendelkezett
versenyengedéllyel.
Megalakulásunk óta rendszeresen megrendeztük az immár hagyományos május eleji díjugrató lovasversenyünket a Dömsödi Napokon, melyet 2009-tõl kétnapossá bõvítettünk gyermekügyességi lovasverseny rendezésével a GYEPOSZ versenyrendszere keretében.
2010-tõl Apajon is elkezdtünk kétnapos versenyeket rendezni. Itt a

minden év júliusában megrendezésre kerülõ Apaji Napok keretében
rendeztünk díjugrató és gyermekügyességi versenyeket.”
A szóban elmondottakat illusztrálva egy archív filmfelvételekbõl és videófelvételekbõl összeállított vetítés következett. Ezek után a lovas gyerekek vették át a mûsor folytatását egy fergeteges meglepetés tánccal és egy
fényképekbõl álló vetítéssel. Nagyon nagy sikere volt a produkciójuknak.
Névadónk, a Kovács Mihály által tenyésztett és kimúlásáig az Õ tulajdonában Dömsödön élt angol telivér mén, Alfonz 25 évvel ezelõtt, 1992ben megnyerte a legrangosabb galopp versenyt, a Magyar Derbyt.
Mintegy ötven év elteltével, a világháború utáni idõszak elsõ magán tenyésztésû lova volt, aki derby gyõzelmet tudott aratni. Idomárja a 17
derbynyerõ lovat trenírozó Aperianov Zakariás, lovasa a derbyben
Jean-Pierre Lopez volt.
Ennek tiszteletére klubunk emléktáblát készíttetett, melyet az OMK
elõterében, Papp József Európa- és
világbajnok fogathajtó emléktáblája
mellett helyeztünk el a képviselõ-testület hozzájárulásával. Az emléktábla az este folyamán került felavatásra. A nagyterem bejárata mellett egy kiállítást rendeztünk Alfonz és klubtagjaink relikviáiból, díjaiból.
Az estét vacsorával és nagyon jó hangulatban hajnalig tartó tánccal, beszélgetéssel folytattuk.
Ezúton is köszönöm valamennyi klubtagunk, hozzátartozóik és a szülõk segítségét a rendezvény elõkészítésében és lebonyolításában. Külön
köszönöm minden kedves vendégünknek a hozzájárulását, mellyel sikerült az estét színesebbé tenni.
Dr. Siket Péter
Alfonz Dömsödi Lovas Klub, elnök

Eboltás

Vásárnaptár

Az ebek kötelezõ veszettség elleni
összevezetéses oltásának idõpontjai (várhatóan április vége, május eleje) és helyszínei késõbb kerülnek meghirdetésre.
Errõl plakátokon és szórólapokon fogjuk
tájékoztatni a lakosságot.
dr. Nagy Zoltán, dr. Siket Péter

Március 19. Dunaföldvár; országos állat- és kirakodóvásár
Március 26. Dunaújváros; országos kirakodóvásár
Március 26. Nagykõrös, Irén-napi vásár; országos állat- és kirakodóvásár
Április 02. Lajosmizse; országos állat- és kirakodóvásár
Április 09. Dabas; országos állat- és kirakodóvásár
Április 09. Dunaújváros; országos kirakodóvásár
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Dömsödi Horgász Egyesület
2344 Dömsöd, Kossuth L. út 31. Pf. 28

2016. december

Értesítés 2017. évi horgászengedély-váltásról
A 70 éves Dömsödi Horgász Egyesület tájékoztatója
Tisztelt Horgásztársak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2017. évi horgászengedély váltásának feltételeirõl:
2017. évi díjakról: (Árváltozás joga fenntartva!) /A 2017-es engedélyek kiadása várhatóan január 28-tól, de érdeklõdjön elõtte telefonon:
06-30-350-8820/.
Megnevezés

Felnõtt fõ tag
2 bot

Egyesületi tagdíj
Állami + fogási
Szövetségi
RSD Területi

2800
2200
2000
25000
20000
32000
27000

vagy Mellékvízi

Összesen: RSD-s
Összesen: Mellékvízi:

Nõi tag
(alanyi jogon)
2 bot
1000
2200
1000
25000
20000
29200
24200

70 év
felett
2 bot
1000
0,- + 200,1000
25000
20000
27200
22200

Ifjúsági
18 év betöltéséig
1 bot
0
2200
1000
5000
0
8200,-

Államijegyes
felnõtt tag
2 bot
2800
2200
2000
Napijegy
0
7000

Államijegyes
70 év felett
2 bot
1000
0,- + 200,1000
Napijegy
0
2200,-

Államijegyes
nõi horgász
2 bot
1000
2200
1000
Napijegy
0
4200,-

BEHORDÓS területi jegy! ÁRA: 65.000 FT. BOJLIS területi jegy ára: 45.000 Ft. Országos*: 69.900 Ft.
GYERMEKJEGYEK: Duna-ági 500 Ft + 200 Ft; Általános*: 2500 Ft + 200 Ft.
*: RSD mellékvizeire nem érvényes!
ÚJ: CSAK MELLÉKVIZEKRE ÉRVÉNYES KETTÕ BOTOS TERÜLETI! Ára: 20.000 Ft.

T ISZTELT
S PORTTÁRS !
Kérnénk, amennyiben lehetõsége van, a
2016. évi személyi jövedelemadó 1%-ával
támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek
ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új
irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOTTAK NEVÉBEN ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület

Adószámunk:
19833293-1-13

Tájékoztató Dömsödi
H.E. tagjai részére
Tisztelt Sporttárs!
Tájékoztatjuk, hogy egyesületünk 2017.
évben alapításának 70. évébe lépett. Ezzel
egy idõben a jelenlegi vezetés és megválasztott tisztségviselõk, küldöttek mandátuma lejár. Így a 2016. évi Közgyûlés nem
csak Zárszámadó, hanem Tisztújító Közgyûlés is lesz. Szeretnénk szerény körülmények között, de évfordulónknak megfelelõ tisztelettel megrendezni ezt az eseményt. A közgyûlés tervezett idõpontja:
2017. március 18. (szombat) 9 órakor az
OMK-ban! Kérnénk, hogy megjelenésével támogassa egyesületünket.
Dömsöd, 2016. december
H.E. Elnöksége

H.E. Önkormányzata

Kútfúrás 110-es csatornacsõvel – garanciával.

06-30-964-0485
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Április 24. Szent György nap
A naptári év rendje szerint ünnepek és munkával töltött idõszakok váltogatják egymást,
melyek esztendõrõl esztendõre megszokott ritmusban ismétlõdnek.
Az ünnep mindig különleges, hiszen rövid
idõre megszakítja a szorgos munkával töltött
hétköznapokat. Ilyenkor finomabb ételek kerülnek az asztalra a megszokottnál, és több idõ jut
családra, barátra, komára.
A mezõgazdaságban a dologidõ kora tavasztól õsz végéig tart. Az évszakokhoz igazodva
vetünk, aratunk, s ugyanúgy az évszakok váltakozásához alkalmazkodnak az állattartás bizonyos munkafolyamatai, szokásai.
Két részbõl álló írásomban az állattartással
kapcsolatos szokások, hiedelmek, valamint a
pásztoremberek, a pásztorkodás, pásztoreszközök rövid bemutatása kap hangsúlyt, hiszen a
közelgõ Szent György nap (április 24.) meghatározó idõszak az állattartásban.
Április 24-ét Európa-szerte a tavasz elsõ napjaként tartják számon (Magyar Néprajzi Lexi-

kon). Ekkor hajtották ki az állatokat téli szálláshelyeikrõl a legelõkre, ekkor szegõdtették egész
évre a pásztorokat, béreseket, mely Szent Mihály napjáig volt érvényben.
Számos hiedelem, szokás kapcsolódik e naphoz, mely az állatok egészségét, szaporaságát,
tejhozamát igyekszik biztosítani. Gonoszelhárító, termékenységvarázsló céllal a marhákat láncon, ekevason, fejszén vagy tojáson hajtották át.
Úgy gondolták, hogy a jószág olyan erõs lesz,
mint a lánc és olyan gömbölyû, mint a tojás.
Mágikus jelentõsséggel bírt a vesszõ (zöld ág),
mellyel az állatokat elõször hajtották ki a legelõre, mert az gyarapodásukat szolgálta. „Úgy
zendüljön a jószág, ahogyan a zöld ágon a levél.” (Magyar Néprajzi Lexikon) Boszorkányok rontása ellen is zöld ágakkal, füstöléssel és
fokhagymával védekeztek.
Rontáselhárító módszerek a házra, annak lakóira, de leginkább az istállóra irányultak. Ilyen
volt annak körülfüstölése és zöld ágak tûzése ajtóra, kapura.

A tejhaszon érdekében ezen a napon reggeli
harmatot szedtek köténnyel és vászondarabbal,
hiszen az Ószövetségben leírtak szerint az ég áldásának és a termékenység jelképének, eszközének tekintették a harmatot.
Ilyenkor vetették a kukoricát, babot, uborkát.
Megfigyelések szerint ha a varjú nem látszott ki
a búzából, akkor jó termésre számíthattak. Ha
Szent György napja elõtt mennydörgött, akkor
szintén bõ termés ígérkezett.
A pásztorkodás mindig különleges és összetett kapcsolatot jelentett az idõk folyamán ember, állat között. Erre a kapcsolatrendszerre és
az ehhez társuló természeti jelenségekre rakódtak a fent említett hiedelmek, szokásrendszerek.
Ugyanúgy ehhez alkalmazkodott a pásztornép
életformája és a társadalomban elfoglalt helye.
Évszázadokon át, környezetünk és történelmi
múltunk változásai nagy mértékben formálták,
formázták az állattartás szabályait, feltételeit.
A képlet egyszerû, hiszen a Kárpát-medence
ligetes, fás, tocsogós gazdag legelõit a vízszabályozásokkal, a birtokviszonyok folyamatos változtatásaival
visszaszorították. A valamikori rideg állattartást mára az
istállózó tartás
váltotta fel. Ennek megfelelõen a pásztorok
feladatköre is
módosult.
De haladjunk
csak sorban!
Dömsöd a
Felsõ-Kiskunság peremén
fekszik, tanyáinak jó része a Kiskunság területén helyezkedik el. Régen is és ma is több helybéli családnak megélhetési alapja az állattartás,
melyrõl a XVII- XVIII. századi periratokból,
adásvételi levelekbõl értesülhetünk.
Az állatok szilaj és fél szilaj tartása a jellemzõ ebben az idõszakban, amit csak késõbb vált fel a kezes tartás (istállózó). Az állat a gazda tulajdona, de a vele való gondoskodás a pásztor feladata.
A pásztorság körében attól függõen, hogy
milyen fajta állatot bíztak rájuk, hierarchia uralkodott. Legfelül szinte vetekedve a csikós és a
gulyás állott, azt követte a juhász, majd pedig a
kanász.
A pásztorság mindennapjairól, étkeirõl, ruházatukról és eszközeikrõl a Dömsödi Hírnök áprilisi számában olvashatnak.

Április 29-én szombaton a Petrovicsféle ház ad otthont a pásztorságot
bemutató PÁSZTOR napnak.
Vass Ilona

Húsvétra
készülõdve

A Petõfi Emlékmúzeum húsvét szombatján 10–14 óráig az ünnepi szokásokra hangolódva szervez tojásfestést, köszöntõtanulást, tojáskeresést és tojásfakészítést.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A tojásokat már most lehet fújogatni és
gyûjtögetni.
Részletekkel az áprilisi számban és plakátokon jelentkezünk.
Vass Ilona
múzeumvezetõ

PETÕFI
EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

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

ALBÉRLETET
VAGY KIADÓ KIS
HÁZAT KERESEK!

06-20-286-6660
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A maguktól
épülõ falak
Az elmúlt hetekben Nagy Zsolt, a DUSE elnöke felhívott telefonon, hogy szaladjak ki a
Csónak üzembe, mert szeretnék átadni a kajakozó gyerekeknek elkészült konditermet. Még
tavaly volt téma az egyik vezetõségi ülésen,
hogy szeretnének egy edzõtermet létrehozni
Klszák Tamással, ahol mind a gyerekek, mind a
felnõtt kajakozók tudnak erõsíteni a téli felkészülési idõszakban. Én akkor aggodalmaskodva
rögtön rákérdeztem az anyagiakra, mások meg
hümmögtek a távolság és a téli idõjárás viszontagságain töprengve.
Hosszú csend következett, a konditeremrõl
nem esett szó...
Majd amikor Zsolt telefonált az átadás idõpontjáról, jólesõ érzéssel vettem a meghívást,
és késve bár, de örömmel érkeztem meg a
„Csónakos” :) üzembe. Ildi kolleganõmmel
együtt is sikerült elkésnünk, szinte futottunk
amikor láttuk, hogy már csak ránk vártak. Aztán megkönnyebbülve láttam, hogy Krisztián
még utánunk pattant ki egy autóból. Amikor
Zsolt bekísért, kíváncsiság fogott el látva a várakozó gyerekeket, és lassan elcsendesedtem,
mert valami meghittség volt a levegõben. Egy
ajtó elõtt álltunk meg, amely nemzeti színû
szalaggal átkötve rejtelmesen csukva volt.
Látva egy kedves kis vendégfogadás jeleit,
még jobban megszeppentem, és visszaemlékeztem arra a bizonyos vezetõségire, ahol aggodalmaskodva kérdezgettem a készülõ konditerem ránk vonatkozó költségeit.
Elõttem volt Tamás arca, amikor így válaszolt: „Semmibe nem fog kerülni”.
Aztán Zsolt és Tamás megkért, hogy jöjjek
oda az ajtóhoz. Mérgesen néztem rájuk, és gondoltam, hogy ezért kapni fognak... mert megint
nem készültem beszéddel...
Hátam mögött az ajtóval, szemben a gyerekekkel elmúlt a méreg. A gyerekek várakozóan
néztek, mosolygós, tiszta tekintettel... utoljára

nyáron álltam így velük szemben a Kajak táborban. Azóta sokat nõttek, szépültek. Egy sem veszett el közülük. :)
Sajnos arra már nem emlékszem, hogy izgalmamban miket mondtam nekik...
De most pontosan tudom, hogy mit szeretnék
mondani. Elõször is azt, hogy
„Bocsánat”. Bocsánat azért, hogy nem hittem
eléggé abban, hogy maguktól is épülhetnek falak. Nem pénzbõl, nem költségvetésbõl, hanem
közös akaratból, közös munkával, önzetlenül.
Elkötelezett szeretetbõl a sport és a gyerekek
iránt. A legnagyobb érdem Nagy Zsolté és
Klszák Tamásé, akik felajánlották az ingatlan
egy részét erre a célra. Akik nem a költségvetést
latolgatták, nem a távolságot méregették, hanem szemük elõtt látták, amit építeni akarnak,
megtervezték és megépítették. Hozták a szülõket, nagyszülõket, edzõket, segítõket, hogy
részt vegyenek a munkában. Falakat építettek,
ajtókat nyitottak, szõnyeget terítettek, gépeket
hoztak. Meszeltek és festettek. Várták ide a gyerekeket. Mindent úgy készítettek el, hogy csak
kézbe kell venni és máris lehet használni... A
kajakozó gyerekeknek személyre szabott húzódzkodókat gyártottak, különbözõ méretek-

ben, és szépen lefestették azokat. Öltözõt nyitottak, világosságot gyújtottak, széppé varázsolták
a konditermet.
Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy átvágjam a szalagot, amely engedte kinyitni az ajtót.
A gyerekek boldogan özönlöttek be, simogatták
a gépeket, próbálgatták a súlyokat, felkaptak a
húzódzkodókra. Látni lehetett az örömöt rajtuk.
Mi felnõttek akik ott voltunk, csak néztük,
ahogy ide-oda cikáznak a gépek között.
Zsolt mindig azzal szokott lelõni, hogy túlragozom a dolgokat... úgyhogy ideje a végére érnem és megköszönnöm mindazoknak a munkáját, akik részt vettek a konditerem létrehozásában, bármilyen kétkezi munkával vagy gép adományozásával, bútorokkal segítettek berendezni a termet és az öltözõt. Köszönöm a gyerekek
nevében a szülõk támogatását, a nagyszülõkét,
Edzõbá Laciét, valamint a feleségeknek is azt,
hogy férjeik mellett állva támogatták ezt a kezdeményezést. Köszönöm Tominak és Zsoltnak,
akik példát mutattak abban, hogyan kell egy célért közösen dolgozni.
Azt hiszem, tanulhatunk tõlük...
Szabó Andrea
A fotókat Klszákné Margó készítette.
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Hírek a Kisherceg Gyerekházból
Márciusi programok a Kisherceg Gyerekházban: Petõfi helyi emlékeink, Tavasz világa a Dunán
/ flóra-fauna, nõnap, apák napja, kiállítások.

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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J Nálunk mindig történik valami… J
A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola alsó tagozatán mindig történik valami. A hónap kiemelkedõ eseménye a télûzés. Vendégeink, kollégáim mindig nagy érdeklõdéssel várják, milyen új módszerekkel próbálják a gyerekek ezt a hideg, zord idõjárást elûzni. Sikerült.
Mikor ezt a néhány sort írom, reggelente hallani
a rigók füttyentését, a cinegék énekét.
A bál nagyon igényes volt. Még el sem kezdõdött, de a terített asztalokról már látni lehetett,
hogy finomságokban nem lesz hiány, ez pedig
megalapozta a jókedvet. Köszönjük a szülõknek!
Balázsné Erzsike néni köszöntötte a megjelenteket – többek közt, nagy örömünkre nyugdíjas kollégáinkat is.
Tíz produkciót láthattunk a színpadon. A társastáncosok a megszokott eleganciával nyitották meg a bált. Nagy sikerük volt.
A legjobban szerintem az elsõsök izgultak.
Vidám tánccal és egy mese megjelenítésével
ûzték a telet.
Sikerük volt az egyéni jelmezeseknek is. A
gyerekek boldogok voltak, hogy kedvenc hõsüket, mesefigurájukat, egy-egy szakmát megjelenítve léphettek fel.
Újdonság volt Gita néni angol csoportjának
szereplése, õk angol nyelvû dalokkal tették színesebbé a mûsort.

A harmadik osztályosok lakodalmast varázsoltak elénk, igazi lagzis hangulat volt. Az ifjú
pár és a násznép a színpad elõtt ropta a mulatóst.
A vásár, az egerek és a horgászok produkcióját is folyamatos taps kísérte. Nagyon szórakoztatóak voltak valamennyien.
Köszönet ezért a felkészítõknek, pedagógusoknak.
Ezután következett a fergeteges buli. Köszönjük Bokor Zsoltinak a szuper, bulizós zenét! A gyerekek nagyon élvezték.
A tombolahúzás sok izgalmat hozott. Volt,
akinek egy szelvénye volt és nyert, volt, akinek
huszonhárom és elkerülte a szerencse. Bizony
ez lutri. Köszönjük szépen a rengeteg szép és értékes tombolatárgyat a felajánlóknak!
Ebben a hónapban két matematika versenyen
vettek részt tanulóink, melyek eredményét még
várjuk.
Sportolóinkra is büszkék vagyunk, szép eredményeket értek el. A focisták kétszer is másodikak lettek; kajakosaink a Heraklész erõfelmérõn jól megállták a helyüket. Szívbõl gratulálunk! Csak így tovább!
Tavaszi szünet: 2017. április 13-tól 18-ig. A
szünet elõtti utolsó tanítási nap ápr. 12. szerda, a
szünet utáni elsõ tanítási nap ápr. 19. szerda.
Patonai István

Farsangoltunk
Számos alkalommal írtam arról, hogy
Dömsödön a farsang, a farsangi szokások
hogyan jelennek meg. Természetesen hagyomány az iskolai és az óvodai farsang.
Idén – talán a hosszan tartó hidegnek köszönhetõen – úgy éreztem, igazán zajosan
búcsúztattuk a telet. Érdekes volt, hogy az
alsó és fölsõ tagozaton egyformán jelentek
meg a lakodalmas maskarások. Színvonalas produkciókkal szórakoztattak a gyerekek, óvodában, iskolában s a móka kedvéért a kisebb közösségek is farsangoltak.
Voltak akik a Velencei karnevál hangulatát, mások pedig a mohácsi sokác busók
hangoskodását, játékos kötözködését tapasztalhatták meg. A jellegzetes farsangi
étek, a farsangi fánk minden háziasszony
konyhájában elkészült.
Így búcsúztattuk a telet, s készülünk a
böjti idõszakra.
Vass Ilona
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Arany János születésének 200. évfordulójára emlékezve indítottuk el a Hírnök hasábjain az „Arany
oldal” rovatot. Célunk, hogy lehetõséget biztosítsunk helyi költõk, írók irodalmi alkotásainak bemutatására. Velláné Bucsi Mária, az Irodalmi Kör
vezetõje készségesen és nagy örömmel koordinálja, segíti a rovat mûködtetését. Segítségével szebbnél szebb írások kerülnek a nagyközönség látóterébe, melyek a facebook Dömsödi Múzeum oldalán összegyûjtve folyamatosan jelennek meg.
A Dömsödi Hírnök márciusi számában Horváth
Zsolt verseibõl olvashatnak válogatást. (Még
több versét pedig a Dömsödi Múzeum facebook
oldalán.) Az érzelmes, lírai hangvitelû versekhez dömsödi ihletésû alkotások kerültek illusztrációként. A versek hangulatában s a képek
mondanivalójában összhang és az együttes kifejezõerõ figyelhetõ meg.
Szolgáljanak ezek az írások mindannyiónk örömére! Várom verseiket, elbeszéléseiket, novelláikat, hogy a Hírnök hasábjain és a Dömsödi
Múzeum facebook oldalán megoszthassuk másokkal is! Elérhetõségek: Vass Ilona, domsodimuzeum@gmail.com; Velláné Bucsi Mária,
bucsimarcsi79@gmail.com

TÚL HOSSZÚ VOLT A TÉL
Bolond voltam
Nem fogtam a kezed
Nem néztem a szemed
Nem figyeltem rád
Nem csókoltam a szád
Ostoba voltam
Nem bókoltam neked
Nem becéztelek
Nem masszíroztalak
Nem simogattalak
Bocsáss meg kérlek
Szívedben olvadjon a jég
Ennyit feleltél lassan: Túl hosszú volt a tél.
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Arany oldal
Te vagy
Te vagy életem csodája
A szerelem virága
Béke szigete
A szépség
Anyaság ereje
Világ teteje
Lelkem másik fele
Te vagy mindenem
A tavasz s többi évszak
Az öröm és bánat
Örökké csókolnám a szádat
A vágy a beteljesülés
Szárnyalás repülés
Annyi minden vagy nekem
Néha kimondani se merem
NEKEM TE VAGY A
SZERELEM
KEDVESEM.

Télutó
Reggel van kilépek keresem
a napot
Nem látom helyette megint
ködöt kapok
Várom a tavaszt, hol vagy kis
virág
Nem enged, kitart még ez a
zúzmarás, jégbe zárt világ!

Várakozás
Ülök az asztalnál
Elfoglalom magam
A kezem dolgozik
Nálad jár az eszem
Nézném az órát
Azért sem teszem
Elmúlnak a percek
Most örülök ennek
Várom, hogy elindulj
S hazaérj
Leszállsz a buszról
A karom körbe ér.

Szép bohóc
Mosolygós szép bohóc
Szemedben csillog a hold
Hajad a szél fútta kóc
Szeretlek te gyönyörû martalóc.

„Jégbe zárt akác”
(Orosz Lajos)

Csenginek
Nézem szõkésbarna haját
Ül az asztalnál, tolja a ceruzát
Lapozgat, számol, rajzol
Nagyon fontosan szendvicset majszol.
Rám néz, rajtakap, elmosolyodik.
Majd kérdi:
Apukám, arcod miért szomorodik?
A válasz: nem szomorú, büszke!
Mert enyém vagy, te kis rüfke!

Kalotaszegi mintával díszített
sulykolófa, készítette Tóth
Levente, dömsödi fafaragó
szakkör

Mentornak

Tass, Szigetcsúcs

Csak úgy
Csöpög, cseppen, csurdogál
S a tél lassan elszunyókál
Helyette tavasz jön
Egy-egy virág a
földböl kiköszön

Nézem ezt a hölgyet
Látom papírját s tollát
Olvasom írását s
Érzem a könyvet
Még nincs meg
De felszakítja a könnyet
Kérlek Istenem
hagyd meg
Ezt a formát
Ne engedd, eleressze
Végezze a dolgát!

Horváth Zsolt versei feleségének
és gyermekeiknek
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: márciusi vers idézet,
a megfejtés elsõ része
15.: ötvenedik házassági évforduló
16.: helyrag, a -re párja
17.: fosztogat, rabol
18.: olasz névelõ
19.: mennyiségi egység rövidítve
20.: ellenértéke
22.: ébred
24.: gabonát betakarít
26.: dunántúli folyó és megye
28.: sebkötözõ anyag
29.: elsõ osztályú rövidítve
30.: a bizmut vegyjele
31.: magyar város
33.: véd, oltalmaz
34.: nem lát
35.: szerszám tároló
37.: kocsonyás anyag
39.: agy
40.: jár a baba
42.: nem ellentéte
43.: kicsinyítõ képzõ
45.: a magyar betûkészlet elsõ három betûje
46.: szófaj
47.: támasz betonozáshoz
50.: esztendeje
51.: az argon vegyjele
52.: a közelebbi
53.: tömeg mértékegység
56.: Attila névváltozata
58.: a megfejtés második része, zárt betûk: n, u

FÜGGÕLEGES
1.: mérges rovarok „lakása”
2.: papagájfajta
3.: a nátrium vegyjele
4.: a hét vezér egyike
5.: repedés, nyílás
6.: költõi eszköz, szókép
7.: a nyomás mértékegységének a jele
8.: névmás, az a személy
9.: üdítõ ital
10.: a svéd és a német gépkocsik jelzése
11.: riadóztató azonos hangzói!
12.: libanoni autójel
13.: Jerry társa
14.: kézi fúróeszközön
Decemberi keresztrejtvény nyertese: KISS ERIKA
21.: az USA tagállama
49.: ….. muri, Móricz regény címe
23.: pléd legvége!
51.: fölé ellentéte
25.: az acél oxidrétege lehet
54.: az alumínium vegyjele
27.: módosított zenei hang
55.: a végein matat!
30.: helyrag, a -be párja
57.: lepedõ része!
32.: idézet befejezése!
33.: OSG
34.: elmúlt, befejezõdött
BEKÜLDENDÕ:
36.: kötõszó
VÍZSZINTES
1. ÉS VÍZSZINTES 58.
37.: zebra része!
38.: fás, bokros területrõl származó
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:
41.: trópusi fa
2017. ÁPRILIS 10.
44.: végtelen Algyõ!
46.: hajlik, kanyarodik
48.: szippant népiesen
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.).
A JANUÁRI SZÁM
PONTOS MEGFEJTÉSE:
„BOCI JÁRJON MEZÕRE
A GYERMEK ISKOLÁBA”
A JANUÁRI SZÁM NYERTESE:
NAGY FERENC
DÖMSÖD, SZABADSÁG ÚT 119.
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert), Harsányiné
Dobos Ildikó élelmiszerüzlet (Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán
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Néhány hiteles adat Dömsöd történetéhez
Hogy jutottam hozzá?
Még a hetvenes évek derekán, mikor még aktívan foglalkoztam az
iskolai hasznosanyag-gyûjtéssel, egy
papírgyûjtés alkalmával meglátva
egy gyöngybetûvel írt szöveget,
rögtön rácsapva egy kis szótárfüzetet találtam, melynek borítólapján ez állt:
Nagy Mihály történeti jegyzõkönyve
Készült 1888 máczius 1.-jén
A régi Bírák névsora
A borító belsõ oldalán: Az 1679tõl fogva való Bírák és más nevezetesebb történetek.
Nagy Mihályt kétszer választották a
falu Bírájává 1705/1712, így a leírtak valóságosnak, hitelesnek tûntek.
A Bírák neve után, hogy regnálásuk alatt milyen fontosabb események történtek Dömsödön.
Pestis és himlõjárvány, sáskajárás,
hatalmas árvizek, pusztító földrengések sújtották az amúgy sem könnyû életû helybelieket.
Mivel ez a feljegyzés biztosan a jövõ generációknak szól, most közre
szeretném adni.
„Bírák névsora:
1679. Szabó Istvány
1680. Balaton György
1681. Keleti János
1682. Kovács András
1683. Kun Mátyás
1684. Szûcs Tamás
1685. Baskó Tamás
1686. Halász János
1687. Horvát Mihály
1688. Sándor Deák
1689. Hajós János
1690. Nagy György
1691. Kudar Bálint
1692. Nagy János
1693. Nyerges Péter
1694. Gyolcs Gergely
1695. Hejas Istvány
1696. Jónás János
1697. Halász Mihály
1698. Hajós János
1699. Nagy Mihály
1700. Nagy János
1701. Faragó Istvány
1702. Kudar Bálint
1703. Garai János bírósága alatt
jöttek be a kuruczok elõször
1704. Faragó Mihály alatt Kunszentmiklóson laktak a dömsödiek
1705. Gyolcs Andrásé alatt Tasson is
1706. Varga Ferenc

1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.

Nagy Mihály
Denke Mihály
Kozma János
Juhász Istvány
Czirkus János
Faragó Istványé alatt csinálták a hejségházát / Czirkus János
1713. Hajós Istvány
1714. Hajós György
1715. Kozma János
1716. Halász Ferencz
1717. Denke Mihály
1718. Horvát János
1719. Mészáros Istvány
1720. Hajós Gergely
1721. Sas Istvány
1722. Juhász Istvány
1723. Hudas János alatt készült a
pincze, a mészár szék a Kohári engedményével
1724. Csordás Istvány
1725. Földvári Péter
1726. Kovács György
1727. Tóth Istvány
1728. Horvát János alatt kezdték
csinálni a tornyot
1729. Hajós György alatt elkészült
1730. Kozma János, Héjas Mihály
1731. Hidas János alatt készült az
oskola
1732. Domokos Mihály
1733. Kovács György
1734. Bak Dániel alatt voltak a
kuruczok elíbe, akiket el is
fogtak Gyula körül
1735. Nyerges János
1736. Tar Istvány
1737. Fejas Mihály
1738. Tasi Istvány
1739. Kudar Istvány
1740. Denke Mihály – ekkor az
árenda 3000 ft volt
1741. Csordás György
1763. Mészáros Istvány – ekkor
volt a nagy földindulás és sok
károkat tett a városokban
1764. Tasi Mihály alatt osztották
el a szigeteket
1765. Kovács Mihály
1766. Kudar Istvány – ekkor vette
Beleznai Miklós Dömsödön
Kohári Jánostól 80.000 Fton, Apajt pedig Grassalkovics Antal, ekkor épült az
apaji major
1767. Andorko Istvány – eddig újévig voltak a bírák azóta
Mindszentig
1768. Fehér Istvány – ekkor körül

1769.

1770.
1771.
1772.
1773.
1774.

1775.

1776.
1777.
1778.
1780.
1784.

1787.

1802.

1806.

1807.
1810.
1766.
1813.
1816.
1817.
1818.
1824.
1826.
1848.

1849.

mérték a határt Balla mérnökkel
Csilling Gergej – ekkor
egy jel volt az égen ’18 januárban, olyan volt a hó
mint a tûz
Kalmár Ferencz lett a lelkész
Tar Mihály
Cser Gergej – ekkor készült
a leányok iskolája
Áts János
Muzsai Istvány – ekkor kezdték a templomot építeni, a
követ Pestrõl és Promotorból hordták
Feká Istvány – ekkor volt
nagy árvíz, az agyagost elárasztotta és a külsõ szállásokon fojt, ekkor szentelték
fel a templomot)
Tar Mihály
Csilling Gergely
Bõdi Ferencz
Denke Mihály
Sas Istvány ekkor készült az
agyagosi töltés, földindulás
is volt, a parókiális ház ekkor épült
Sas Istvány – ekkor osztották az agyagostól fogva a
szölõk sarkáig el a földeket
Bõdi Gergely – ekkor nagy
halál volt, himlõbe, augusztustól fogva pár napig 230
gyermek halt meg
Nyerges Péter – 4 kompánia
katona itt telelt, ekkor osztották a ház helyeknek
Nyerges Péter
Csaplár Gergely – nagy
földindulás volt januárban
Laczi Istvány – ekkor volt
megötödölve a pénz
Csaplár Gergely – ekkor
volt a francia háború
Bõdi Ferenc – ekkor töltötték fel a torony gombját
Csas József – ekkor épült a
felsõ jegyzõi lak
Csas József – ekkor ettek
zabkenyeret
Bõdi Ferencz – az orgona
ekkor készült
Csas József – a szárazmalom ekkor készült el
Bödõ József – ekkor ütött ki
a magyar forradalom, az
õrsereg verbáczon volt a rácokra
Varsányi József – ekkor rak-

ták le a magyarok a fegyvert
1850. Varsányi József – emlékezetes a sok esõrõl, nem volt télen hó, Duna kijött, igen jó
termés
1834. Fehér Péter – emlékezetes
év a sok és jó borról
1838. Tar Mihály – ekkor volt a
nagy árvíz márczi 18
1878. Tóth Ignácz – ekkor olyan
hó volt, hogy a fákra rátapadt és összetördelte, igen
sok károkat tett
1877. Áts József – ekkor volt november 18 este 7 órakor
nagy földrengés, hogy mindenki azt gondolta, hogy a
háza hátulja dõlt ki
1863. Varsányi József – ekkor csinálták a tornyot, ekkor új
napjára minden elfogyott,
ekkor volt az ínség, esztendõ, széna, zab. Semmi nem
termett júl. 8.-ra, a búzát betakarították, csordát májusban szét kellett szedni.
1865. Fehér Péter – ekkor építették a községházát, máj. 1.
tették le az alapkövet, 8000
pengõbe
Fehér Péter – ekkor halt
meg mint bíró, Bárczai Sámuel lelkész 23 évig volt
pap. Ugyanezen évben zárták be a régi temetõt és nyitották meg az újat.
1867. Marjai József – ekkor koronázták a kirájt, ekkor vágta
el a jég a határt.”
Végezetül, ha rajtam kívül még
másnak is sikerült új információkhoz jutnia, már érdemes volt megõrizni és feldolgozni ezt a számomra kincset érõ füzetet! Igyekeztem Nagy Mihály bíró urunk
feljegyzéseinek hûséges és hiteles
epigonja lenni!
Tisztelettel: Dulcz Dénes ny. tanár
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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 – február hónap
A februári hónap eseményei 6 tûzeset és 2 mûszaki mentés volt:
2017-02-02 14 óra 37 perckor kaptunk riasztást Dömsöd, Szabadság
utcába, ahol egy gépkocsi kerékpárossal ütközött, majd egy fának csapódott. A kiérkezõ egységek a rendõrségi helyszínelést követõen a gépkocsit drótkötél segítségével a fától elvontatták, majd áramtalanították. A
balesetben a biciklis súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, õt a
mentõsök – állapota stabilizálása után – a Merényi Gusztáv Kórházba
szállították, de a kórházban sajnos életét veszítette súlyos sérülései miatt.
2017-02-04-én nem sokkal 14 óra után a Bercsényi utcába kaptunk jelzést, mely szerint a lakásban lévõ CO-érzékelõ megszólalt. A helyszínre
érve megkezdtük a méréseket és szellõztetés után a lakás visszazárását
követõen 53 ppm tudtunk mérni. A tüzelõberendezés és a gáztûzhely közös használata okozott ppm emelkedést a lakótérben. A helyszínre érkezõ
ráckevei és szigetszentmiklósi kollégákon kívül a kéményseprõ és a Tigáz
szakemberei is kiérkeztek és átvették a további intézkedést. Személyi sérülés nem történt.
2017-02-05-én 13 óra 22 perckor a Kõrisfa utcába riasztottak minket és
a ráckevei kollégákat, ahol egy melléképület gyulladt ki.
A tûz a lakóépületre nem terjedt át, de a melléképületben kéziszerszámok, fûkasza, fûnyíró és más eszközök égtek el.
A tûz oltását az ott lakók megkezdték, de a végleges tûzoltást egységünk végezte el átvizsgálás mellett. Az épületbõl egy gázpalackot is kihoztunk, amit lánghatás nem ért, de a gépekbõl leolvadt mûanyag ráfolyt.
Az oltást végzõ személy fején elsõfokú, a karján másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett illetve a légcsöve a forró levegõ belégzése
miatt megégett, ezért õt a mentõk ellátták és kórházba is szállították.
Külön köszönet a polgárõrségnek, akik a helyszínen voltak most is segíteni és a sérültet elvitték a Szabadság út Kossuth Lajos út keresztezõdésébe, hogy a mentõnek ne kelljen a szinte járhatatlan sáron bejönnie.
2017-02-26-án körülbelül kettõ hét káresetmentes idõszak után ma ismét tûzeset felszámolásában kellett a segítségünk. 06 óra 33 perckor érkezett riasztás a ráckevei kollégákhoz, hogy Ráckeve (Somlyó sziget) Folyondár utcában faház, nyaraló ég. Az épületben személy nincs de gázpalack van bent. Egységünket 1 szerrel, 3 fõvel kérték segítségnyújtásra, miután településünktõl alig 4 kilométerre volt a káreset. Kiérkezésünket követõen Sziget 24-es utasítására föld feletti tûzcsapról táplálást szereltünk a
Sziget 1-es fecskendõnek, illetve az oltási munkálatokban segédkeztünk.
Személyi sérülés nem történt de az anyagi kár az jelentõs. Beavatkozott:
Keve 1, Sziget 1, Sziget víz, Dömsöd Öte.
2017-02-27-én nem sokkal 12 óra után tûzesetet jelentettek felénk a
Dömsöd Nagytanyai úton. A helyszínen mintegy 5-600 méter hosszan
égett a csatornaparton az avar, aljnövényzet. A kiérkezõ egységek egy sugárral és kéziszerszámokkal számolták fel a káresetet.
2017-02-27-én második esetünk 18 óra után kicsivel volt, amikor is
Kiskunlacházára indultunk a ráckevei kollégáknak segítségnyújtásra. A
jelzés szerint egy fagyizóból füst jött ki. Az egységek kiérkezése elõtt a tulajdonos egy porral oltó segítségével a füstölgõ, izzó bojler alsó részét eloltotta. Kiérkezést követõen az üzlet kiszellõztetése, átvizsgálása és adatfelvétel történt. Személyi sérülés nem volt.
2017-02-28-án délután ismét Kiskunlacházára vonultunk segítségnyújtásra tûzesethez. A jelzett helyen több száz méter hosszan nádas illetve
aljnövényzet égett. A tüzet kéziszerszámokkal, puttonyfecskendõvel és
egy D-sugárral a ráckevei kollégákkal közösen oltottuk el.
2017-02-28-án bevonulás közben kaptuk a következõ jelzést, mely szerint a Nagytanyai úton a tegnapi káreset helyszínén egy fa törzse izzik,
fûstõl. A helyszínen az izzást megszüntettük egy D-sugárral, de a tegnapi
tûz és a mai izzás miatt a fa törzse a mélyen beizzott, meggyöngült. Ezt je-

leztük a Településgazdálkodás felé további intézkedés céljából. Köszönjük Klszák Tamás úr segítségét, hogy az emelõkosaras tgk-val segítette
munkánkat.
2017-03-03-án délután ismét mehetünk a Nagytanyai út melletti szakaszra, mert ismét meggyulladt az aljnövényzet. Néhány száz méteren
hétvégi házakat és egy erdõsávot veszélyeztetve égett egy része.
ORSZÁGOS TÛZGYÚJTÁSI TILALOM VAN, AMI VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES!
Szeretném kérni azt az illetõt vagy illetõket, akik felelõtlen módon
gyújtogatnak fejezzék be! A felelõtlen viselkedés miatt mások vagyonát
veszélyeztetik, illetve ha mi ilyen tüzeket számolunk fel, lehet, hogy emiatt egy lakástûzhöz vagy egy közlekedési balesethez sem mi, sem pedig a
ráckevei tûzoltók nem fognak tudni egybõl vonulni, és a késedelem ilyen
esetben emberéletet követelhet, meg jóval nagyobb anyagi kárt!
Felelõsségteljesebb viselkedésre lenne szükség!
2017-02-28-án voltunk délután az alsó tagozatosoknál, ahol kiszebábu
égetése után megnézhették a gyerekek egyesületünk tûzoltási és mûszaki
mentési eszközeit.
Felhõk fodrán napfény csillan,
Tél hidege elillan,
Kisze bábu tûzben égett,
Tavaszt hozzon az igézet!
Szabadság utca közúti baleset:

XXVII. évfolyam 3. szám
Bercsényi utca CO:

Ráckeve (Somlyó) Folyondár utca:

Kiskunlacháza Fagyizó:

FLIR K2 hõkamera
A napokban tettük közzé, hogy a NEA 2016-os pályázatunkból még
szerettünk volna egy hõkamerát is beszerezni, de erre sajnos nem futotta a
megnyert összegbõl. Ez az eszköz is nagyon sokat segíthet a beavatkozásoknál, tûzeseteknél a még izzó pontok gyorsabb felkutatásában, felszámolásában vagy esetleg személykeresésben egy füsttel telített helyiségben.
Mivel ezt az eszközt mi saját erõbõl megvásárolni nem tudtuk, így
Nyerges László úrtól kértünk segítséget a testvérvárosi kapcsolatra támaszkodva.
Felajánlásokból már 500 euró gyûlt össze a német oldalról és a még hiányzó 1000 euró dr. Bencze Zoltán, Katona Ildikó, Vásárhelyi Zoltán,
Nagy Ferenc György, a Dömsödért Alapítvány valamint Apaj község polgármestere és a képviselõ-testülete által adott összegbõl jött össze, illetve
az egyesület saját kis önerejébõl. Valamennyi adományozónak Egyesületünk ezúton is köszönetét fejezi ki!
Az adományok mellett szeretnénk köszönetet mondani az Alapítvány felé kérésünket közvetítõ Bencze István polgármester úrnak és az Alapítvány
és Apaj Község Önkormányzata felé is segédkezõ dr. Bencze Zoltánnak.
Az adományok segítségével már meg tudjuk vásárolni (már meg is rendeltük) a kívánt FLIR K2 hõkamerát.
Várhatóan április vagy május hónapban érkezik majd meg az eszköz
egyesületünkhöz.

19
Iskolásokkal:

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést
tesz, azt minden esetben a
105-ös számon tegye meg
legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék az erre 24 órában
fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat
vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat! Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDI TÛZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számla száma: 51700272 - 10903818
További információk és képek a weboldalunkon a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület, domsodote@gmail.com

FLIR K2

Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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HIVATÁS
SZOLGÁLAT
KARRIER
Szeretnél rendõr lenni?
Jelentkezz most
rendészeti
szakgimnáziumba!
Amit kínálunk:
• rendõri hivatás,
• belátható életpálya, tervezhetõ elõmenetel,
• változatos szakterületek, kihívások,
• szakmai gyakorlati hely biztosítása,
• B kategóriás vezetõi engedély térítésmentes
megszerzése,
• állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez pénzbeli hozzájárulás,
• motiváló ösztöndíjrendszer, tanulói juttatások és szociális támogatások: kollégiumi elhelyezés, háromszori étkezés kedvezményes biztosítása.
Jelentkezési feltételek:
• magyar állampolgárság,
• a jelentkezés évében betöltött 18. életév,
• cselekvõképesség,
• állandó bejelentett belföldi lakóhely,
• büntetlen elõélet és kifogástalan életvitel,
• közép- vagy emeltszintû érettségi,
• egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság
Elérhetõségek:
www.police.hu/a-rendorsegrol/kepzes/
palyazatok
www.arszki.hu
www.rendeszkepzo-kormend.hu
www.mrszki.hu
www.szrszki.hu

Labdarúgás Pest megye
II. bajnokság 2017.
sorsolása
Dömsöd : Tököl
február 26. 14.00
Az elsõ mérkõzés elmaradt a pálya állapota
miatt. Késõbbi idõpontban lesz lejátszva.
Újlengyel : Dömsöd
március 5. 14.00
Dömsöd : Ráckeve
március 12. 14.30
Törökbálint : Dömsöd
március 18. 15.00
Dömsöd : Taksony
március 25.15.00
Dunavarsány : Dömsöd április 2. 15.30
Dömsöd : Pereg
április 15. 16.00
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Szépség-egészség rovat
a Marylin Salontól
A szemölcs
Ahogy ígértem, a következõ bõrelváltozás
a SZEMÖLCS, amelynek a bemutatása következik.
A szemölcsöket – ahogy a herpeszt is – vírus
okozza. Több mint száz vírusfaj felelõs a szemölcsök kialakulásáért, legtöbbjük a HPV-k
közé tartozik.
Bármilyen szemölcse is van, soha ne piszkálja, ne vakargassa vagy csipkedje, bármekkora is a kísértés, mert ily módon vírusok millióit
viheti át más bõrfelületre, ahol újabb szemölcsök alakulhatnak ki! A szemölcsöket okozó vírusokat nagyon könnyen el lehet kapni. Az
uszodák, strandok vizébe kerülnek a fertõzöttekrõl levált hámsejtekkel, és a vízben lebegve
könnyedén megtalálják újabb áldozatukat. A
bõrön lévõ apró sérülések kedveznek a vírusok
bejutásának a szervezetbe. A gyerekeknél gyakran elõfordul, hogy az ujj szopása vagy körömrágás miatt alakul ki szemölcs a köröm alatt, ez
fájdalmas lehet és a kezelése is nehézkesebb.
Attól függ, hogy valóban megfertõzõdünk-e a

vírussal vagy sem, hogy mennyire erõs az immunrendszerünk. Az erõs immunrendszer megakadályozza, hogy a vírusok kerekedjenek
felül. A szemölcsök fennállási ideje nagyon változatos lehet, néhány hétig, de akár évekig is
megmaradhat. Hozzávetõlegesen ötven szemölcstípust különböztetünk meg. Megjelenési
formájuk függ a bõr állapotától, a vírus típusától
és a fertõzés helyétõl. A vírus apró sérüléseken
keresztül bejut a hámsejtbe, és a gyengült immunrendszer miatt a hámsejteket megfertõzi, fokozott osztódásra késztetve azokat, szemölcsképzést indít be. A kialakulást elõsegítõ tényezõk lehetnek: bõrsérülés, felázott bõr, fokozott izzadás, lábdeformitások.
A szemölcsök jellegzetes életkori eloszlást mutatnak. Csecsemõés kora gyermekkorban ritkán
fordulnak elõ, gyakoriságuk iskoláskorban nõ. Leggyakoribbak 16-20 éves korban, ezt követõen elõfordulásuk csökken.

A szemölcsök
ezen típusa könynyen felismerhetõ karfiolszerû kinézetérõl. Körülbelül borsó nagyságúak, színük (lehet fehér,
szürke vagy barna) és formájuk változó. A leggyakrabban az ujjakon, a körmök közelében, a
kézfejen, a térd vagy a könyök környékén vagy
az arcon fordulnak elõ.
Kétféle szemölcsöt mutatnék be részletesebben amellyel gyakrabban találkozhatunk.
Uszodaszemölcsök: Ezek a szemölcsök félgömbformájú kinövések. Felületük fényes, leginkább a paprikához hasonlítható. A közepük
behorpadt. Az uszodákban rendkívül gyorsan
fertõznek. A hûvös nedvesség felpuhítja a bõrt,
így a szemölcsvírusok könnyedén bejuthatnak a
bõrbe. Többnyire a gyerekek hasán, hátán, karján vagy lábán jelennek meg a szemölcsök. Az
uszodaszemölcsök csoportokban jelentkeznek.
Ez az egyik legszembetûnõbb jellegzetességük.
Talpi szemölcsök: Ahogy a növények gyökerei a földben, úgy növekednek a talpi szemölcsök is belülrõl, elsõsorban a talpon.
Nem pusztán kozmetikai problémát jelentenek, hanem nagyon fájdalmasak is. Minden
lépés kínszenvedés lehet annak, akinek a talpán ilyen szemölcsök vannak, mert belülrõl
nõnek, és kívülrõl csak egy kis részük látszik, valójában sokkal nagyobbak, s mint
ilyen, nagyon nehezen lehet megszabadulni
tõlük. Ha nem távolítják el maradéktalanul, a
szemölcs kíméletlenül kiújul. A szemölcsök
barnás vagy szürkés színûek, a sötét kis pötytyök pedig a járás okozta apró bevérzések.
Tehát e bemutatásból is kiderült, hogy sem a
tyúkszem sem a szemölcs NEM JÁTÉK, ha
bármilyen bõrelváltozást tapasztalunk magunkon, ne piszkáljuk és ne kezdjünk házi kezelésbe, mert nagyobb gondot okozhatunk, tehát keressük fel pedikûrösünket, kezelõorvosunkat
vagy egy bõrgyógyászt.
Matula Gabriella
06-30-496-3598
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Kereken egy esztendeje várja
lakóit a Szõnyi Károly Otthon
„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”
(Gal. 6,2)
„Mi erõsek pedig tartozunk azzal, hogy az erõtlenek gyengeségeit
hordozzuk.” (Róma 15,1)”
Az igék dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület
püspöke által 2013. szeptember 21-én, a Szõnyi Károly Otthon alapkõletételén, majd annak 2014-es felszentelésén hangoztak el.
Az elsõ lakó 2016. február 22-én költözött be az intézménybe. Jelenleg
14-en élnek itt állandó felügyelet, ellátás és gondozás mellett. A ház szokásrendjének betartása megkönnyíti mind a lakók, mind pedig az ott dolgozók együttmûködését.
Az otthon életében a hét minden napjára jut valamilyen program vagy
foglalkozás, s emellett a napirend is gondosan kialakított. Az ünnepeknek
és az alkalmaknak különleges jelentõsége van az itt élõk számára. Ilyen alkalom volt 2017. február 22-én is, amikor a farsangon és az otthon mûködésének elsõ évfordulóján lehetõség volt maskarába öltözni, közösen énekelni, verselni, kereplõzni, táncolni, örömködni és hálát adni. Délután Szabó Péter lelkipásztor köszöntõt mondott, amit hálaadó közös éneklés követett. A jó hangulatról, vonatozásról Hajdú László és Nagy Gábor gondoskodott. Külön erre az alkalomra készült a születésnapi torta, ami mellett
finom süteményekbõl és a farsangi fánkból is ki-ki válogathatott kedvére.
A Szõnyi Károly Otthon vezetõje, Hajdúné Horváth Jolán elmondta,
hogy mennyi segítõ és jóakaró ember támogatja, segíti az intézmény mûködését, az itt folyó ellátást. A dömsödi református gyülekezet, annak
presbitériuma, lelkészeink, falunk lakossága, az orvos, a fogorvos, a gondozók és még hosszasan lehetne folytatni a felsorolást, mennyi önzetlen
segítõkészség és szeretet nyilvánul meg. Az itt élõk hálásak mindezért,
örülnek a közös programoknak, alkalmakra járnak és végtelen szeretettel
fogadják az ide érkezõ vendégeket.
Az alapkõletételnél és az otthon felszentelésénél elhangzott ige élõvé
lett, él. Maradjon mindig így!
Vass Ilona
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„Markaimba metszettelek téged...”

Kedves Testvérek!

(És. 49.16.)
Azt mondják, már az anyaméhben eldõl,
hogy milyenek leszünk amikor felnõtté válunk. A gének, ezek a pici kis lenyomatok, kifürkészhetetlen módon tárolják magukban
azokat az információkat, amelyek késõbb
meghatározzák majd, hogy kik leszünk.
Szülõként meghatódunk, amikor gyermekeinkben látjuk kifejlõdni valamely szeretett
családtag jellemvonásait. Mintha valaki elõre elrendezte volna a DNS tervünket. Az ember nagy csoda. Errõl újra és újra meggyõzõdöm akkor, amikor Attilával dolgozunk valamin. Ifjú kora ellenére nagyon más mint a
többi gyerek. Miután elõször találkoztunk,
már láttam benne azt, aki tovább tudja vinni
majd az örökséget. Azt az örökséget, amelyet
elõdeinktõl kaptunk. A szellemi tudást, az értékek felismerését. A gyûjtögetést, a jövõnek
szóló megõrzést.
Lenniük kell olyan embereknek, akik felismerik a múlt értékeit, akik átmentik a múltból
azokat a dolgokat, amelyeket az emberek többsége elfeled és megsemmisít. Jancsó Attilából
olyan ember lesz, aki mindezt meg fogja õrizni. Akire rá lehet majd bízni a tárgyakat, gyûjteményeket, szellemi örökséget. Ezer emberbõl egy születik ilyennek... és az ilyen is marad
amíg él. Ahogy meg van tervezve a DNS térképe, úgy megvan az életútja is...
Ha akarna, sem tudna ennek ellene menni...
Amíg más fiatal szabadidejét véget nem érõ
szórakozás tölti ki, nem egyszer öntudatlansá-

SZJA 1%
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó
fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:
– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286
Felajánlásaikat köszönjük!

Egyházközségek
elérhetõségei
gig merítve az élet „javaiból”... addig õ hagyatékok után kutatva, mindig úton van... Idõs
emberektõl tudakozódik, rég elfeledett sírokat
ment meg az enyészettõl. Szorgalmasan dolgozik, mindenütt helytáll.
Különleges ember.
Miután a DNS-képünk egy szakasza megegyezik, elég sok idõt töltünk együtt. Dolgozunk, hurcolkodunk, pakolunk ide-oda, be és ki,
ki és be. Nevetünk, tervezünk, civakodunk, vitázunk. Ha valahol megjelenünk kincseinkkel,
megrettennek tõlünk. Nincs egy talpalatnyi hely,
amit be ne tudnánk tölteni múlttal.
Egy-egy hagyaték megszerzése valóságos
hadjárat nálunk. Amikor megkaptam Kohl János és Papp József hagyatékát, Atával együtt
válogattuk össze azt, amit értéknek tartottunk.
Az elrendezésre neki van több ideje, ezért ezt
mindig rábízom. Amint a kiállításon látták, ennek a feladatnak legjobb tudása szerint eleget
tett. Emellett nagy gonddal ápolja családja hagyatékát is. Minden felmenõje nevét, születési
adatát, rokoni kapcsolódásait betéve tudja.
Az általa kiadott két füzet összegzi a már eddig
meglévõ írásbeli források legfontosabb elemeit,
csokorba fûzi azokat, és újszerû illusztrációkkal
tûzdelve nyújtja friss kiadásban az érdeklõdõknek.
A kiállítás megnyitóján tömve volt emberekkel a nagyterem. Székeket kellett behozni, hogy
mindenki le tudjon ülni. Ez egyszerre két jó dolgot is jelent:
Egyrészt azt, hogy Attilát tisztelik az emberek azért amit tesz. Másrészt azt, hogy a dömsödi emberek ragaszkodnak a múlthoz és nem felejtik el az elõdök nevét, sem tetteiket. Az ember ifjú korában bátran halad elõre, idõsebb korában bölcsen tekint vissza minderre.
Jó lenne õt megmenteni a falunak, hogy legyen
majd valaki, akire rá lehet bízni az Örökséget...
Szabó Andrea

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: Csütörtök, Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra
Plébános:
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:
Czimre Balázs – Miklós Zsuzsanna
CSENGE
Jakab László – Fabula Katalin Brigitta
LÁSZLÓ
Jarábek Róbert – Bercsényi Erzsébet
VIVIEN TÍMEA
Nagy Zoltán – Kiss Mónika
NIMRÓD
Szécsényi Károly – Béki Zsuzsanna Anikó
BIANKA
Zsebõk Attila – Zsiba Anita Andrea
REGINA ANNA
Halfinger Csaba – Viski Zsuzsanna Erzsébet
MÁRK

Házasságot kötöttek:
Zachár János – Gyurkovics Györgyi
Gonda Sándor – Idrányi Szilvia
Jónás László – Tanács Anita
Laskai Dániel – Csehi Szimonetta

Elhunytak:
Keresztesi Gergelyné Ács Zsófia
Sipos Imre
Bácsi Ferencné Mészáros Erzsébet
Csaplár Sándor
Szilasi Sándor János
Turcsán József
Mészáros Gábor
Várbíró Béláné Kisházi Rozália
Horváth Miklósné Romanek Ilona
Dudás László
Faragó Zsigmondné Borsányi Irén
Bohár József
Kis Józsefné Tóth Terézia
Gacs Károlyné Konta Emília
Tóth Mihályné Bak Krisztina
Bûti Bálint
Kiss Ferenc
Nemoda Árpád János
Földi Józsefné Juhász Margit
Dékány János

84 éves
72 éves
80 éves
83 éves
62 éves
78 éves
87 éves
79 éves
103 éves
56 éves
61 éves
47 éves
69 éves
92 éves
69 éves
61 éves
83 éves
69 éves
66 éves
83 éves

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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BÚCSÚZÁS
Fájó szívvel köszönünk el

KORONA IMRÉNÉ
szül. Bednárik Rozália
szerettünktõl,
akinek elvesztése fájdalmas ûrt hagyott
családunkban.
„Csak… hagyd Õt elmenni!
Lásd Õt újra olyannak, amilyenek szereted.
Emlékezz a nevetésére, a hangjára
és azokra a napokra, amikor boldog volt…
Örülj az örömének, hogy hazamehetett
és engedd el a kezét…
(A.O. Esther)
SZERETTEID

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

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434
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