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ú Március 15-én emlékeztünk –
Lázár József ünnepi beszéde

A K T U Á L I S
Március 15-én Lázár József képviselõtársam
mondta el az ünnepi beszédet, amelyben méltatta a forradalom és szabadságharc jelentõségét.
Kitért az összefogás, a közös gondolkodás fontosságára, amely ma is nagyközségünk fejlõdésének alappillére kell hogy legyen. A Csikósné
Jutka által rendezett ünnepi mûsorban a fellépõ
fiatalok ismét bizonyították, hogy a kreativitás,
a tehetség, a szorgalom újabb és újabb élményt
adhat a nemzeti ünnepeinket jelenlétükkel megtisztelõ közönségnek!
A tavasz beköszönte felgyorsította az ez évben
elvégzendõ munkáink elõkészítését. A híd építéséhez elkészültek az engedélyezési tervek, amelyek most a megszokott útjukat járják, a különbözõ szakhatóságok döntésére várva. Az engedélyek birtokában lehet majd a közbeszerzési eljárást elindítani. Még a nyáron áthelyezésre kerülnek a közmûvek. Ezek közül a legnagyobb munkát, figyelmet a szennyvízcsatorna áthelyezése
követeli meg. Biztos vagyok abban, hogy a közmû áthelyezéseket a lakosság nem fogja meg-

érezni. A tényleges kiviteli munkák csak a kora
õsz folyamán kezdõdnek, akkor, amikor már a
nyaralókat nem érinti a Petõfi utca lezárása.
Megtörtént az energetikai pályázatunk projektindító megbeszélése, a kivitelezõk és az intézményvezetõk közremûködésével. Mint köztudott, a következõ hónapokban négy intézményünk energetikai korszerûsítése fog megvalósulni. Az iskola épülete, a dabi óvoda épülete, a
„Zöldkereszt” épülete és a sportcsarnok része
ennek a tényleg nagyon komoly beruházásnak.
A munkálatok során az épületek új nyílászárókat kapnak, a falak hõszigeteltek lesznek, és
mindegyik tetõn napelemes rendszer fogja biztosítani az energia-szükségletet.
Április lévén továbbra is várjuk a döntéshozó
szervek pozitív visszajelzését a bölcsõde építésével kapcsolatban, és a belterületi utak felújítására vonatkozó pályázatunk sikeres elbírálásában bízunk!
Pontosan a fenti beruházások miatt a Képviselõ-testület megfeszített tempóban dolgozik.
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Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nem
halaszthatunk el döntést a következõ rendes ülésig, hanem rendkívüli testületi üléseken kell a
beruházások különbözõ fázisában állást foglalnunk különbözõ kérdésekben. Valószínû, hogy
ebben az évben ez gyakran meg fog ismétlõdni.
Egy közbiztonsággal kapcsolatos ráckevei
rendezvényen a dömsödi kamerarendszer került
bemutatásra – pozitív példaként – a jelenlévõ
környékbeli települések képviselõinek. Nagy
büszkeséggel töltött el az a tudat, hogy máshol
is elismerik az erre irányuló erõfeszítéseinket.
Minderre nagyon jó példa, hogy Kõszegi Zoltán
dabasi polgármester kollégám kért lehetõséget,
hogy megismerhessék a kamerarendszerünket.
Kollégáim nagy örömmel kalauzolták a vendégeket, és ismertették meg Õket a közbiztonságunkat segítõ intézkedéseinkkel. Elmondásuk
szerint nagyban hozzájárultunk a saját városukban meghozandó szükséges intézkedéshez! Szívesen segítettünk!
A csatornaszolgáltatás körül kezdenek megnyugodni a kedélyek. A DAKÖV Kft. kitartó és
kiszámítható munkával elérte azt, hogy a vákuumos rendszerben meglévõ hiányosságok elFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
lenére használható szolgáltatást kapjanak a fogyasztók.
Minden évben a báli szezon jelentõs rendezvénye a Banyabál! Nekem szokott jutni az a
megtisztelõ feladat, hogy néhány mondatban
köszönthetem a bálozókat. A megnyitómban
megismételtem azt a több fórumon is elhangzott
véleményemet, hogy a Csikósné Jutka által vezetett „Banyák” és a „Ju és Zsu Társulat” fiataljai Dömsöd közéletének meghatározó csoportjai! Hálás vagyok a segítségükért, hiszen nincs
Dömsödön olyan rendezvény, amelyben valamilyen módon ne lennének önzetlenül jelen!
Köszönet érte!
A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület ötödik alkalommal rendezte meg a jótékonysági
bálját. Nagyon sokan segítettek a szervezésben,
igazán jó példája a gyakran emlegetett összefogásnak! Köszöntõmben kiemeltem, hogy nagyon jó szakmai munka folyik a kézilabda és
labdarúgó szakosztályokban, és a 2016-os viharos év után azt látom, hogy a kajak-kenu szakosztályban is a gyermekek sportolása került a
ranglista élére! Ezzel kapcsolatban továbbra is
fenntartom a véleményemet, hogy nagyon jó

lenne, ha az önkormányzati ciklus végéig Dömsödön ismét egy egyesületben oktatnák a fiatalokat a kajak-kenu szépségeire! Röstellem,
hogy a báli köszöntõmben elfelejtettem kiemelni a DUSE vezetõinek, edzõinek az önzetlen
munkáját! Most azért megteszem, nagyon hálás
vagyok valamennyiüknek, hogy nagyon komoly munkával biztosítják a gyermekek sportolását. Természetesen ebben a munkában elévülhetetlen érdemeket szereztek a szülõk is! Nekik
is köszönet!
Ismételten szeretném kérni a Tisztelt Olvasókat, hogy adójuk 1%-át rendeljék a Dömsödért
Alapítványnak! Adószámuk: 18668456-1-13.
Bencze István

2017. április 26. szerdán
14-15 óráig

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

06-20-383-5407

Elektronikai hulladékgyûjtés
Védjük együtt környezetünket! Ingyen leadhatja elektronikai hulladékát, azaz minden
olyan készülékét, ami
valaha árammal, elemmel vagy akkumulátorral mûködött. Ezzel az
a cél, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található
környezetre, emberre
veszélyt jelentõ mérgezõ anyagok ellenõrzött
körülmények között kerüljenek ki környezetünkbõl.
Az e-hulladékgyûjtés ideje: 2017. május
20-án szombaton és
2017. november 11-én
szombaton 08:00-tól
12:00-ig.
Helye (telepített
gyûjtõhelye): Dömsöd,
Petõfi tér (Bútorbolt
elõtti parkoló).

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

LÁZÁR JÓZSEF
képviselõ úr, a Népjóléti Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

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

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap

Idõ

Hétfõ

8.00–12.00,
13.00–17.30

Kedd

Nincs

Szerda

8.00–12.00,
13.00–16.00

Csütörtök

Nincs

Péntek

8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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Épületenergetikai pályázat 2017
Projekt címe: „Épületenergetikai korszerûsítés Dömsöd Nagyközség
Önkormányzat épületein”
Azonosító száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00069
A pályázat keretein belül négy épületkomplexumot érint a beruházás,
melyek a következõk:
– Széchenyi úti általános iskola. Az energetikai felújítás tartalmazza a
külsõ hõszigetelést, nyílászárók cseréjét valamint napelemes kis erõmû
telepítését.
– Dömsöd Tornacsarnok (Sportcsarnok). Az energetikai felújítás tartalmazza a külsõ hõszigetelést, nyílászárók cseréjét (polikarbonát felületet),
valamint napelemes kis erõmû létesítését is.
– Szabadság u. 42. Egészségház. Az energetikai felújítás tartalmazza az
épület külsõ hõszigetelését és a nyílászárók cseréjét.
– Szabadság u. 92. Dabi óvoda. Az energetikai felújítás tartalmazza az
épület külsõ hõszigetelését, a nyílászárók cseréjét, valamint napelemes
kis erõmû létesítését.

A pályázatra elnyert összeg összköltsége: 247 748 728 Ft.
A projekt megkezdésének idõpontja 2017. március 16., fizikai befejezésének tervezett idõpontja a szerzõdés szerint 2018. március 15.
A beruházást az önkormányzat várhatóan 2017. december 31-ig be
kívánja fejezni.
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a,
azaz az önkormányzatnak önerõt nem kell biztosítani.
2017. március 30-án a beruházást egy indító értekezlettel megkezdtük,
ahol az intézményvezetõk és a kivitelezõk egyeztették a kivitelezés ütemezését.
Továbbiakban az „Épületenergetikai korszerûsítés Dömsöd Nagyközség Önkormányzat épületein” címû projektrõl és a munkálatok ütemérõl
folyamatos tájékoztatást adunk a lakosság számára a Dömsödi Hírnökben
és honlapunkon.
Varga László
fõtanácsos

Fotó: Vass

Köszöntés
Szeretettel köszöntjük

Czahesz Ignácné Geczõ Irénke nénit ,
aki március 3-án töltötte 95. életévét!

Neki és családjának kívánunk jó erõt, egészséget és mindennapjaikban sok örömöt, szeretetet!
A Dömsödi Hírnök fenntartója és olvasói nevében:
Vass Ilona felelõs szerkesztõ
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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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Településképi Arculati Kézikönyv készül DÖMSÖDÖN!
MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Dömsöd Nagyközség képviselõ-testülete Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítését és Településképi rendelet megalkotását fogadta el.
Az arculati kézikönyvet és a rendeletet a településkép védelmérõl szóló
2016. évi LXXIV. törvény értelmében minden önkormányzatnak 2017.
október 1-ig kell elkészíteni.
Az Arculati Kézikönyv elsõsorban a lakosság és a települési döntéshozók tájékoztatását segítõ, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy lényegre
törõen, mindenki számára érthetõ módon mutassa be a település építészeti arculatát meghatározó jellemzõket, épített és természeti értékeit, valamint a közös lakókörnyezet minõségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. A kézikönyvben a település helyi építészeti stílusjegyei
és azok a minõségi elvárások kerülnek meghatározásra, melyeket egy
építkezésnél figyelembe szükséges venni. Az elkészült kiadvány közérthetõ formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetõk és
építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki.
Az Arculati Kézikönyv készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy
azt széles körû helyi támogatás övezze, hiszen hosszú távon befolyásolja
a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település
életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét. Ezért készítésébe a lakosságot
széleskörûen szeretnénk bevonni, hogy érdemi módon beleszólhassanak
otthonuk, környezetük alakításába. A Kézikönyv kidolgozásához elengedhetetlen, hogy minél pontosabb képet kapjunk közös településünk te-

lepülésképet meghatározó adottságairól, ennek megismerésében pedig
leginkább a helyi lakosok tudnak segítséget nyújtani.
Ezért kérünk minden dömsödi lakost, Dömsödön ingatlannal rendelkezõ magánszemélyt, vállalkozást, civil szervezetet és mindenkit – aki szeretné, hogy a település arculatát, természeti környezetét megõrizve fejlõdjön tovább – a Településképi Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatos
véleményét, észrevételeit, ötleteit a foepitesz@domsod.hu e-mail címre írja meg. Szívesen várunk fényképeket értékesnek ítélt építészeti részletekrõl, terekrõl, utcákról, olyan épületekrõl, épületrészletekrõl, kerítésrõl,
kertrészletrõl, legyenek azok akár régi, vagy példaértékûen felújított, vagy
újonnan létesült és követendõ példaként említhetõ építmények. Fotók
esetében kérjük a helyszín feltüntetését, és egy gondolatban kérjük kifejteni, miért tartják értékesnek, követendõnek a küldött fotón lévõ helyszínt.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet elkészítésének folyamatában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XII. 8.)
Korm. rendelet 29/A. § (1) bekezdése, valamint a Partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól alkotott helyi rendelet alapján a partnerek tájékoztatására LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.
A lakossági fórum idõpontja: 2017. április 24. 18 óra.
Helyszíne: PSOMK Dömsöd, Béke tér 1.
Mindenkit várunk szeretettel!
Bencze István polgármester

A Dömsödi Általános Ipartestület hírei
Mérlegképes könyvelõk
kötelezõ továbbképzése!!!!!!
Az Oktker-Nodus Kiadó Kft. szervezésében
2017. 04. 27-28.
A Dömsödi Általános Ipartestületnél (2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.)
ismét megszervezésre kerül a továbbképzés!

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

Változatlan áron: 22.225 Ft/fõ.

„Õsi mestereink”

Érdeklõdni lehet: Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
ipartestulet.d@pr.hu
06-24-435-416, 06-70-318-6325

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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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.

A KLUCH RÓZSA Nagyközségi
Könyvtár olvasójának
– aki magyar-orosz-olasz szakos
tanárnõ is – egyik verse,
amely így hangzik:

Megemlékezés
március 15-én

HUDÁK KATI:

Olyan nagy bûn…
Olyan nagy bûn ma szegénynek lenni?
Nem az élet fáj, hanem a közöny.
Elmennek az emberek egymás mellett,
Átlépnek a beteg, az éhes felett.
S nem kérdik: van-e mit enned?
Nem kérdik, fázol-e, félsz-e?
És mit hoz a másnap reggel?
Önös érdek egész létünk?
S odafentrõl vigyáznak-e még ránk?
Ki tudja, hol és mikor, de legfõképp miért?
Te látod csak, Teremtõ Jóisten,
Harc és kemény küzdelem az Élet!

Álláshirdetések
Ráckevei
autómosó és gumis
mûhely
agilis, kreatív,
dolgozni szeretõ
munkatársat
vezetõ beosztásba
keres.

***
Gumis szakembert is keresünk kiemelt bérezéssel.
Érdeklõdni: 06 30 9242 671

Kútfúrás 110-es csatornacsõvel – garanciával.

06-30-964-0485

Gyönyörû, kellemes tavaszias idõ köszöntött
reánk március 15-én. Az ünnepi megemlékezés
immár hagyományosan a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban kezdõdött. Az egykori eseményeket dömsödi fiatalok segítségével éltük
át újra. Üdeségük, hamvasságuk s a tekintetükben izzó tûz az 1848-as márciusi ifjakat, a forradalom tisztaságát idézte meg. A felcsendülõ
dallamok, versek és szövegek méltón tükrözték
a forradalom üzenetét s annak hangulatát. A
szereplõk ruhái, a visszafogottan ízléses díszlet
csak fokozták mindezt. Lázár József képviselõ
úr ünnepi beszédében a helyi vonatkozású emlékeket kiemelten említette. (Az ünnepi beszéd
teljes szövege a következõ oldalon olvasható.)
A Petõfi-emlékhelyeket a megemlékezõk közösen keresték fel, mindenütt koszorúval, fõhajtással tisztelegve. A menetet lovas huszárok
vezették, az egyes helyeken a Dezsõ Lajos AMI
növendékei és tanárai közremûködtek.
Békében, méltón ünnepelhettünk ezen a napon, tisztelettel adózva a forradalom s a szabadságharc emléke elõtt.
Vass Ilona
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Lázár József képviselõ
március 15-i ünnepi beszéde
Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Szabadságszeretõ Dömsödiek!
Magyar vagyok. Büszkén tekintek át A múltnak tengerén, ahol szemem Egekbe nyúló kõsziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Petõfi Sándor 1847 februárjában vetette papírra ezeket a sorokat, és alig egy évvel késõbb,
1848 márciusában a nemzet egy újabb, egekbe
nyúló kõsziklát emelt. Mi magyarok – éljünk
bárhol – március idusán keressük 1848 kõsziklájának titkát. Számomra 1848 márciusa a remény,
az új utakat keresõ bátorság és a nemzeti összetartozás megélésének, átélésének ünnepnapja. A
hétköznapokból kiragyogó forradalom és a széles nemzeti összefogáson alapuló átalakulás. Ha
betekintünk e fordulatot hozó történelem emlékeibe, meggyõzõdhetünk, hogy a forradalom
résztvevõi nem hõsök, nem szentek akartak lenni. Hozzánk hasonló emberek voltak, akik napi
gondjaikkal küzdöttek, de kötelességüknek tartották a haza szolgálatát. Így kerülnek igazán szívünkhöz, így jut hozzánk közel ez az ünnep.
Tisztelt ünneplõk!
1848-ban Európa egyetlen vértelen forradalma volt a miénk. Sokkal fegyelmezettebb események zajlottak nálunk, mint másutt. Vértelenül, józanul, meggondoltan született az átalakulás. Ez az ország újat akart építeni. Nemzetgyûlést választott, törvényeket alkotott. A jobbágyság eltöröltetett, a társadalmi egyenlõség kimondatott. Késõbb Kossuth a történtekrõl így
fogalmazott: „Azon igék, amelyek 48-ban testté
váltak, olyformán termettek, mint a magyar
népdalok, melyek százezrek ajakán szólalnak
meg anélkül, hogy tudnánk, ki a szerzõjük.”
Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszaemlékezni ’48-ra,
annak történelmére és a történelmet formáló
alakjaira. Õk azok, akik a közös célért tenni
akartak és legfõképpen tenni tudtak. Akaratukat
összekovácsolta, erejüket megsokszorozta az a
tudat, hogy az emberek mily nagy dolgokra ké-

Fotó: Vass

pesek, ha összefognak. Rájuk emlékezünk a
mai napon is, kik felismerték az egység eget
rengetõ erejét. Tetteikben a végsõkig bízva, elszántan, reménnyel telve cselekedtek, akik kinyilvánították akaratukat és egy emberként álltak a szabadság elnyeréséért. Áldás azoknak,
kik javát munkálják a honnak, hírnevén híven
fáradoznak. Legyünk büszkék rájuk. Legyünk
büszkék Dömsöd és Dab hõseire, akik a megfelelõ pillanatban, megértvén a történelem hívó
szavát, mérlegelés nélkül cselekedtek. Õk példát adtak ennek a falunak, öregbítették Dömsöd
jó hírnevét, és a horvátok elleni ütközet aktív részesei voltak. Azt se feledjük el, hogy falunk
nagy áldozattal sietett a haza oltárához, és a falu
öreg harangját is odaadták ágyúnak. Nem a teljesség igényével, de ismert neveket említek,
bízva abban, hogy leszármazottai közül néhányan most is itt ülnek – Kossuth szavára jelentkeztek és cselekedtek. Faragó Mihály, Mészáros Sámuel, Balassa József, Csizmadia János,
Cser Mihály, Máté Antal, Jaksa Mihály, Takács
Mátyás, Kurucz Bálint, Ispán Gábor, Dani István, Kudar Sándor, Bata Sándor, Ratkai János
és Marjai Mihály. Õk a mi dömsödi hõseink. A
dabi hõsök a következõk: Makádi János, Õzes
Gergely, Kopis József, Kapás Lajos, Kovács
Lajos, Szabó Pál, Révész Ferenc, Végh András.
Hamvaik drága hazánk földjében porladnak
áldva. Ám emlékezetük nem fog elenyészni soha. 169 évvel ezelõtt arra a lapra, amit a 12 ponttal a pesti utcákon osztogattak, a fiatalok egy
kérdést is nyomtattak: „Mit kíván a magyar
nemzet?” Mi is tegyünk fel magunknak egy hasonlót, mely Dömsöd jövõjére vonatkozna, mi
az, amit 1848 márciusa nekünk üzent és feladatul adott? Hová tartunk? Mi a dolgunk? Tisztelt
ünneplõ Dömsödiek! Mi egy békében élõ, fejlõdõ Dömsödöt akarunk, ahol bizalomvezérelte
összefogással nagy eredményeket érhetünk el.
Olyan falut szeretnénk, ahol egymásban bízó,
egymás értékét, sikereit megbecsülõ dömsödiek
élnek, ahol rend, tisztaság és biztonság van. Egy

olyan községet, ahol jó élni, ahová jó hazatérni.
Olyan lakóhelyet, ahol az emberi lelkek vihara
és haragja lecsitul, és az érzelmekben felülkerekedik az egymást segítõ és megértõ összefogás.
Egy olyan települést, amelyre felnéznek a régióban, mert olyan célok és tervek valósulnak meg,
melyekért naponta érdemes dolgoznunk. Mindehhez megvan a tehetségünk, az akaratunk, tudásunk. Mindenkire számítunk, aki tiszta szándékkal segít nekünk ebben a munkában. Március szent napja mementó is egyben. Azért él az
ember, hogy higgyen és merjen.
A márciusi ifjak tüze, lelkesedése olyan volt,
mint a görögtûz. Hiába akarja valaki vízzel locsolni, hiába akarja bárki elfojtani, az mindig
égni és lobogni fog. Az aradi várárok életáldozatai a szabadsággal megélt hazaszeretettel
hagyták ránk e napot, és joggal elvárják, hogy
legyünk igaz emberek és igaz magyarok. „Áldott s dicsõ vagy mindörökre! ami nagyot és
merészet a szív akar, Egy szóban van foglalva
össze: E szóba, hogy MAGYAR.” Legyen hát
áldás minden igyekezeten, mely az 1848-as forradalom szellemiségét munkálja nemzetünk,
községünk, magyarok érdekében.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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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

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
1. 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.

Esemény kezdete:
2017. április 20. csütörtök, 08:00
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8. osztályosaink felvételi eredményei
Iskolánk végzõs tanulói számára rendkívül fontos idõszak volt a 2017es év elsõ 3 hónapja. Meg kellett írniuk a központi felvételit matematikából és magyarból, valamint iskolákat kellett választaniuk, ahol késõbbi tanulmányaikat folytathatják.
A központi felvételire januárban került sor, melyre már szeptember óta
folyt a felkészülés. Iskolánk felvételi elõkészítõ órákat biztosít minden évben a nyolcadikosoknak, mellyel a tanulói teljesítmények növelése a célunk. Segítséget nyújtunk a kevésbé jó képességû tanulóknak és a legjobb
képességûeknek is, hiszen a felvételi követelményeket a diákok nagy
többségének teljesítenie kell.
Ezek a felvételi feladatsorok elsõsorban nem a tantárgyi, lexikális tudást mérik, hanem azokat a képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában szükségesek. A tanulóknak többek között szöveges és logikai feladatokat kellett megoldaniuk; szövegeket, közmondásokat kellett
értelmezniük és írniuk. A gyakorláshoz a korábbi évek feladatsorait mi is
használtuk, persze az idén is voltak olyan feladatok, amire nem számítottunk. Diákjaink még ezektõl a feladatoktól sem riadtak vissza, ha nem is
tudták végig megoldani azokat, legalább elkezdték, próbálkoztak.
Büszkén mondhatjuk el, hogy tanulóink ezen a megmérettetésen – a
környékbeli iskolákhoz és az országos átlaghoz képest – nagyon jól teljesítettek. Magyarból is, és matematikából is 16 fõ teljesített az országos átlag felett (összesen 27 fõ felvételizett). Ez kiemelkedõ eredmény!
Eredményeinket a következõ táblázat tartalmazza:

adatok is, de megoldottunk mindent. Majd eljött az eredményhirdetés.
Nem lehet szavakba önteni, hogy mennyire örültünk, mikor meghallottuk
a csapatnevünket: Kalandorok! Nem csak a rajzmunkával lettünk elsõk,
hanem a versenyt is megnyertük!
Köszönjük szépen Szilvi néninek a felkészítést! Éva néninek is köszönjük, hogy segített elkészíteni a plakátot!”
Sas Zsuzsanna:
„Nagy izgalommal készültünk erre a versenyre. Elõzetes feladatként
Amerigo Vespucci utazásairól kellett rajzos beszámolót készítenünk. Ehhez segítséget kaptunk a rajz szakkörösöktõl és Gerenday Éva nénitõl. A
külön feladat mellett a tananyagot is alaposan átismételtük Szilvi néni segítségével.
A versenyen egy kis pogácsával és teával vendégeltek meg minket a
feladatok után. Amíg a zsûri dolgozott, egy elõadást hallgathattunk meg
az Ig-Nobel-díjas Horváth Gábortól.
Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Különdíjat kaptunk az elõzetes
feladatunkért, valamint az 5. osztályos korcsoportban sikerült az 1. helyet
is megszereznünk. Nagyon boldogan tértünk haza. Köszönjük a felkészítést és a segítséget!”

PANGEA Matematika Verseny
eredményei (iskolai forduló)

Készítette: Ácsné Jaksa Szilvia

Ötödikeseink sikere
Március 9-én iskolánk ötödikesei közül 3 fõ vett részt Kunszentmiklóson, a Baksay Sándor Református Gimnázium által szervezett Természettudományi Versenyen. Csapatteljesítményükkel sikerült megnyerniük a
versenyt. Pályamunkájukkal pedig különdíjat nyertek, egy kirándulást a
Kolon-tóhoz. Az alábbiakban a versenyzõk néhány gondolata olvasható:
Balogh Virág:
„Nekem és két osztálytársamnak, Sas Zsuzsannának és Orosz Tamásnak jutott az a megtiszteltetés, hogy képviselhettük iskolánkat a kunszentmiklósi versenyen.
Sok munka, készülõdés elõzte meg a nagy napot. Elõre el kellett készítenünk egy plakátot is Amerigo Vespucci felfedezõ útjáról.
A megnyitó abban a nagyobb teremben volt, ahol a verseny után egy
érdekes elõadást is meghallgathattunk. Voltak nehezebb és könnyebb fel-

5. évfolyam:
1. Szabó Petra, Sas Zsuzsanna, 2. Göllény Petra, 3. Sándor Emma
6. évfolyam:
1. Laczó Bence, 2. Ács Zoltán, 3. Bányai Dorina
7. évfolyam:
1. Rakszegi Napsugár, 2. Kovács Mihály, 3. Kudar Szabolcs, Varga Ildikó, Kovács Adrienn
8. évfolyam:
1. Rüsics Alexa, 2. Pozsár Lili, 3. Papp András

Híreink
2017. március 23-án, Szigetszentmiklóson angol versenyen vettünk
részt. Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, mert rengeteget készültek erre a napra.
Bár az ötödik évfolyamon indult a legtöbb versenyzõ, a dömsödi
gyerekeknek ez nem jelentett problémát.
Balogh Virág Csenge 5. b megnyerte a versenyt, Szabó Petra 5. b 2.
helyezett lett, Göllény Petra 5. b különdíjat kapott.
A hetedik évfolyamról Biricz Vivien Linda 7. a osztályos tanulóra lehetünk büszkék, aki ezen a versenyen 1. helyezett lett.
Szeretettel gratulálok mindenkinek!
Bencze Noémi
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J Nálunk mindig történik valami… J
A negyedikes osztályok március 15-ét megelõzõen kirándulást szerveztek Szalkszentmártonba, a Petõfi-emlékhelyekre. A program elsõ része múzeumlátogatás volt tárlatvezetéssel és játékos feladatokkal.

Ezután kézmûves foglalkozáson ’48-as csákó formájú ceruzatartót készítettek nemzetiszínû díszítéssel. Közben ’48-as dalokat tanultak, énekeltek. Majd helyben sütött kemencés lángossal vendégelték meg a csoportot. A szabadtéri sorversenyek gyõztesei tábornoki és kapitányi rangot
kaptak. A nemzeti ünnep hangulati elõkészítésére és ismereteik bõvítésére kiválóan alkalmas és élményszerû program volt.
Március 22-én „iskolakóstolóra” vártuk az óvodásokat és szüleiket. A
leendõ elsõ osztályosok megismerhették az iskola épületét belülrõl, beülhettek az iskolapadba. Néhány játékos feladattal bemutattuk nekik, hogy
hogyan zajlik egy tanítási óra. A szünetben jót körjátékoztunk a folyosón.
Reméljük, ez az együtt töltött idõ segített a szorongás enyhítésében, és a
résztvevõ gyerekek ismerõsként jöhetnek szeptemberben iskolába.
Március utolsó hetében a nyílt napokon lehetõséget adtunk a szülõknek,
hogy betekintsenek a tanítás-tanulás folyamatába, valamint a testnevelés és
néptánc órák forgatagába. Az érdeklõdõ szülõk láthatták gyermekük órai
munkáját, viselkedését, társaihoz való viszonyát. Reálisabban megítélhették az osztályban elfoglalt helyét, a többiekhez viszonyított tudását, a teljesítményét.
A PANGEA matematika verseny helyi fordulójának eredményei:
3. évfolyam: 15 versenyzõ indult
I. Ambruska Laura 3. b, II. Korsós Nóra 3. a, III. Papp Mihály 3. b,
IV. Závory Gábor 3. a, V. Balogh Antal 3. a, V. Farkas Evelin 3. b
4. évfolyam: 22 versenyzõ indult
I. Perger Panka 4. a, II. Csimma Roland 4. b, III. Kakas Bence 4. c, IV. Kudar
Zalán 4. b, IV. Liptai Áron 4. b, V. Nagy Bereniké 4. b, V. Slezák Péter 4. c

Fotó: Vass

Patonai Istvánné

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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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Növendékeink szorgalma meghozta gyümölcsét: sok-sok szép eredményünk született februárban és márciusban, és részt vettünk a helyi rendezvényeken is.
Február 20-án a ráckevei Ránki György Alapfokú Mûvészeti Iskola IV.
Népdaléneklési Versenyén részt vettek: Gonda Gréta, Horváth Fanni, Horváth
Petra, Laczó Bence, Manger Petra, Szabó Petra. Eredmények: Szabó Petra
arany minõsítés, Horváth Fanni különdíj. Felkészítõ tanár: Donec Szergej.
A növendékeink szállításában Idrányi Szilvia és Horváth János segítettek.

Március 25-én társastáncosaink a Magyar Látványtánc Szövetség budapesti kvalifikációs bajnokságán az alábbi eredményeket érték el:
Zsákai László és Varga Vanda (duó FELNÕTT kategóriában) – 1. helyezés, Hefler Petra – 2. helyezés, Csipet Csapat – ezüst minõsítés, Gézengúzok – ezüst minõsítés. Felkészítõ tanáruk Mihó Diána.
Növendékeink szállításában a következõ szülõk segédkeztek: Matus
József, Nánássy Zoltán, Szmoleniczki Mónika, Mendi Mátyás Norbert,
Vargáné Nagy Andrea, Rácz István, Mészáros Miklós, Fülöp Hedvig,
Matics Gizella, Bõdi Endréné, Papp János, Szakos Melinda, Kohut Éva.

Csipet Csapat

Március 4-én az OMK-ban szerepeltek zenész növendékeink Jancsó
Attila könyvbemutatóján és kiállításának megnyitóján. Felkészítõ pedagógusok: Kanderka Andrea, Kovács Eszter, Bellák Miklós, Csernov Miklós és Donec Szergej.

Gézengúzok
Hefler Petra

Március 15-én a községi ünnepséget követõ koszorúzáson szolfézs
csoportjaink énekeltek. Felkészítõ tanár: Donec Szergej.
Március 22-én a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola rendhagyó
énekóráján léptek fel tanáraink és az énekkar. A reformkor zenéjét bemutató foglalkozáson fõként romantikus mûveket hallhattunk. Kovács Eszter
fuvolázott, Kanderka Andrea klarinétozott. Zongorán kísért Berki Artúrné.
Az énekkar Erkel Éljen a haza c. mûvét adta elõ. Felkészítõ tanáruk és
zongorakísérõjük Donec Szergej volt, aki a Bánk bán c. opera Hazám, hazám c. áriáját is énekelte. Halassyné Székely Orsolya pedig egy Liszt-mûvet zongorázott.

Zsákai László
és
Varga Vanda

Március 31-én a tököli Weöres Sándor Területi Rajzverseny díjátadóján a következõ növendékeink kaptak díjakat: Sankó Bence – I. helyezés,
Kadók Boglárka – II. helyezés, Kunu Szebasztián – II. helyezés, Szakál
Emese – különdíj, Kadók László Levente – különdíj. Felkészítõ pedagógus: Brusztné Firnigl Judit.
Gratulálok minden versenyzõnek és felkészítõ tanárnak a versenyeken elért
eredményekhez, köszönöm a szülõknek, hogy közremûködtek növendékeink
szállításában. Remélem, a következõ hónapok is ilyen sikeresek lesznek.
Megköszönöm Bencze István polgármester úrnak, valamint Láng
Andrásnak és munkatársainak a karbantartásban nyújtott technikai segítséget. Itt szeretnék köszönetet mondani Bak Sándor szülõnek is, aki
közremûködött a kertrendezésben.
Köntös Ágnes intézményvezetõ
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Kisherceg Gyerekház tavasza
képekben

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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70 éves a Dömsödi Horgász Egyesület
Településünk legnagyobb civil egyesülete, a Dömsödi
Horgász Egyesület
március 18-án tartotta
70 éves jubileumi közgyûlését. A horgászatot kedvelõ emberek tisztelik, szeretik és óvják a természetet. Sokan önzetlen közösségi munkával, elhivatottságból
végzik az adminisztratív, versenyszervezési és
mindennemû egyéb más feladatot, amit megkíván az egyesületi élet. Minden tavasszal megtartják éves közgyûlésüket, mely a 2017-es esztendõben többszörösen különleges alkalom
volt. 70 éves jubileumi, öt évenkénti tisztújító és
a rendes éves közgyûlés is egyben. Ennek kapcsán számos meglepetéssel kedveskedtek a
résztvevõknek. Volt tombola, ahol értékes jutalmakat sorsoltak ki, továbbá a megjelentek értékes meglepetés ajándékban részesültek.
Tóth István, a Dömsödi Horgász Egyesület
elnöke köszöntötte a jelenlévõket, és megtartotta ünnepi köszöntõjét, mely egyszerre volt jubileumi, zárszámadó és tisztújító.
A beszámoló teljes szövegét itt olvashatják:
Tisztelettel köszöntöm a jubileumi, zárszámadó és tisztújító közgyûlésen megjelent
horgásztársakat!
Sokak számára talán életkoruk miatt nem ismert az egyesület megalakulásának és megalakításának 70 évvel ezelõtti története. Tekintsünk
vissza a múltra.
A Ráckevei-, akkor még Soroksári-Dunaágon a háborút megelõzõen csak néhány horgászközösség létezett. A vízterületre jobbára
csak azok jutottak le horgászni, akik megtehették azt, hogy a területet bérlõtõl meg tudták vásárolni évenként a horgászjegyet.
A háborút követõen kezdett megváltozni a
helyzet. Berényi János irányításával 1946-ban
megalakult a Soroksári Duna-ági már létezõ
horgászegyesületeket tömörítõ Soroksári Dunaági Intézõ Bizottság, majd nem sokkal késõbb,
szintén az Õ irányításával létrejött a Magyar Országos Horgász Szövetség, a MOHOSz.
Sorra alakultak a gyárak, üzemek sporthorgász szakosztályai, a Duna-ágat szakaszokra
osztották, s akinek volt „tehetsége” és befolyása, azok vízterülethez jutottak. A mi térségünkben a 8-9 fkm szakaszon a Neptun Sporthorgász
Egyesület, a 9-12,5 fkm szakaszon pedig a Vasas Horgász Szakosztály szerzett bérleti jogot, s
a helyi horgászni vágyóknak nem volt lehetõségük, hogy kedvtelésüket folytassák.
....és itt kezdõdik a Dömsödi Horgász Egyesület története!
A dömsödieknek lépniük kellett, hogy valamilyen úton-módon horgászási lehetõséghez
jussanak. Ahol tehették, mindenütt hallatták
szavukat, de semmi sem történt. Ekkor, 1947
nyarán határozta el Orosz András, aki szintén

nagy horgász hírében állt, hogy megszervezi barátaival együtt a Dömsödi Horgász Egyesületet.
1947 novemberére ez is sikerült. Megtartották
alakuló ülésüket, s megalapították a Dömsödi
Horgász Egyesületet.
Az egyesület elsõ elnöke Fok Gyula, alelnöke Báthory Ferenc, titkára Bajnóczi Imre, gazdasági felelõse Krizsa Lajos lett. Orosz András
sajnos nem vállalhatta az egyesület elnöki tisztét, mivel az akkori politikai helyzetben Rajk
László belügyminiszter addig nem engedélyezte az egyesület mûködését, míg helyette mást
nem választanak, de megmaradt a háttérben, és
irányításával, tanácsaival segítette az egyesület
elindulását.
Itt kell köszönetet mondani Neki azért a fáradozásért, ami ezután következett. Egyesület
igaz volt már, de vízterülete nem. Orosz András
agilitásának köszönhetõ az, hogy kapcsolatai
révén sikerült megegyezni a Neptun és a Vasas
egyesületek vezetõivel, hogy a dömsödieknek
biztosítsanak horgászjegyeket. Így 1948 évtõl a
tagság egyik része a Neptun vizen, másik része
a Vasas vizen horgászhatott. 1950-tõl a Soroksári Duna-ági Horgász Egyesületek Intézõ Bizottsága egyesítette ezt a két vízterületet, s a
MÁVAG Mozdony és Gépgyár Horgász Szakosztályának adta bérbe, azzal a kikötéssel, hogy
a Neptun és a Vasas egyesületeken kívül a dömsödi egyesületnek is biztosítsa a horgászási lehetõséget. Ettõl kezdve egészen a nyolcvanas
évekig mint a Mávag albérlõi léteztünk.
1949-tõl 1952-ig Denke Lukács elnök, Kónya
Lajos és Bödõ Imre alelnökök, Krizsa Lajos,
majd Bödõ Mihály gazdasági felelõsök, valamint Toma István titkár vezette az ügyeket. Erre
az idõszakra esik az egyesületi adminisztráció
megerõsödése, az ügyintézés rendszerezettségének elindítása. A sok nehézség ellenére sikerült
elérniük azt, hogy a tagok kötelezettségeiket rendezzék, s megbecsüljék az egyesületi tagságot.
1947-ben 76 fõ, 1948-ban 91 fõ, 1949-ben 99
fõ, 1950-ben 116 fõ, 1951-ben 155 fõ, 1952-ben
185 fõ taglétszámú volt az egyesület. A tagság
felének volt csak lehetõsége arra, hogy a Dunaágon horgásszon, a többieknek csak mellékvízi
jegy jutott. Igaz, akkor még a Kunsági-csatorna
is ezekhez a vizekhez tartozott. 1952-ben politikai nyomásra egyesületünk a Dömsöd Községi
Sportkör Horgász Szakosztálya lett. Az elnök
Tokay György, az alelnök Váczi Sándor, a titkár
Toma István és a gazdasági felelõs Horváth
László volt. A taglétszám 1953-ban 199 fõre
gyarapodott.
Majd jött 1953–54 tele. A csepeli Papírgyárból fenolos szennyezés került a Duna-ágba, aminek következtében szinte teljesen megsemmisült a Duna-ág halállománya. Sajnos itt kell elmondani, hogy a tagság közel 80%-a a pusztulást követõ évben cserbenhagyta egyesületünket.
1954-ben a MOHOSz is szigorításokat vezetett be, mely szerint csak önálló horgászegyesü-

letek juthatnak vízterülethez, s a létszámot is zárolták. 1954. december 31-ével a Dömsöd Községi Sportkör Horgász Szakosztálya megszûnt.
1955. január 1-jei nappal újjáalakult a Dömsödi
Horgász Egyesület, az alapításhoz szükséges
minimum 35 fõs létszámmal. Ekkor választják
meg elnöknek Váczi Sándort, alelnöknek Sebestyén Lászlót, pénztárosnak Bödõ Mihályt,
titkárnak pedig Székely Endrét. A területi jegyeket továbbra is a MÁVAG-tól kaptuk, ami
nem kis erõfeszítésébe került a vezetésnek.
Az 1956-os árvíz környezeti pusztítása ellenére jót tett a Duna-ágnak és mellékvizeinek. A
halállomány jelentõsen megszaporodott az árvíz
visszahúzódása után. A felnõtt taglétszám 1956ban 64 fõre, 1957-ben 115 fõre szaporodott. Ez a
létszámszaporodás sajnos nem tetszett a „fõbérlõnk”-nek, s kénytelen volt a vezetés olyan
kompromisszumot kötni, hogy csak dömsödi lakosokat vesz fel, s a más lakhellyel rendelkezõket átirányítja a MÁVAG-hoz. Ennek eredményeképpen 1960-ban a létszám 84 fõre csökkent.
A Duna-ági zárt létszám növelése érdekében
az egyesület vezetése többször kezdeményezte
az IB-nél, a MOHOSz-nál és a Pest megyei Tanács Halászati Felügyelõjénél, hogy csökkentsék a horgászbotok számát kettõre, s az így
megmaradó horgászbotoknak megfelelõen
emeljék meg a létszámot, s kezeljék úgy az
egyesületünket, mint önálló, vízterületi jegyet
kiadó egyesületet. Megtakarítva tagjainknak a
kettõs tagfizetést, s ez által lehetõség lett volna
fejlõdésre. Sajnos ebben az idõben még zárt kapukat döngettünk. 1961-ben 95 felnõtt horgászunk volt, 1962-ben 112 .
Az 1962–63 téli halpusztulás után létszámunk 76 fõre apadt. Ebben az évben a Soroksári Duna-ági Intézõ Bizottság a pusztulás enyhítésére rekord mennyiségû telepítést hajtott végre, s kísérletképpen még angolnát is telepítettek.
Ezt követõen a ’60-as évek végére a létszám
szépen gyarapodott, 1970-ben már meghaladta
a 150 fõt. Ebben az évben választották meg elnöknek Tarr Istvánt, titkárnak Váradi Lajost,
gazdasági felelõsnek Horkai Józsefet. 1972-ben
Tarr István lemondása után Martinek József volt
az egyesület elnöke 1980-ig. 1975-ben Gáspár
Lászlót választották meg gazdasági felelõsnek.
A taglétszám ekkor már 252 fõ. Ebbõl sajnos
csak 110 fõ tudott a Duna-ágon horgászni, a
többinek csak mellékvízi jegy jutott.
Ebben az idõszakban határozta el a vezetés,
hogy figyelmen kívül hagyja azt a régi
MÁVAG-gal kötött megállapodást, hogy csak
helyi lakosokat vesz fel. Megpróbált elõször
egyezkedni a MÁVAG-gal, hogy több jegyet
juttasson, majd a sok sikertelen tárgyalás után a
MOHOSz illetékeseit keresték meg. Ez a több
évig húzódó vitasorozat mind az Intézõ Bizottságnak, mind a MOHOSz-nak kezdett terhes
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
lenni, mivel rajtunk kívül több „albérlõ” egyesület is önállóságot kezdeményezett. 1980-tól
megszüntették a Duna-ági területi határokat, s a
Ráckevei Halgazdálkodási Bizottság-on keresztül egységes Duna-ági jegy kiadását engedélyezték. A horgászbotok számát kettõre csökkentették, ami lehetõséget adott arra, hogy létszámemelést engedélyezzenek.
1980-tól Gergely Lajos lett az elnök. Személyes kapcsolatainak köszönhetõen megszüntethettük az „albérletet”, és önálló Duna-ági egyesületként kezdtünk mûködni. Közbenjárásával
több száz területi jegyhez juthattunk, ami azt
eredményezte, hogy a ’90-es évekre megszûnt a
sorban állás, s jelenleg minden új tagnak biztosítani tudjuk a Duna-ági területi jegyet. Taglétszámunk 1990-re elérte az 1000 fõt, s azóta némi
ingadozással, de tudjuk tartani ezt a létszámot.
A késõbbi pénzügyi megerõsödésünk tette lehetõvé, hogy betársulva a Sportkombinát építkezésébe pénzzel és társadalmi munkával, állandó irodahelyiségünk legyen, az iroda elõtti
Duna-szakaszon a csónakkikötõ és horgászstég
megépítését is ennek köszönhetjük. Ez az anyagi háttér biztosította, hogy versenycsapatot szervezzünk, és a részükre biztosított felszereléssel
a megyei versenyeken részt vegyünk.
Sikeres NCA-s pályázatainknak köszönhetõen – melyen több mint 3 millió Ft vissza nem térítendõ támogatáshoz jutottunk – sikerült javítani jegykiadásunk színvonalán, sportpályai irodánk megszépült, nyomtatványainkat már magunk állítjuk elõ. Az irodánk elõtti udvarrészen
akadálymentesített bejárót, az utcán parkolót
tudtunk kialakítani. 2006-ban már jutott arra is,
hogy megrendezzük elsõ alkalommal a „Családi – baráti” névre keresztelt horgászversenyünket. Elmondhatom, hogy akik ott voltak, nagyon jól érezték magukat és várták a folytatást.
2007-tõl a jelenlegi vezetés továbbvitte a
megkezdett munkát. Folytattuk az NCA pályázást, és összességében közel 10 millió forint pályázati pénzhez jutottunk. Ez megoldotta azt,
hogy a tagdíjakat nem kellett megemelni. Lehetõvé vált az is, hogy közös szervezéssel, öt alkalommal megrendeztük és megfinanszíroztuk a
dömsödi Hal-Víz Napokat. Sajnos az utóbbi
években a pályázati lehetõség megszûnése miatt
megrendezni már nem tudjuk. A rendezést a
Dömsödi Önkormányzat vette át, azonban a
Hal-Víz Napokon horgászversennyel és halászléfõzõ versenyen való részvétellel jelen vagyunk. Itt öt kategóriában osztunk ki oklevelet,
érmet és serleget. Versenyeinken évek óta etetõanyaggal támogat bennünket a dömsödi
DOVIT cég vezetése. Köszönjük.
Szintén a pályázatnak köszönhetjük, hogy
tagjaink jobb kiszolgálása érdekében elõször az
Átrium Üzletházban tartottunk fenn bérelt irodát. Két év után olyan lehetõség kínálkozott,
hogy a fõúton megvásárolhattuk a korábbi festékboltot 3,5 millió forintért. Így a pályázaton
megtakarított pénzünket erre az ingatlanra for-
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dítottuk. Továbbra is fenntartjuk a sportpályai
irodánkat is, mely „örökös bérlet”, de nagyobb
biztonságot ad az, hogy „tulajdonunk” is van.
Az alapszabály értelmében az utolsó öt évben
is megtartottuk a zárszámadó küldött közgyûléseinket, ahol részletesen ismertettük az az évi
bevételi és kiadási terveket, illetve azok eredményes megvalósulását. Ezeket a beszámolókat
minden esetben egyhangúan elfogadta a tagság,
és ezek helyességét a Felügyelõ Bizottság is
visszaigazolta. Most csak néhány jellemzõ számot említek a taglétszámunkról és a vagyoni
helyzet alakulásáról 2007. évtõl 2011. évig.
Év
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

Felnõtt horgász
taglétszám
1103 fõ
1028 fõ
1049 fõ
1119 fõ
1018 fõ

Vagyoni
helyzet
7.919.486 Ft
8.783.602 Ft
8.382.459 Ft
10.328.327 Ft
9.130.518 Ft

A fenti adatokból megállapítható, hogy a taglétszámunk is, a gazdálkodásunk is anyagilag
mindvégig stabil volt.
Most tekintsük át a számok ismeretében az
ezt követõ utóbbi öt év jellemzõ létszámadatait.
Év
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

Felnõtt
929
885
854
860
785

NyugIfi/
Összesen
díjas Gyermek
89
41/350
1409
93
20/400
1398
103
11/400
1368
127
10/350
1347
169
11/420
1385

Megállapítható, hogy a felnõtt tagok létszáma kissé csökken, a nyugdíjas tagok létszáma
ezzel arányosan nõ, az ifi létszám kismértékû
emelkedést mutat.
1%-ról: A személyi jövedelemadó felhasználásáról már 2016 decemberében írásban beszámoltunk a tagságnak.
Részletezve:
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

236.701 Ft
185.295 Ft
266.341 Ft
229.858 Ft
224.885 Ft

70% 80 éven felüli
166.000 Ft
130.000 Ft
190.000 Ft
161.000 Ft
158.000 Ft
805.000 Ft támogatás

Sajnálatos, hogy az APEH tájékoztatása szerint évente csak 15-20 fõ felajánlásából tevõdik
ki az összeg!
A minden évben megrendezett háziversenyek sem maradhatnak ki a történetünkbõl.
Kezdetekben 20-30 fõ vett részt rajtuk. Ma már
jóval többen állnak rajthoz, s mindent megtesznek a siker érdekében. Nem a teljesség igényével, rövidített formában szólok a legfontosabb, a
horgászutánpótlás reményében megrendezett
versenyeinkrõl. Valóban reméljük, hogy az
alább felsorolt fiatalokból késõbb felnõtt korú,
etikus dömsödi horgászok lesznek.

A Duna-parti általános iskolák közti versenyrõl: (megjegyzem, a képet nagyban árnyalja, hogy pl. a kiskunlacházi iskolások között is
nagyon sok Dömsödi HE tag van, pl. 2015-ben
és 2016-ban a lacházi felsõsök nyertek, és csapatuk minden tagja Dömsödi HE tag volt, mint
pl. Balogh Róza)
Tehát: Már hosszú évek óta veszünk részt az
RDHSZ által szervezett Duna-parti általános iskolák közötti csapatversenyen, és eddig nem
volt olyan év, ahol a dömsödi gyerekek ne álltak
volna a dobogó valamelyik fokán összetettben,
illetve nagyon ritka volt az is, hogy az alsós, illetve a felsõs csapat közül valamelyik ne lett
volna díjazott az adott évben. Azt tudni kell,
hogy ezek a sikerek nem véletlenül jöttek, hiszen a lehetõségekhez képest a dömsödi csapat
mindig felkészítve, kidolgozott taktikával és segítõkkel jelent meg ezeken a versenyeken. A
felnõtt segítõk, illetve felkészítõk az elmúlt öt
évben a következõ tagjaink voltak: Fabók Sándor, Harsányi Zoltán, Balogh László, Toma István, Saller András, Kakuk Rudolf. Természetesen külön köszönet a kísérõ szülõknek, akiket
név szerint nem sorolunk fel.
Az elmúlt 5 év eredményei:
2012-ben az alsós csapat I., a felsõs 3. helyet
ért el, ezzel abszolút I. helyen végzett.
Alsósok: Kakuk Zsanett, Harsányi Anna,
Láng Tege. Felsõsök: Saller Tímea, Takács
Daniella, Ács András.
2013-ban: alsós csapat I., a felsõs II. helyen
végzett, ezzel abszolút I. hely.
Alsósok: Kakuk Zsanett, Harsányi Anna és
Láng Tege. Felsõsök: Pethes Patrícia, Fabula
Dominik, Ács András.
2014-ben: alsós csapat I., felsõs csapat V.
hely, abszolút I. hely, alsósok: Kakuk Zsanett,
Harsányi Anna, Pergel Dávid, felsõs csapat:
Pergel Bence, Farkas Zsolt, Katus Kristóf.
2015-ben alsós csapat I., felsõs csapat III., abszolút II. hely. Alsósok: Kakuk Zsanett, Harsányi Anna, Kakuk Ru30% mûködési költség dolf, felsõsök: Pergel
70.701 Ft
Bence, Fabula Domi55.295 Ft
nik, Csontos András.
76.341 Ft
Külön dicséret illeti
68.858 Ft
Kakuk Zsanettet és
66.885 Ft
Harsányi Annát, akik
az alsó tagozat 4 éve
alatt minden alkalommal nagyban hozzájárultak a csapatuk elsõ helyezéséhez minden évben!!!
A 2016-os iskolák közti versenyen az alsós
csapatot Kudar Zalán, a felsõst Kudar Zsolt képviselte, a többi gyerek, akivel meg volt beszélve,
nem jelent meg! Ennek ellenére a kis Kudar
megnyerte az alsós csapatversenyt, Zsolt pedig
nem fogott semmit, de összsúly alapján az iskola csapata a 2. helyen végzett így is.
A Horgászegyesület önkormányzatának, illetve vezetésének mûködésérõl röviden.
Az elmúlt 5 évben 28 alkalommal, tervszerûen ülésezett a vezetés. Ezen idõszak alatt 54 db
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mûködéssel kapcsolatos határozat született. A
határozatokat aktív és építõ jellegû viták, hozzászólások eredményeképpen nyílt szavazással
hoztuk. Határozatainkat végrehajtottuk, melyeket az FB ellenõrzött. Fontos, hogy tanácskozási
joggal az FB elnöke minden önkormányzati
gyûlésre meghívót kapott, melyeken részt is
vett. Az 54 határozatra nem térek ki, csak az
utolsó fajsúlyos határozatunkra. Úgy döntöttünk, hogy a horgászegyesület megszerzi a horgászvizsgáztatás jogát. Kialakítottuk a feltételeket – tárgyi és személyi – az elsõ vizsgáztatás
2017. március 11-én megtörtént. A horgászegyesület mûködésének része az is, hogy részt
vállalunk a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség vezetésében – munkájában. Köztudomású,
hogy a Szövetség egyik alapító horgászegyesülete a Dömsödi Horgász Egyesület, és a Szövetség pedig alapító tagja a MOHOSZ-nak. Így e
két szervezetrõl is szólunk.
A Dömsödi Horgász Egyesület tagjaiból kerül ki: az RDHSZ Felügyelõ Bizottsága mellett
mûködõ Társadalmi Munkacsoport tagjai –
Mikus Lajos, Tóth István Gábor, Kövesdi József.
Az RDHSZ Felügyelõ Bizottság tagja lett
Ács Balázs – alelnök.
Az RDHSZ Etikai Bizottság tagja volt 2016.
decemberig Gáspár László. Gáspár László egyben az RDHSZ ún. SZÁK-program irányítója
is. Neki is köszönhetõ, hogy ma már kb. 80 forgalmazó helyen vásárolhatják meg az RSD horgászai horgász területi jegyeiket, állami horgászjegyeiket. Végül az RDHSZ ügyvezetõ
igazgatója, a Dömsödi Horgász Egyesület elnöke, egyben a MOHOSZ választmányi tagja.
Megemlítendõ, hogy Tóth István 2016. március
15-e alkalmából az FM minisztertõl Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést vehetett át
– a horgászmozgalomban kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként.
Horgászokmányok érvényesítésérõl:
Mûködésünket alapvetõen meghatározza a
rendszeres és példaértékû szintû jegyértékesítés,
melyet megköszönünk gazdasági felelõsünknek, Gáspár Lászlónak és feleségének, Marikának, aki a munkában nagyban segíti.
Az elmúlt 2 évben az önkormányzatunk minden tagjával dolgoztunk a horgászegyesület
alapszabályán, azt kettõ közgyûlésen is tárgyaltuk, hogy a Civil törvénynek és a Ptk.-nek is
megfeleljen. Új alapszabályunkat a Törvényszék 2016. január 30-án jegyezte be.
Az egyesület azon tagjainak, akik nem rendelkeznek horgászstéggel, a figyelmébe ajánljuk a már meglévõ közösségi stégjeinket, használják bátrabban. Ezek: a Frank-féle – a volt
dömsödi birkacsárdánál, a Duna-parti iroda
elõtti és a csónakház elõtti közösségi stég. Felhívom figyelmét azoknak, akik mostantól terveznek stéget szerezni, építeni, hogy új szabályozás
született. A létesítéshez szükséges feltételek az
egyesületi irodában megtekinthetõek.
Korábban említettem, hogy egyesületünk az
RDHSZ egyik alapító tagja, munkájáról röviden:
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Mivel foglalkozik a Szövetség?
Haltermelés: ponty és egyéb halfajok (csuka,
balin, harcsa, amur, busa, compó) szaporításával, nevelésével.
Pontyból évente: Makádon 180-200.000 kg
egy-két-háromnyaras.
Szigetbecsén: egynyaras ponty, csuka, süllõ,
amur elõnevelés.
Ráckeve: keltetõ, e fenti fajok szaporítása folyik.
Elõállított hal értéke:
Ráckevei keltetõben: 16.921.500 Ft
Szigetbecsén:
6.020.000 Ft
Makádon:
140.000.000 Ft
Haltelepítés: 2016-ban pontyból
tavaszi
71.000 kg
nyári
35.000 kg
õszi
106.000 kg
haltelepítés
= 212.000 kg
Halfogások: az utolsó megbízható adat 2004.
évi = 210.000 kg volt a fogási naplók adata szerint.
2015. év óta a NÉBIH összesít, de ezt az adatot még nem ismertették.
Érdekesség: 2016. évi IV. Nemzetközi Bojlis
Versenyen (Makádi Ezüstparton) 26 csapat versenyzett. 1.390,77 kg pontyot és amurt fogtak.
A legnagyobb hal 25.37 kg volt.
2016. évben megrendezett Ponty Show-n
bemutattuk a Szövetség nagy halait. A siker
óriási volt.
Halõrzés: csökkenõben van a szabálysértõk
létszáma. 2016-ban csak 214 fõ ellen indult eljárás, sajnos közülük 20 fõ úgymond a dömsödi
vizeken vétett.
Jelenleg 14 fõ fõállású, 34 fõ társadalmi halászati õr és 31 fõ rendõr felügyeli a horgászatot.
Környezet- és természetvédelem: évente 1315 esetben eljárást indítunk parti nádast-sást feltöltõ horgász ellen, akik a hal élõ-, búvó- és szaporodóhelyét teszik véglegesen tönkre.
Évente több mint 20 esetben teszünk feljelentést vízszennyezés ügyében. Ezek: szennyvízbefolyás – ipari méretekben és olajszenynyezések.
Halpusztulások: – okai vízszennyezésekre
vezethetõk vissza. 2016. évben 7.610 kg haltetemet tudtunk összeszedni és az ATEV-hez elszállíttatni. 2016. évben tömeges Lernea fertõzéssel küszködtünk. Ezek is vízminõségi és vízszennyezési problémákra voltak visszavezethetõek. A gondot sikerült leküzdeni.
A Szövetségnek bizottságai és szakbizottságai vannak. Ezek: Felügyelõ Bizottság és annak munkacsoportja, Etikai Bizottság, Jelölõ
Bizottság, Gyermek és Ifjúsági Bizottság, Versenysport Bizottság.
Ad-hoc bizottságok: Beszerzési Bizottság,
Horgászrend-elõkészítõ Bizottság, SZÁK Bizottság, Jegyforgalmazási Bizottság és ún. Rózsaszigeti Munkacsoport.
Ügyintézõ szervezet: 6 fõ + halõrök 14 fõ +
halászok 6 fõ, egyéb õrök 2 fõ.
Az RDHSZ gazdálkodása stabil. Költségvetési forrás 2016. évben 414 millió forint.

Magyar Országos Horgász Szövetség
(MOHOSZ)
A magyarországi horgászat és a horgász
mozgalom helyzetében alapvetõ és történelmi
változást hozott a természetes vizek horgász-kezelésbe kerülése. Ennek technikai megoldása
volt, hogy valamennyi természetes horgászvíz
haszonbérlõi jogát a MOHOSZ kapta meg, és Õ
adta a vizeket alhaszonbérletbe a horgász szervezeteknek. A MOHOSZ-nak a jogosítványokért cserébe tagjai szabályos, jogszerû és racionális mûködését kell biztosítania.
Ennek érdekében meghatározta horgász szervezeti tagjai számára az egységes és átlátható
tagszövetségi mûködés minimális feltételeit, az
egységes, a szervezett horgászok által fizetendõ
tagszövetségi és MOHOSZ mûködés-támogatási hozzájárulási kötelezettséget, az ESZH személyi körét, 2017. évi mértékét és belsõ (tagszövetség – MOHOSZ) felosztását.
Az RDHSZ mindenben megfelel az elõírt
MOHOSz feltételeknek.
A Dömsödi Horgász Egyesület jövõbeni stratégiájának megalkotása a megválasztásra kerülõ
egyesületi vezetés feladata lesz. Mint leköszönõ
elnök csak javasolni tudom a tagság, illetve a
taglétszám lehetõség szerinti megtartását, mivel
jelen idõszakban az egyesület mûködését alapvetõen a befizetett egyesületi díjakból lehet finanszírozni.
A jövõben minden horgász egyesület tagjának kellemes idõtöltést kívánok a vízparton!
Görbüljön a botjuk!
Dömsöd, 2017. március 18.
Tóth István leköszönõ elnök
A Dömsödi Horgász Egyesület újonnan megválasztott tisztségviselõinek névsora:
Vezetõi tisztségviselõk: Tóth István elnök,
Ács Balázs alelnök; Balogh László titkár; Gáspár László gazdasági felelõs; ifj. Fabók Sándor
horgászsport- és versenyfelelõs; ifj. Saller András gyermek és ifjúsági felelõs; Tóth István
Gábor természet- és környezetvédelmi felelõs.
Fegyelmi bizottság: Frank József elnök; Bánházi
István tag; Szigeti Barnabás tag; Zima József tag.
Felügyelõ bizottság: Denke Gábor elnök; Dani
János tag; Fabók Ferencné tag; Saller András tag.
Jelölõ bizottság: Bánházi Istvánné elnök; Gál
József tag; Mikus Lajos tag; Imre Péter tag.
Összeáll. V.I.
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Majosházai Hospice Ház
A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 10 éve látja el az
otthoni hospice ellátást – a daganatos betegek ápolását – a ráckevei
és szigetszentmiklósi járás 17 településén. 2016-ban ünnepelte mûködésének 20. évfordulóját és a hospice ellátás mellett ápolási eszközök kölcsönzésének lehetõségével segíti a betegeket, családokat.
2007 óta munkálkodunk azon, hogy megteremthessük egy egészségügyi intézmény lehetõségét – a Majosházai Hospice Ház beruházása 4 millió megtakarítással indulhatott 2012-ben az alapkõletétel,
és a mûszaki feltételek megvalósulása után. Az építkezés kezdetén
célként tûztük ki olyan vállalkozók megbízását, akik nyereségük lemondásával támogatták az intézmény felépülését, akár a munkadíj,
vagy a megvásárolt építõanyagok tekintetében, így a 150 millió értékre becsült hospice ház beruházását 70%-ban sikerült megvalósítanunk 59 millió Ft adományból 2016. év végéig.
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi közünk nekünk ehhez az
intézményhez? Sajnos a rák, a daganatos betegség nem válogat, kevés olyan családdal, ismerõssel találkozunk, akiket nem érint ez a betegség. A 15 férõhelyes hospice ház a térség 20 településén élõ felnõtt lakosságot, így Dömsöd betegeit is fogja szolgálni, felekezeti
hovatartozás nélkül.
Tévhitek és valóság a hospice-ról: „A hospice-ra csak az élet utolsó néhány napján van szükség”. A valóság: a hospice-ra a súlyos
gyógyíthatatlan betegség utolsó 6-12 hónapjában van szükség. „A
hospice egy ház, ahová beteszik a haldoklókat.” A valóság: A hospice nem „csak” egy ház, hanem egy szellemiség, szolgáltatások köre, egy gondozási modell – a betegek ápolása és a családtagok, gyászolók támogatása történik a lelkész és a hospice team segítségével.
Az építkezéssel kapcsolatosan a „Fogadj örökbe egy helyiséget”
programunkhoz szeretettel várjuk az önkéntes felajánlásokat néhány
szakipari munka elvégzésében – építõanyag biztosítása mellett – elsõsorban a falak festésében, tapétázásban és burkolási munkálatoknál várjuk a segítõket.
Kérjük, a továbbiakban is kísérjék figyelemmel a hospice ház
építkezését és támogassák adománygyûjtõ rendezvényeinket. 2017.
május 20-21-én szervezzük a „III. Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokutat”, mely két napban felkeressük a térség 20 települését. Kísérhetnek bennünket akár a település határáig vagy a legközelebbi
településig, így bárki teljesítõképessége függvényében csatlakozhat
hozzánk, kifejezheti szolidaritását a daganatos betegekkel e rövid
túra alkalmával.
2018-ban tervezzük az intézmény mûködését elindítani, ezért kérjük, hogy az adó 1% felajánlásakor támogasson bennünket, ebbõl az
összegbõl az intézmény berendezéseit szeretnénk megvásárolni.
Adószámunk: 18673539-1-13
Betegeink nevében hálásan köszönjük az eddigi felajánlásokat és
támogatásokat az adományozóknak, a történelmi egyházak gyülekezeteinek és minden szimpatizánsnak, aki bármely módon segítette
közös ügyünket.
A hospice ház építkezésérõl, önkénteseink munkájáról és szakmai
tevékenységünkrõl fényképes összefoglalóinkat megtekinthetik a
facebook oldalainkon: „Majosházai Hospice Ház” – „Hospice Diakónia Majosháza” és a „Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokút”
facebook csoportban.
Kontha Benõné diakónus elnök
Elérhetõségeink:
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKID)
Otthoni Hospice Ellátás – 2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a
Telefon: 06-20/584-4653 email: diakoniamajoshaza@gmail.com
Eszközkölcsönzés: 06-20/311-9242 (9-15 óra között)
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: áprilisi gondolat,
a megfejtés elsõ része, zárt betûk: f, s
15.: idõs korú
16.: apró madár
17.: a kezdetektõl fogva
18.: ellenérték
19.: létezett valamikor
20.: nem mozog
22.: vidám
23.: hideg évszak
25.: Etelka becézve
26.: bizalmaskodó helyeslés
27.: nem igazi, nem eredeti
28.: érdektelennek tart
29.: becézett Ilona
30.: a második legnépesebb lengyel város
32.: esetleg, talán
33.: férfinév
35.: település, Dunakeszi része
36.: idõben megérkezik
38.: amely személy
39.: uralkodói
41.: sertés része
42.: személyed
43.: fontos dolgokra emlékeztetõ jel
44.: elõdje
45.: szomszéd ország polgára
47.: török autójel
48.: azonos hangzók
50.: finom gyümölcs, „fekete málna”
52.: te és én
53.: tíz négyzete

54.: mohamedán férfinév
56.: lassú gyaloglás
58.: duplán babafenyegetés
59.: sír, népiesen
60.: a megfejtés második része,
zárt betûk: c. s, g, l,
FÜGGÕLEGES
1.: lényegre törõen
2.: párosan esel!
3.: nagyon nem szeret
4.: jogvita
5.: az arzén vegyjele
6.: becézett nõi név
7.: az egyik isteni erény, a remény és a szeretet társa
8.: létezik
9.: valakivel vitába nem keveredõ, népiesen
10.: eszel vége!
11.: római 49
12.: táncos mûsor
13.: isit elõzi
14.: megmérgesedik
19.: csigafajta
21.: kis házikó
24.: dalos, nótás
25.: eldugott dolgot felkutatja
26.: Turáni-alföldi sóstó
27.: tehetõs
29.: szintén
30.: zárt rokoni csoport, család
31.: mely személy?
32.: külsõ bevonat

34.: duplán: finom cukorka
35.: a láda!
37.: háztetõ része
40.: rajongásig szeret
43.: traktormárka
44.: silbak, strázsa
46.: bödönben tárolják
47.: te és õ
49.: nõi becenév
51.: nyílás
52.: sav teszi
53.: nyakvédõ ruhadarab
55.: éneklõ szócska
57.: morzehang
58.: orosz igen

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL,
CÍMMEL ELLÁTVA,
CSAK EGY LAPON,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A
GYÛJTÕKBE!!
KÖSZÖNJÜK!
BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 60.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:
2017. MÁJUS 10.
Nyeremény:
3000 Ft-os vásárlás Harsányiné
Dobos Ildikó élelmiszerüzletében (Dömsöd, Váczi u. 15.).
A FEBRUÁRI SZÁM
PONTOS MEGFEJTÉSE:
„A KÁVÉSZEM
INT NEKI,
MÍG AZ ÖRLÕ
PERGETI”
A FEBRUÁRI SZÁM
NYERTESE:
GUBA JÁNOSNÉ
DÖMSÖD,
JÓKAI UTCA 19.
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet
(Horváth-kert),
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán
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Sisi Alapítvány hírei
• II. JÓTÉKONYSÁGI Nõnapi FITT Nap eseményrõl
A Gödöllõi Waldorf Általános Iskola és AMI-ban rendezett 1I. JÓTÉKONYSÁGI Nõnapi FITT Napon, melyet 2017. március 12-én rendeztünk meg, összesen 4 helyi és 2 környékbeli edzõ, különbözõ stílusú
mozgásformákkal mozgatta meg az erre a napra érkezõ résztvevõket.
A rendezvényt 10 órakor nyitottuk meg. A köszöntések után, 10:15-kor
Kéri Veronika Aerobik edzése nyitotta meg a programot, mely megalapozta a hangulatot és egy jó bemelegítés volt a folytatáshoz, ami a Gyermek Aerobik mozgás volt Pesti Zsófi segítségével, ahova a jelenlévõ felnõttek is lelkesen csatlakoztak.
Majd eljött a várva várt pillanat, MILÓ VIKI profi ökölvívó világbajnok, személyi tréner egy igazán kemény edzést tartott, és
praktikus önvédelmi fogásokba is beavatott. Majd lehetett Tõle kérdezni, valamint életmóddal kapcsolatos tanácsot is adott. A rajongók
fotót készíthettek Vele, és aláírást is kérhettek mindenki nagy örömére. Ezután egy bohókás mozdulatokkal teli stílus következett, a kangoo, mely eszköz használatát Fejes Zsófia mutatta meg, melyet a
legkisebbek is kipróbáltak. A gödöllõi Teakwon-Do csapat egy
komplett koreográfiát hozott Czeba Mihály vezetésével, akik szintén bevonták a jelenlévõket a pontos mozdulatok elsajátításába, mely
alapja szintén az önvédelem volt.
Aki még nem fáradt el a nap folyamán, vagy csak mindezek után aktivizálta magát, ismét Pesti Zsófi jött az Alakformáló mozgásformával,
mely torna a test vonalainak karbantartására,
finomítására szolgál, hogy a test mindig feszes és rugalmas maradjon. Végül, a FittenVeresen Merci könnyedebb, ritmusokra
épülõ Funkcionális edzéssel zárta a FITT
Napot.
Az idén a FittenVeresen közremûködésével, a Príma Pék és a Sulyán Cukrászda jóvoltából tudtuk kínáltatni az egészséges falatokat vendégeinknek. Mindehhez pedig a
Pannónia Ásványvíz Kft. biztosította a nagy
tisztaságú, nitrit- és nitrátmentes, nagyon jó
ízû, természetes lúgos szénsavmentes ásványvizét.
A jótékonysági akciónkon 16.000 Ft-ot
adományoztak a mozogni vágyók, mely a
helyszínen átadásra is került, melybõl a Gödöllõi Waldorf Általános Iskola és AMI megveszi az általuk szükségesnek vélt sporteszközöket. Köszönjük!
A II. JÓTÉKONYSÁGI Nõnapi FITT
Nap nagyon lelkes, fiatalos és fõként sportos hangulatban telt.
A Sisi Alapítvány tisztelettel és hálásan köszöni minden kedves támogatójának, kiállítójának és közremûködõjének, hogy ez a rendezvény
létrejöhetett:
FORTIX Consulting Kft.; Roll Szerviz Kft.; HIDRAULIKA – GENERAL KFT.; ULTRALAND KFT.; Dohányáru Kiskereskedelem –
Fábiánné Cser Ilona; Pannónia Ásványvíz Kft.; Príma Pék Finompékáru
Kft.; Sulyán Cukrászda Veresegyház; Gödöllõi Waldorf Általános Iskola
és AMI; Vizy Miklós; Rónaszéki Péter; SEBY és Pintér Ferenc.
És külön, hálásan köszönjük mindazon támogatóinknak, akik
nem kérték a nyilvánosságot, de nélkülük nem jöhetett volna létre a
rendezvény!
• Országos Rajzpályázat gyermekeknek – „GASZTRONÓMIA”
címmel
A Sisi Alapítvány rajzpályázata 4-14 éves gyermekek számára, hogy
ez a korosztály hogyan látja a gasztronómia ezer arcát.

A pályázat célja
A beérkezett pályamûvekbõl 6 db kerül kiválasztásra, mely nyertes
munkák készítõi zsûritagok lesznek a már másodszor megrendezésre kerülõ Országos „Igazmondó” Fagyi Versenyen, melyet a gödöllõi Sissi
Fagylaltozóban tartunk a Koronázás napján, június 8-án (csütörtök) 10
órai kezdettel sok meglepetéssel.
Így csak azok jelentkezését várjuk, akik 2017. június 8-án (csütörtök) el
tudnak jönni a fent említett fagyiversenyre, és a zsûri egyikeként részt
venni. A rendezvény 10 órakor kezdõdik, és kb. 16 óráig tart.
A pályázat tárgya
Neked mit jelent, és hogyan tudod megjeleníteni a különféle ételeink és
a kultúránk között létrejövõ mûvészetet, összhangot? Neked mi a kedvenc ennivalód vagy
süteményed, amit édesanyád vagy a nagymamád készít el? Vagy esetleg Te magad? És
hogy tudnád megjeleníteni az ünnepi asztalt
vagy a menüsort, amikor a család egy különleges napra gyûlik össze? Vagy amikor anya,
egy rosszul sikerült iskolai napod után, meglep
téged a kedvenceddel, hogy jobb kedved legyen? Neked mit jelentenek azok a vasárnapi
ebédek, ahol a család együtt van, és ahol a nagyi fõztjét eszed jóízûen? Vagy csak egyszerûen, ha lecsukod a szemed, milyen finomság jelenik meg elõtted? És mindezt hogyan tudod a
rajzolási technika segítségével úgy megjeleníteni, mintha élethû lenne, és már-már bele is
tudnánk harapni?
További információ: http://www.sisibal.hu/
fagyi-verseny oldalán, vagy a 06 70 332 8852
telefonszámon.
• II. Országos „Igazmondó” Fagyi Verseny pályázati felhívása
Örömmel értesítjük Magyarország fagylalt készítõit, hogy a Sisi Alapítvány 2017. évben újra megszervezi, és ezennel meghirdeti a II. Országos „Igazmondó” Fagyi Verseny pályázatát, melyet a tavalyi gyõztesnél,
Gödöllõn, Koncz Andreánál a Sissi Fagylaltozóban, a Koronázás napján
tartunk, június 8-án (csütörtök). A verseny különlegessége, hogy 4-14
éves gyermekek bírálják el a versenybe nevezett fagylaltokat, hogy mielõtt vakációzni mennének, melyik számukra az év igazi fagylaltja!
A verseny célja a klasszikus és hagyományos jó minõségû magyar
kézmûves fagylalt népszerûsítése, valamint, hogy felhívjuk a figyelmet a
rossz minõségû, egészségre ártalmas jeges édesség veszélyeire.
A versenyre cukrászdák, kézmûves fagylaltozók, valamint házi asszonyok, család anyák, hobbi cukrászok nevezhetnek országszerte. Lágyfagylalttal a versenyre nevezni nem lehet!
A nyertes fagyi lesz a 2017. évi Országos „Igazmondó” Fagyija!
Bõvebb információ: http://www.sisibal.hu/fagyi-verseny oldalán vagy
a 06 70 332 8852 telefonszámon.
Pintér-Rakszegi Zita
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ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!
Mivel megjött a tavasz, így a tavaszi fáradtság
mellé erõssebben társul korunk népbetegsége, a
stressz. A stressz „kétarcú fogalom”. Gondolták
volna, hogy bizony szükség van a stresszre ahhoz, hogy tartalmas életet éljenek? A túl sok belõle megbetegedést okoz. Mindennapi életük során a
stressztûrõ képességüké a fõszerep. Így van ez szülõként, barátként, munkatársként. Van akinek ez kihívás, van akinek komoly megpróbáltatás.
A stressz fogalmának bevezetése Selye János nevéhez fûzõdik: „a
stressz az „élet sója”, hiszen küzdelmek, megoldandó helyzetek nélkül az
életünk unalmas, színtelen lenne, a személyiségünk nem fejlõdne. Ezeket
a fejlõdésünket elõsegítõ kihívásokat eustressznek, vagyis „jó stressznek” nevezzük. Az ilyen helyzetek az egyén megküzdési lehetõségeit
nem haladják meg, ugyanakkor fizikai, pszichikai aktivitást váltanak ki,
amelyeket az egyén pozitívnak értékel. Ezzel ellentétes hatású a distressz,
vagyis a „rossz stressz”. Ez az, ami pusztítja a szervezet fizikai és pszichikai energiáit. Az ilyen helyzetekhez való alkalmazkodás meghaladja
az egyének megküzdési képességeit, károsak, ezért kerülendõk.”
TESZT
Képes-e ÖN kezelni a stresszhelyzeteket?
A kérdésekre Igen, Nem, Néha válaszok adhatóak.
1. Ön nyugodt természetû ember?
2. Gyorsan elszáll a haragja?
3. A környezetében élõkkel harmonikus kapcsolat ápolására törekszik?
4. Ha a helyzet úgy kívánja, képes-e engedni?
5. Képes-e könnyedén elsimítani egy vitát?
6. Az Ön arckifejezése derût sugároz?
7. Odafigyel-e arra, hogy a mindennapi rutin során ne merítse ki magát?
8. Amikor túlságosan fáradt, képes-e újratöltõdni?
9. Általában óvakodik-e a monoton mindennapoktól?
10. Örömét leli-e a munkájában?
11. Fizikai vagy mentális fáradtság után képes-e „kikapcsolni”?
12. Elkerüli-e, hogy másokon vezesse le a haragját?

13. Elkerüli-e, hogy elhamarkodottan cselekedjen?
14. Óvakodik-e a túlzott nyüzsgésektõl?
15. Szeret-e visszavonulni csendes helyre?
16. Ismer-e relaxációs eljárásokat?
17. Az alvás pihentetõ az Ön számára?
18. Nincsenek káros szenvedélyei?
19. Hétvégeit szokta-e a természet lágy ölén tölteni?
20. Ön szerint fontosabb az egészsége, mint egy Önre kedvezõtlenül ható
tevékenység?
21. Szokott-e relaxáló zenét hallgatni?
22. Boldog párkapcsolatban él?
23. Elégedett az életével?
Kiértékelés:
Az Igen válaszok 1, a Nem válaszok -1, a Néha válaszok 0 pontot érnek.
17-24 pont: Ön képes irányítani a stresszes állapotokat, mivel kiegyensúlyozott személyiség. Szakmai téren elégedett Önmagával, munkája során elégtételt kap. Ön kellõképpen képes lazítani és feltöltõdni!
9-16 pont: Önnek néha vannak dühkitörései, viszont jól kezeli. Ezek
akkor adódnak, amikor Ön elégedetlen valami, illetve valaki miatt. Az Ön
számára ellenszenves személyek könnyen kihozzák a sodrából, elég
gyakran provokálja is õket. Talán legyen kissé diplomatikus. Barátaival
való viszonya harmonikus.
0-8 pont: Ön gyakran feszült. Csapongó lelkiállapot jellemzi Önt.
Szakmai tevékenysége mélységesen lehangolja, lehet, hogy váltani kellene? Másokkal szemben próbáljon kissé megértõbb és higgadtabb lenni.
Szánjon sokkal több idõt a lazításra és kikapcsolódásra. Lassítson a mostani tempóján!
Negatív pontozás: Ön impulzív, sértõ és ingerlékeny ember. Sajnos
minden dühét másokon vezeti le. Önnek semmi nem jó úgy, ahogy van.
Környezete nehezen viseli el az Ön személyiségét. Próbáljon mától mosolyogni is!
(Forrás: V. Bodo)
Biricz Márta Enikõ mester okl. pszichoterapeuta

Öt esztendeje várja pácienseit
dr. Wagner Viktor háziorvos
Dabi napi
beharangozó
Szeretettel hívunk és várunk
minden kedves érdeklõdõt

2017. május 27-28-án
a X. Dabi Napok
rendezvényére.
Lesz hagyományos versenyfõzés,
és ezúttal is fellép Picard Ancsa
Artista Csoportja.
Részletes programok a
Dömsödi Hírnök májusi számában.

A dömsödi II. sz. háziorvosi rendelõ újranyitásának ötéves évfordulóján
a látogatóknak süteménnyel kedveskedtek a rendelõ dolgozói.
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Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
Üdvözlöm a Kedves Olvasókat!
Az eddigi cikkeimben mindig napjaink újdonságairól írtam! Elgondolkodtak már rajta, kik
voltak azok a népek, akik a fésût kitalálták, vagy
a mindennapi borotválkozást, vagy csak azt,
hogy összekössük a hajunkat? Mi lenne, ha most
egy kicsit visszamennénk az idõben és megnéznénk, hogy az Elõdeinknél különbözõ helyszíneken, pl.: Egyiptomban-Rómában vagy akár a görögöknél miként alakult ki ez a foglalkozás és
vált szép lassan napi rutinná a fodrászhoz járás!
Elõször nézzük meg, az egyiptomiak miként
haladtak ezen a téren!
ÕSKOR
A haj rendezésének elsõ lépését jelenthette,
amikor haját valamilyen növényi hánccsal öszszekötötte, hogy tekintete szabad legyen. Amikor az õsember fejlõdése magasabb fokára ért,
hajának elrendezésére, összetartására fából,
csontból, bronzból készült fésû-szerû eszközt
használt. A fésû volt tehát a legelsõ hajgondozó
és hajdíszítõ eszköz, amely a hajviseletek történetében ettõl kezdve mindig szerephez jut.
Az afrikai négerek életét vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy zsírral megmerevített fonatokat, csomókat képeznek hajukból, amelyek tüskeszerûen
veszik körül az arcot. Hajukat kagylókkal, csillogó tárgyakkal díszítik. Egyes törzsek a vékony és
rövid szálú hajat agyaggal, faggyúval, tehéntrágyával kenik be, és egész építménnyé formálják.
Mások hajukat leeresztve vagy kontyba tûzve
viselik. Díszítésére tollakat használnak, amelyek
nagysága viselõjének rangja szerint változik. A
nõk társadalmilag a férfiak alá vannak rendelve,
így hajviseletük mindig rövidebb, díszítés nélküli, vagy kevesebb díszítést tartalmaz.

Egyiptomi hajviselet:
Kheopsz fáraó anyjának 1927-ben feltárt sírjában borotvát, körömtisztítót és borbélymunkára
utaló rajzokat is találtak. A borotvák vésõ alakúak voltak, vagy kétélû szekercéhez hasonlítottak.
Az ókori Egyiptomban a hajmunkákat a rabszolgák, valamint a felszabadított rabszolgákból
lett iparosok készítették. Ez utóbbiak mesterségüket az utcán végezték, vagy házról házra jártak. Mesterségük miatt kivételes helyet foglaltak
el még a szabadok között is.
Az egyiptomi társadalomban az öltözködés, a
hajviseleti formák, a fejdíszek egyaránt származást, rangot fejeztek ki, az egyes társadalmi rétegek megkülönböztetésére szolgáltak. A korabeli
alkotások hûen tükrözik, hogy pl. a fáraót
és a fõpapokat fejdíszükrõl, szakállukról, a hivatalnokokat a vállukon lévõ szalag színérõl, a parasztokat, munkásokat ágyékkötõjükrõl lehetett
megismerni. Felsõ-Egyiptomban a fehér, AlsóEgyiptomban a vörös volt az uralkodó szín, de
valamennyinek közös vonása a zárt, mértani,
szögletes forma.
A férfi hajviselet:
Az egyiptomi férfiak hajukat számtalan vékony
fonatból, sodrott csomókból alakították ki, és
homlokukat mindig takarták. Az új birodalom
kezdetétõl (i.e. 1600) a tisztasági szabályok kötelezõen elõírták a fej borotválását, az elõkelõek parókákat húztak fejükre. A fáraó és a fõméltóságok
kocka vagy téglalap alakú szakállt viseltek. Isteneiket hajlított hegyes szakállal ábrázolták. Bajuszt
egyik társadalmi réteg sem viselt, arcukat borotválták. Hajukat középválasztékkal vagy választék
nélkül viselték. A legalsóbb társadalmi osztály férfi tagjai a szolgaság jeleként fejüket teljesen ko-

paszra nyíratták, arcukat simára borotválták, mert a kopaszság, mint a keleti népeknél, a szolgaságot jelképezte.
A nõi hajviselet:
Az egyiptomi nõk a tisztasági célzatú kopaszsági elõírásokat nem minden esetben tartották be,
gyakran természetes hajat viseltek. Hajviseletük
a díszítéstõl eltekintve a férfiakéhoz hasonlított,
csak valamivel hosszabb volt. A hajat selyem
szalaggal és arany abronccsal tartották össze. A
legkedveltebb hajviselet az úgynevezett Kleopátra-frizura volt, amely sokféle méretben és kivitelben készült. De gyakori a kúp alakú illatosító tégely fejre erõsítése is.
A gyász jeléül a férfiak és a nõk egyaránt megnövesztették, és nem gondozták hajukat.
Egyébként a gondozatlan arc és haj a társadalmi szokások megsértését jelentette.
A haj festése az elõkelõk kiváltsága volt. Erre
a célra vastartalmú csergubacsot, indigót és hennát használtak. A kozmetika Egyiptomban igen
magas fokon állt. A férfiak és a nõk festették arcukat, szájukat, szemöldöküket; arcukat pirosra,
a szem korvonalát feketére.
Kozmetikai célokra az ólomnak egy mérgezõ
vegyületét (ólomszulfidot) használtak. (pl. fekete
= ólomszulfid, zöld = malachit, narancssárga =
henna, piros = cinóber)
Remélem érdekesnek tartották/tartottátok, legközelebb a görögökrõl mesélek!
Köszönöm hogy elolvasta/ elolvastad !
Matula Bettina
Marylin Salon Fodrász

Megkezdték a pontok gyûjtögetését a focisták
Dömsöd : Ráckeve 1:1 (0:0)
Dömsöd: 100 nézõ
Küzdelmes mérkõzésen a kapuk alig forogtak veszélyben. A Ráckeve
többet támadott, de kihagyták a legnagyobb helyzeteket is. A 75. percben a
kiugró ráckevei csatárt Kelemen elgáncsolta, ezért a játékvezetõ teljes joggal
kiállította. A 83. percben szöglet után egy felesleges visszahúzás után büntetõhöz jutott a vendég csapat. A tizenegyest Gyurcsányi értékesítette. A dömsödi szurkolók egy része elindult haza szomorúan. Rosszul tették, mert a 86.
percben Rösch Péter nagy lendülettel hozta fel a labdát, és kb. 28 méterrõl,
minden dühét beleadva védhetetlen gólt ragasztott a ráckevei kapuba. Egyegyes döntetlennel ért véget a mérkõzés. A Ráckeve egy kicsit jobban játszott a mezõnyben, de összességében igazságos eredmény született.
Törökbálint : Dömsöd 3:1 (2:0)
Sokkal szorosabb volt a játék képe, mint ahogy az eredmény mutatja. A
mi gólunk szöglet után az egyik hazai védõ közremûködésével került a kapuba (öngól).
Dömsöd : Taksony II. 2:1 (2:1)
Dömsöd: 80 nézõ
Dömsöd: Szilágyi G. – Faragó G., Czigler Gy., Molnár S. (Bognár B.),
Kardos – Turcsán (Magony), Kalapács G., Kelemen A., Rösch P. – Nyisztor D., Palotai Gy. Edzõ: Székely.
Csapatunk kissé váratlanul tizenegyeshez jutott, amelyet Rösch juttatott a
hálóba, majd 2 perc múlva Nyisztor kapott egy hosszú labdát Röschtõl, amelyet kellõ higgadtsággal passzolt be a kapus mellett. Az idáig jól játszó Molnár combhúzódást szenvedett, és le kellett cserélni. Ez némi zavart okozott a

dömsödi védelemben. A 38. percben a taksonyi csapat végezhetett el szögletet. A félmagasan belõtt labdába Rösch Péter kézzel beleütött. Tizenegyes,
amelyet Wéber értékesített. Ezután magára talált a Taksony, a mezõnyben
többet támadott, de egyenlíteni nem tudtak. Fény és árnyék:
FÉNY: A Taksony II. edzõje, Kõnig Csaba kollégáival ellentétben nem tiltakozott folyamatosan a játékvezetõnél, egy esetben reklamált egy lest (úgy gondolom, nem volt igaza), de ezt kulturáltan tette, és edzõhöz méltóan viselkedett.
ÁRNYÉK: a hosszú idõt Németországban töltõ Molnár Sándor az elsõ
hazai mérkõzésén megsérült. Remélhetõen nem szakadása, csak húzódása
van. Mielõbbi teljes felépülést kívánunk neki.
Fémalk Dunavarsány : Dömsöd 1:0 (1:0)
A hátralévõ mérkõzések:
2017-04-08 15:30, Dömsöd
Dömsödi SE : Pereg SE
2017-04-15 16:00, Felsõpakony Felsõpakony KSE : Dömsödi SE
2017-04-23 16:00, Dömsöd
Dömsödi SE : Táborfalva KSE
2017-04-30 16:30, Újhartyán
Újhartyán VSE : Dömsödi SE
2017-05-07 16:30, Dömsöd
Dömsödi SE : Örkény SE
2017-05-14 16:30, Dömsöd
Dömsödi SE : Ócsa VSE
2017-05-21 17:00, Bugyi
Bugyi SE : Dömsödi SE
2017-05-27 17:00, Dömsöd
Dömsödi SE : Gyáli BKSE*
2017-06-03 17:00, Alsónémedi Alsónémedi SE : Dömsödi SE
Az elmaradt Dömsöd : Tököl mérkõzést késõbbi idõpontban jelölik ki.
Varsányi Antal
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Állatorvosi tanácsok
Nyaralás a kutyával
A nyár közeledtével egyre többen kelünk útra pihenés céljából. Ha kutyánk van, nem csak a saját nyaralásunkat kell megtervezni, azt is el kell
dönteni, mit csináljunk ebünkkel. Szerencsés esetben valamely családtag
vagy szomszéd vigyáz az állatra. Ilyenkor is érdemes az etetési szokásokat,
egyéb teendõket átbeszélni, kérdés vagy baj esetére telefonszámot hagyni.
Több kutyapanzió is kínálja szolgáltatását, ez is egy lehetséges megoldás, a
kutyák többsége jól tolerálja az új környezetet. Érdemes elõzetesen személyesen feltérképezni a lehetséges kutyapanziót, a tartási körülményeket,
nehogy az esetleges problémák az elutazás pillanatában adódjanak.
Egyre többen nyaralásra is magukkal viszik kedvencüket. Nem árt, ha
hozzászoktatjuk a kutyát az autózáshoz. Legyen egy állandó helye a kocsiban, legjobb egy viszonylag zárt rész, nehogy hirtelen fékezéskor ideoda röpködjön az utastérben. Kaphatóak már biztonsági felszerelések kutyák részére is. Utazás közben rendszeresen álljunk meg, itassuk meg az
ebet, hagyjuk, hogy a dolgát elvégezze, használjunk pórázt az idegen helyen. Néhány kutya és fõleg macska idegesen viselkedik utazáskor, nekik
nagyon biztonságosan alkalmazható állatgyógyászati nyugtatót tudunk
adni. Náluk is létezik az utazási betegség, émelygés és hányás léphet fel.
A nyári melegben elõzzük meg a hõgutát, ha megállunk, mindig tekerjük
le résnyire az ablakot, hosszan ne hagyjuk az autóban az állatot. Nem helyes viszont, ha nyitott ablaknál utazik a kutya, a huzat igen gyakran kötõhártya-gyulladást okoz.
Ha külföldre utazunk, állatútlevélre is szükség lesz, ami állatorvosnál
beszerezhetõ. Az „egységes európai állatútlevél” kiváltása az Európai
Unión belüli utazás egyik feltétele. Ez egy negyedórás adminisztrációval,
azonnal kiállítható okmány, a kutya egész életére használható, érvényességét évente, a kötelezõ veszettség elleni oltás bevezetésével nyeri el. Kötelezõ még mikrochip beültetése az állat egyedi azonosíthatóságához. Az
eb adatai egy interneten keresztül bárhol elérhetõ nyilvántartásba kerülnek, ami elveszés esetén is hasznos lehet.
A harmadik kritérium az érvényes veszettség elleni védõoltás megléte.
Egyes országokba (nem EU-tagállamok, úgynevezett harmadik országba
tartozó államok) a beutaztatásnak igen szigorú, egyedi feltételei vannak.
Bõvebb információ és az egyes országokra vonatkozó utazási feltételek a
Magyar Állatorvosi Kamara honlapján olvashatóak: www.maok.hu Állatútlevél-utazások címszó alatt.
Amennyiben a célország speciális szabályozást ír elõ a beutazásra vonatkozóan, mindenképp tájékozódjanak az adott ország nagykövetségén,
külképviseletén az elõírásokról és az utazás feltételeirõl. Egyes országok
adott életkorhoz, egészségügyi igazoláshoz, speciális vérvizsgálathoz,
megfelelõ idõben végzett védõoltáshoz és parazita elleni kezeléshez, valamint elõzetesen meghatározott idejû és helyszínû, karanténban történõ
tartózkodáshoz köthetik a beutazást. Ha csak rövid idõre tervezzük a nyaralást, de a cél olyan ország, ahol szigorú feltételekhez kötik az utazást,
akkor javasoljuk, hogy – megfelelõ gondoskodás mellett – inkább hagyják itthon kedvencüket, ezzel elkerülhetõ a szállítással járó tortúra. Hoszszú idõre szóló külföldi utazás vagy tartózkodás esetén viszont meg kell
ismerni az adott ország jogi követelményeit, és ezeket be is kell tartani!
A gondos gazdik nemcsak saját biztonságukra ügyelnek, hanem házi kedvencük jólétét is szem elõtt tartják. Szerencsére már lehetõség nyílik kisállat
biztosítás kötésére, amelyet mindenki figyelmébe ajánlunk. A biztosítás nagy
hasznunkra lehet egy utazás tervezésekor és a mindennapokban egyaránt. Az
éves biztosítás költsége elhanyagolható ahhoz képest, amennyibe egy komolyabb állatorvosi beavatkozás kerülhet akár hazánkban, akár külföldön.
Végezetül még a leishmaniosis nevû betegséget említeném, olasz, spanyol, görög területeken, Horvátország délibb részein fordul elõ. Kutyákon
gyógyíthatatlan bõr- és zsigeri (máj és vese) betegséget okoz, lepkeszúnyogok terjesztik. Fontos a megelõzés, állatorvosi patikákban beszerezhetõek a szúnyogokat megfelelõen távoltartó cseppek és nyakörvek.
dr. Siket Péter állatorvos

VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZÕ EBOLTÁS
Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kötelezõ!
Az ebek 2017. évi kötelezõ veszettség elleni oltását az alábbi
napokon tartjuk:
Rendes oltások:
2017. április 25. (kedd) 15 órától 18 óráig
Dunavecsei út, Kanól italbolt
2017. április 27. (csütörtök) 15 órától 18 óráig
Rákóczi úton a malom elõtti szabad téren
2017. április 29. (szombat) 09 órától 12 óráig
Petõfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)
2017. május 04. (csütörtök) 15 órától 18 óráig
Széchenyi út – Esze T. út sarok, parkoló
Pótoltás:
2017. május 06. (szombat) 09 órától 12 óráig, Petõfi tér 6.
(Polgármesteri Hivatal udvara)
Az oltás díja: 4.200 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó tabletta
árát is!
Kisállat egészségügyi könyv: 500 Ft (elvesztés, pótlás, új kutya esetén)
Háznál történõ oltás esetén kiszállási díjat számítunk fel!
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése alapján: „Veszettség ellen
csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb
oltható.”
A még nem jelölt ebeknél a mikrochip-behelyezés díja: 3.500 Ft.
Dr. Nagy Zoltán
állatorvos
06-20-9347-625

Dr. Siket Péter
állatorvos
06-30-9963-668

Vásárnaptár
Április 16. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Április 23. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Április 30. Nagykõrös (György-napi vásár), országos állat- és
kirakodóvásár
Május 07. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Május 14. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Május 14. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
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Volt egyszer…
Komp, révészet a dömsödi Dunán
Sokan emlékeznek nosztalgiázva a dömsödi megvolt, jelentkeztem és fel is vettek, onnan dalmi ténykedéseirõl. Gyakran nyújtottak segítkompjáratra, mely 1990. szeptember 25-én tette mentem nyugdíjba, s amikor szükség volt kise- séget a helyi bölcsõdében, közösen ünnepeltek
meg utolsó útját a Soroksári-Duna-ágon, Döm- gítõre, még nyugdíj mellett is visszamentem ré- márc. 15-én, és egymás elõmenetelét támogatsöd és Makád között. A szezon mindig április 4- vésznek a dömsödi kompra.
ták. Innen tudjuk, hogy 1976. január 1-jén alaén indult s november 07-ig tartott. A kompjárat
– Mettõl meddig tetszett a dömsödi Dunán kultak. A szóban forgó napló megnyitásakor a
gyalogos, kerékpáros és autós forgalmat bonyo- dolgozni?
brigád 3 fõs volt, tagjai: ifj. Mikus Lajos, id.
lított. Dömsödi révészek dolgoztak a jármûvön,
– Ha jól emlékszem 1976-tól 1986-ig. Szeret- Mikus Lajos és ifj. Majorovics János.
õk mûködtették a Pest megyei Kishajózási és tem itt dolgozni, jó volt a brigád is, és szerettem
Ottlétemkor az állomásnapló is elõkerült,
Hajóépítõ Vállalat tulajdonában álló kompot. A az utasokat is. Amikor ide kerültem, akkor még melybe minden olyan adat és információ bevállalat neve késõbb Pest megyei Révhajózási drótkötéllel húztuk át a kompot, s csak késõbb került, ami sokszor apróságnak tûnik, mégis
és Hajóépítõ Vállalat lett, majd
igen érdekes és informatív
jogutód nélkül szûnt meg. Ne- ifj. Mikus Lajos
lehet. Ilyen pl. a következõ
künk dömsödieknek kuriózum
bejegyzés:
volt, hogy lakóhelyünkön komp
„Az állomás 1989. novemmûködött, hogy dömsödi révéber 1-jén a Kerekzátony teleszek hozták-vitték az utasokat,
lõbe lett szállítva.
festették, csinosították a komA komp és az úszóház márpot és a kikötõket.
cius 31-én Dömsödre lett
Egykori révészek voltak
szállítva.”
Nagy Istók Ferenc, id. MaIfj. Mikus Lajos szívesen
jorovics János, Andrus Miválaszolt kérdéseimre, felidézhály, késõbb pedig id. Mikus
ve életének azt az idõszakát,
Lajos, ifj. Majorovics János,
melyet révészként töltött a
ifj. Mikus Lajos és Halma IstDunán.
ván. Hogy hogyan került apa
– Mikor került Dömsödre,
és fia, id. Mikus Lajos és ifj.
a révállomásra? – kérdeztem.
Mikus Lajos a dömsödi rév– Matrózként 1983 szephez, milyen feladatuk volt,
tember 10-én kezdtem, elõtarról külön-külön kérdeztem
te egy esztendeig Vácon az
Õket.
Árpád kompon dolgoztam.
– Lajos bácsi, hogyan tetszett elszegõdni ré- szereltek rá villanymotort. Aztán a fiamat is fel- Többfelé megfordultam, ahová helyeztek,
vésznek?
vették ide dolgozni, majd brigádvezetõ lett.
így Ráckevén, Dunakeszin, Kerekzátonyon
– Mikor 1972-ben otthagytam a TSZ-t, akkor
Beszélgetésünkkor ifj. Mikus Lajos, az egy- stb. stb. stb. Konkrétan Dömsödre 1984-ben
kerültem a Folyamszabályozó Kavicskotró kori Wesselényi Miklós Szocialista Brigád ve- kerültem, mikor a brigádvezetõ Andrus Misi
Vállalathoz. A munka felvételéhez szükséges zetõje, kezembe nyomta a brigádnaplót. A kor- bácsi nyugdíjas lett. Ezt követõen engem nevolt hivatalos úszóvizsgát tenni. Jobbára elevá- szak elvárásai szerint gondosan vezetett, fotók- veztek ki a helyére.
toron dolgoztam, ami mindig partközelben volt, kal és bejegyzésekkel tûzdelt naplóról van szó,
– Ön ekkor hajós képesítésrõl is szerzett bizoés csak vontatóhajó mozgatta. (Érdekesség, mely által némi ízelítõt kapunk a brigád társa- nyítványt. Mire jogosította fel?
hogy amin én is dolgoztam, valamikor önjáró
A 3 fõs brigád: id. Mikus Lajos, ifj. Mikus Lajos,
hadihajó volt. Horthy ideje alatt az Adriai-tenifj. Majorovics János
geren szolgált.) Ha a dereglye kihozta a partközelbe a kavicsot v. sódert, akkor az elevátoron a
végtelenített láncra elhelyezett kanalak rakták
futószalagra a szállítmányt, az pedig közvetlenül a partra szállította. Nagyon kellett ismernünk a hajókürt jelzéseit, mert azzal jelezte,
hogy közeledik, jobbra vagy balra fordul, szóval kürtjelzéssel kommunikáltunk. Hetente jártunk haza, akkor váltottuk egymást, de lehetett
helyettesíteni is, és azért plusz pénz járt. Egyik
alkalommal nem fizették ki rendesen a járandóságomat, ezért otthagytam a céget s elszegõdtem halõrnek. A területem Tasstól egészen Ráckevéig húzódott, s még az Angyali-sziget is
hozzám tartozott. Sok emberrel kerültem itt ismeretségbe, mert néhány szót gyakran váltottunk egymással. Egyik alkalommal a ráckevei
révész felhívta a figyelmem arra, hogy Dömsödön révészt keresnek. Mivel minden papírom

XXVII. évfolyam 4. szám
– A kezemben tartott okirat kisgéphajó-vezetõ engedély, mely érvényes a Dunára, Tiszára,
Bodrogra, Kõrösre, Drávára, a mellékágakra,
úgy mint a Sióra és az egyéb magyar nemzeti
vizekre, kivéve a tavakat. Fedélzeti és gépüzemi bizonyítvánnyal is rendelkezem. Ezek az okiratok a mai napig érvényesek, ami azt jelenti,
hogy mint minden jogosítványhoz, csak az aktuális orvosi igazolást kell mellékelni.
– Hogyan telt el egy nap a dömsödi révnél?
– A szezon mindig április 4-tõl indult, ekkor
már utasokat szállítottunk, és tartott november
7-ig. Utána a telelõbe vitték a kompot. Nyáron
24-48-as szolgálatot teljesítettünk, így összejött
annyi óra, hogy téli idõszakban otthon tudtunk
maradni. Ha meg nem volt annyi óránk, akkor a
nagy Dunára mentünk révészkedni, ott télen is
járt a komp.
Szezonban mindig reggel 6 órakor váltottuk
egymást, ekkor történt az átadás-átvétel, ezt a
hajónaplóba rögzítettük. A komp óránként közlekedett a két part közt, ekkor jegyet árultunk, ha
nem mûködött az akkumulátoros motor akkor
kézi erõvel húztuk át a kompot és kikötöttünk. A

Rovatunk elindításának aktualitása Arany János születésének 200. évfordulója. Célunk,
hogy a Dömsödön élõ és alkotó költõk, írók irodalmi alkotásait bemutathassuk. A rovat mûködtetését Velláné Bucsi Mária, az Irodalmi kör
vezetõje segíti, koordinálja. Az Õ közremûködésével még több írás olvasható a saját és a
Dömsödi Múzeum facebook oldalán.
Áprilisi számunkban Hermányi Valéria írásából szemezgetünk.
Jutka (ahogyan mindannyian ismerjük) szöszszenetei békével, nyugalommal töltik el az olvasót. Rávilágít az aprócska csodákra, melyekért
nem kell kilométereket utazgatni, hiszen körbeölelnek bennünket. Csak észre kell venni mindezt!
Szolgáljanak ezek az írások mindannyiónk
örömére! Várjuk verseiket, elbeszéléseiket, novelláikat, hogy a Hírnök hasábjain és a facebook-on megoszthassuk másokkal is!
Elérhetõségek: Vass Ilona, domsodimuzeum@
gmail.com; Velláné Bucsi Mária, bucsimarcsi78
@gmail.com.

Tavasz várás…
...kavarognak a gondolatok, egyik a másik
után... változást akarok... teszem, de ez lassú folyamat. Legalábbis számomra az, mert ha már
most készen lenne is késõn lenne... Szûk ez a világ most nekem. Keresem mindazt, amivel célt
érek, és kizárom, ami visszafog. Embert, gondolatot, helyet, ami zavar. Nagy munka, de meg
fogja érni, én azt hiszem.
Eddig sem mentem el a dolgok mellett csukott szemmel, de most nagyon ki vannak hegyezve az érzékeim a jóra, a rosszra. A megérzéseim nem csalnak meg. Most, hogy ébred a
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köztes idõszakokban festettünk vagy a fenékvizet mertük ki, pl. a drótkötélen mindig kellett feszíteni, mert az gyakran meglazult. Ha valaki a
hivatalos járaton kívül szeretett volna átjutni a
túlsó partra, magasabb viteldíj ellenében megoldható volt. Ellenõrzött bennünket a saját cégünk, pl. a bevételt, de vízi rendõrök is gyakorta
megfordultak. Éjszaka nem járt a komp, csak
mentõt, rendõrt vagy tûzoltót szállítottunk át.
– Voltak emlékezetes utasai?
– Igen. A makádi oldalon volt nyaralója
Medveczky Ilonának, Staller Ilona anyjának,
Csepregi Évának, hogy csak néhányat említsek.
Õk gyakran megfordultak a kompon, és vendégségbe is érkeztek hozzájuk neves emberek.
Szállítottuk pl. a Pa-dö-dö együttes tagjait, és
Koncz Zsuzsát is. Csepregi Éva rendkívül közvetlen és barátságos ember volt. Emlékszem,
egyik alkalommal a Csónakházban nyaraló
gyerekek felismerték, Õ pedig vendégül látta a
gyerekeket saját nyaralójában egy szalonnasütés keretében.
– Hogyan ítéli meg, elindulhat valaha újra a
komp a két part közt?

Arany oldal
természet, hol sír, hol vigasztalódik. Jó lenne, ha
már mosolyogna is egy kicsit hosszabb ideig.
Bár azt biztos, hogy vannak emberek, akiknek
mindegy. A saját összetört és csalódott lelkük
tükrében, amit ki akarnak vagy talán ki is vetítenek a világra, azt gondolják, hogy mindenkinek
ilyen, ha nem, akkor bizony... Sajnálom, sõt, szánom õket. A gonosz bája, ami ott lakik bennük.
A világ jó, gazdag és szép. Nekünk, értünk,
de sokszor nem belõlünk és nem tõlünk. Minden megvan benne, ami kell. Élet és halál, jó és
kevésbé jó. Így van egyensúly mindenhol. Pedig pompás dolog lenne, viszont unalmas alkalomadtán. Egy biztos, amit én szeretnék, az
hozzám képest nagyon más, és azt remélve belülrõl, hogy csak jó lehet. Elég csak a szûk kis
világom, ahol kezdenem kell mindezt. Bár én
szeretem, így ahogy van, de most más kell.
Mindig kitalálok valamit. Az a biztonság, ami
körülöleli az embert, mindegy, hogy hol van,
apró pici dolog, amitõl igaz lesz, a tied lesz és
csak a tied. Azt engedsz be akit akarsz. Nem lehet mindig arra gondolni, mi lesz akkor, ha
mégsem... Dolgoznom kellene, mégis halkan
szól a zene a fülembe, és kivételesen a délutáni
kávéval a kezemben nézem az esõt. Megnyugtat a kopogása. Ahogy a tócsákban az éltetõ víz
szétterül, és a föld, ami már csúszós, ragadós
miatta. Már nem kellene több, de mégis esik.
Kifényesednek az örökzöldek levelei, lemosva
magukról mindent. Ha az esõ megtisztíthatna
mindent... de nem tudja. Igaz, hogy február van
még, reggelente fázósan ugyan, de a madarak
hozzák, viszik a híreket, köszöntik a napot. Az

– Sajnos a szomorú valóság az, hogy a kis átkelõk soha nem voltak nyereségesek. A ’70-es,
’80-as években a makádi oldalon rendkívül rossz
volt a víkendtelkek, házak megközelíthetõsége.
A tulajdonosok épp ezért jártak át Dömsödrõl.
Amint az úthálózatot fejlesztették a túlsó parton,
az egyébként is gyér forgalom erõsen megcsappant. A rendszerváltást követõen országos viszonylatban a kis átkelõk szinte kivétel nélkül
megszûntek. Egyetlen lehetõségként vízitaxi
szolgáltatást tudnék elképzelni a két part között.
Hogyan él ma a két révész, apa és fia? Id.
Mikus Lajos bácsi harminc éve nyugdíjas, tavaly töltötte be a 90-et. Szellemi frissességének,
érdeklõdõ természetének, nyitottságának köszönhetõen beszélgethettem vele.
Ifj. Mikus Lajos eredeti szakmájában, villanyszerelõként keresi kenyerét. Mindketten szívesen idézték fel azt az idõszakot, amikor Dömsödön dolgoztak révészként.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer kompjárat Dömsöd és Makád között…
Vass Ilona

új napot, ami lehet, hogy fényesebben ragyog
majd, mint tegnap. A remény szószólói, csak figyeld meg. Ja, hogy erre nincs idõd... kár, pedig
kellemes. Kellemesebb, mint a hajnalban megcsörrenõ mobiltelefon hangja, a tolakodó emberek zsörtölõdése a buszon, villamoson, a valós
vagy kreált híreknek mondott mondanivaló duruzsolása. Nem sok van már hátra ebbõl a télnek
nevezett kellemetlen idõbõl, azt gondolom.
Mert a tél nem ez. A tél kemény, csikorog, megkeményít, ugyanakkor puhán befed és megvéd,
eltakar. Csillog, ragyog, nyugalomra int. A tél
öreg mûvész, akinél szebb és finomabb csipkét
nem tud alkotni senki, fegyver kovács is, hiszen
nálánál keményebb páncélt kevesen készítenek.
Az apró cseppek mûvésze, melybõl puha, lágy
takarót készít vetésnek, földnek, rügynek. Megvédve a betolakodó kemény legény fagy ellen.
Soha nem a tél õsz fürtjeitõl kell félni, inkább attól, hogy az elsõ nap sugarai felkeltik a tavaszt
álmából lágy selyemben. Kicsalja a földbõl a virágok végetlenjét, és ezzel még magára vonja a
kemény legény fagy figyelmét. Elcsábul a szépségtõl, végigsöpör mindenen, majd miután
megnyugodott, nyomában pusztítás, kár és sérülés marad. Majd jöhet a megújulás. A természetben, a lelkekben, helyre rakva mindent,
aminek nincs helye. Mindenki vágyik a melengetõ sugarakra, azokra a hangokra, amik jelzik,
hogy új életek vannak születõben. A kertekben
sarjadó, fázósan áttelelõ növények zöldjét. Az
elsõ virágszirmok kibomlását. ...ja, hogy erre
nincs idõd... ne is törõdj vele, nekem lesz. Kinek lesz még...??? Talán sokatoknak. Remélem.
Sokszor elég csak egy pillanat, hogy eldöntsd,
kell valami más. Valami más, ami a nyughatatlanságodat kielégíti, ami békét hoz. Ez csak apróságok halmaza, ami most a fejemben jár...
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Április 24. Szent György nap
(2. rész)
Az állatok kihajtása a legelõre, a legeltetési
szezon kezdete, ez Szent György napjára, azaz
április 24-re esik. Számos hiedelem kötõdik ehhez a naphoz, melyre a Dömsödi Hírnök márciusi számban utaltam. A jószág gondozása a
pásztor feladata. Nemcsak az élelem biztosítása,
hanem az õrzés, a haszon kiaknázása, a betegségek megelõzése, gyógyítás, ezek mind-mind a
pásztor felelõssége. De hogyan is éli mindennapjait a pásztor ember, mit eszik, milyen használati eszközei vannak, arra szeretnék most kicsit bõvebben kitérni.
Leggyakrabban használt segédeszköz a gamós
bot és a karikás. Emellett a fokos, a különféle kolompok, pergõk, béklyók, botok szintén hasznos
és praktikus kelléknek számítanak. Ruházatuk
úgyszintén az állattartó életmódhoz megfelelõen
idomult, s étkezési szokásaik is ennek
megfelelõen alakultak. De haladjunk
csak sorban! Mint már arról szó
esett korábban, a pásztorság körében attól függõen, hogy milyen
fajta állatot bíztak rájuk, hierarchia uralkodott. A legelõterületek adottságától is függött, hogy
mely jószág tartására volt a legalkalmasabb (marha v. ló tartása), ott
az a pásztor állt rangban legfelül.
Sok esetben a gulyás és a csikós volt a
legrangosabb, és csak azután következett a
juhász, majd legvégül a kondás.
– A lovakat leginkább könnyû, gyors munkára és személyszállításra fogták be. Csak késõbb
vált jelentõssé földmûvelõ tevékenységük. A
ménesek legeltetését, õrzését a „lópásztor”, vagyis a csikós végezte. Terelõeszköze a saját készítésû karikás ostora. Ezt kedve szerint csinosítgatta, díszítgette, ettõl volt egyedi. A karikást
nemcsak terelésre, hanem fegyverként is használták, hogy méneseiket megvédjék a vadállatoktól vagy a rablóktól. Rendkívül ügyesen bántak vele, ami késõbb játékaik részévé vált. A csikós ember legfontosabb társa a hátasló. Különleges kapcsolatban állnak egymással, egy-egy
apró rezdülésbõl már tudják a másik akaratát. A
csikós saját hátaslovát igyekezett minél több dologra megtanítani. Pl. hogy hogyan üljön vagy
feküdjön. Ezekben az ügyességi produkciókban
a csikós virtus jelenik meg. Napjaink csikósai
szintén ugyanezen eszközökkel, habitussal tanítják be kedvenc lovaikat, ügyességük pedig
idegenforgalmi látványosságként, a turizmus
fontos részét képezi.
– A gulya õrzõje a marhapásztor, vagyis a gulyás. Terelõeszköze a bunkósbot és a karikás, az
állatok kifogására pányvás vagy rudas kötelet
használt. A nyájat vezetõ szarvasmarha nyakába kolompot kötöttek, õ volt a fõkolompos.
Gyakran nevet is adtak neki, mint pl. Szárcsa,
Rigó, Szilaj, Fecske, Hattyú. A pásztorember

sok idõt töltött a természetben, magányosan.
Gyakran díszítgette saját eszközeit. Az ügyesebbek a körülöttük fellelhetõ anyagokból, fából vagy az elhullott állatokból csinos használati eszközöket készítettek. A szarvasmarha üreges szarvából kanásztülköt, sótartót, rüh zsírtartót, ivótülköt, amit aztán a vásáron eladtak.
– A juhnyáj õrzõje a juhász. Jellegzetes terelõeszköze a gamós bot, ügyes segítõje a terelõkutya, a puli. A pásztorbot végén helyezkedik el a
kampó, amivel az állatokat kihúzzák a nyájból.
A kampó a legtöbb esetben igen díszes, kosfejet
és pásztort ábrázol. A juhászoknak legjellegzetesebb étke, mely Dömsödön is a legelõkelõbb helyet foglalja el az étkek közt, a birkapörkölt. A
birka haszna a húsa mellett természetesen a szaporulat, a teje, melybõl az ínyenc juhtúró, juhsajt
készül, valamint a gyapjú és a bõr.
– Kondásnak vagy kanásznak nevezik a disznópásztort. A konda védelmére használták a kanászbaltát. Jellegzetes eszközük a kanászostor és a kanászkürt.
Táncaik, nótáik a pásztortáncok, dalok csoportjába tartoznak. Jellegzetes botos eszközeikkel harcos, férfias fegyvertáncként tartja számon a
szakirodalom.
A pásztorok munkáját a terelõkutyák segítették. Jellegzetes magyar
fajták a puli, a pumi, a komondor és a kuvasz.
Ruházatuk jellegzetes, mindenkoron védelmezi a pásztort az idõjárás viszontagságaival
szemben. Hiába esik vagy fúj, a jó pásztor nem
hagyja szétszéledni nyáját, mindig velük van!
Jellegzetes fejfedõ a Hortobágyra jellemzõ
juhászkalap és a Kiskunságra jellemzõ kunkalap. A szûr és a suba jelenti a pásztor felsõruházatát. Ez a legszembetûnõbb, ez védelmezi
használóját és a legdíszesebb is egyben. A cifraszûrt a legszebb és legmagyarabb ruhadarabként tartják számon. Anyaga posztó, díszítõelemei a virág- és levélminták. A suba juhbõrbõl
készül, az egyszerûbbek 5-6 darabból, a módosabbak több darabból. Díszítõ mintája hasonló a
szûréhez, virágok és levelek ízlésesen elrendezett formában, színekben pompáznak rajta. Készítõje a szûcsmester.
Tisztelt Olvasó! A pásztor élet mindennapjairól hosszasan lehet írni, különbözõ megközelítésekbõl. Az itt felvázolt néhány gondolat csak
szemezgetés abból a hatalmas ismeretanyagból,
melyet híres néprajzosok, etnográfusok, fotósok
gyûjtöttek és gyûjtenek ma is. Remélem, sikerült felkelteni érdeklõdésüket e különös életforma, kultúra megismerése iránt!
Jöjjenek el április 29-én szombaton a Petrovics-portára, hogy valóságos, személyes élmény lehessen a pásztorsággal való találkozás!
Vass Ilona

Pásztornap
Április 29-én 10 órától
a Petrovics-portán
„A hagyományt nem õrizni, hanem élni kell.”
Ezen a napon lehetõség nyílik arra, hogy
kis bepillantást kapjunk a pásztoremberek
mindennapjaiba. György napján, április 24én hajtják ki az állatokat a legelõre, ekkor
indul a legeltetési szezon. Ennek jegyében a
pásztorok használati eszközei, viseletük,
táncaik, ételeik kerülnek középpontba.
– 10 órakor a rendezvényt megnyitja
Bencze István, Dömsöd Nagyközség polgármestere
A kiállítás anyagát és a kiállítókat bemutatja Vass Ilona, a Petõfi Sándor Emlékmúzeum vezetõje
– 11.30 perckor Ölvedi Ilona tart csikósbemutatót
– 12.00 órakor a slambuc elkészítésének
rejtelmeibe avatja be az érdeklõdõket Kisjuhász Ferenc csikós.
– 13.00 órakor beszélgetés Varga Józseffel és Nagy Istvánnal a karikások és kolompok használatáról, jelentõségérõl
– 14.00 órakor a Ráckevei Kéve Néptánc
Együttes elõadásában tekinthetjük meg a
Hortobágyi botolót. A koreográfiát betanította Kakuk Pál, az együttes mûvészeti vezetõje.
– 14.20 órakor beszélgetés Pongrácz
Gyulával és Czaniga Mihállyal betyárságról, a fokos és a botok használatáról, az eszközök díszítésérõl.
– A nap folyamán Hajdú László tárogatón játszik.
– Kérünk mindenkit, hogy ha van féltve
õrzött karikása házi gyûjteményében, hozza
el magával, hogy profi fotót készíthessünk
róla, mely felkerül a karikasostor.hu lapra.
Élményekben gazdag, családias hangulat
várja a rendezvényre látogatókat!
Dömsöd Nagyközség képviseletében
a Petõfi Sándor Emlékmúzeum
(A kiállítási anyag május 13-ig megtekinthetõ, naponta 10-14 óráig, illetve bejelentkezéssel a 06-20-253-2589-es telefonszámon.)
A programváltoztatás jogát fenntartjuk,
rossz idõ esetén a rendezvény elmarad.
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• HÍREK A MÚZEUMBÓL •

Fát ültettünk
2017. március 07-én diófát ültettünk a Petõfi Múzeum udvarán, melyet
Károly Cecília, a Gazdabolt vezetõje ajánlott fel. Mivel az udvaron álló
akácfát a reá kapaszkodó borostyán teljesen felélte, 2016 márciusában ki
kellett vágni. Ennek pótlására került most sor egy évvel késõbb. Sajnos az
õszi ültetési idõszakot lekéstük, mert mire a nádazás befejezõdött s az udvarról elkerült a hulladék, az idõ megkeményedett. Most szép életerõs
diócsemetét kaptunk, reményeink szerint szépen gyökeret ereszt és néhány éven belül kellemes hûs árnyékot fog adni a múzeum udvarán, termésével megörvendeztetve a látogatókat!
Ezúton köszönjük Károly Cecíliának önzetlen felajánlását, valamint
Duzmath Józsefnének és Keresztes Sándornénak a fa ültetésében való lelkes közremûködését!
Vass Ilona múzeumvezetõ

Mûvészeti kiadványok ajánlója
Két olyan kiadvány megjelenését kívánom figyelmükbe ajánlani, melyek a dömsödi mûvészetkedvelõk által is jól ismert alkotókhoz kapcsolódnak.
Már korábban, több alkalommal ajánlottam Hubert Ildikó: „Tükör által homályosan”: Bazsonyi
Aranyról címû munkáját. Dömsödön a könyv bemutatása 2016. október 13-án volt, ahol az érdeklõdõ
közönség találkozott a szerzõvel. Hubert Ildikó elmondta, hogy e könyv összeállításával is tovább kívánja éltetni Bazsonyi Arany munkásságát, felhívni
az emberek figyelmét erre a lelkületében is igen gazdag hagyatékra. Nekünk, dömsödieknek pedig különösen érdekes mindez, hiszen sokan ismerhettük
személyesen a mûvésznõt. A könyvben találkozhatunk leveleibõl idézett vallomásaival, mely még inkább közelebb hozza az olvasóhoz Bazsonyi Aranyt.
***
Mözsi-Szabó István nemcsak pályatársa, hanem
közeli barátja Bazsonyi Aranynak és Vecsési Sándornak. Tejtestvérek címû alkotása is cáfolhatatlanul
ezt bizonyítja. 2015. október 18-án nyílt kiállítása
Dömsödön a református gyülekezeti házban. A téma
iránt érdeklõdõk itt találkozhattak személyesen is a
mûvésszel és munkáival.
Mözsi-Szabó István 2017. január 13-án töltötte
90. életévét. Aktívan alkot, fáradhatatlanul dolgozik.
Erre a különleges alkalomra jelent meg a felesége által összeállított, Születésnapodra címû album. A
kötet elsõ felében kaptak helyet a mûvész azon jelentõsebb alkotásai, melyek munkásságának egyes korszakait jellemzik. A kötet második részében mindazoknak a barátoknak, ismerõsöknek írásai olvashatók, akik a mûvész életében fontos
szerepet töltenek be.
Mindkét kiadványt szeretettel ajánlom figyelmükbe! Korlátozott példányszámban állnak rendelkezésünkre, melyek a múzeumban megvásárolhatóak!
Hubert Ildikó: „Tükör által homályosan”: Bazsonyi Aranyról 3000 Ft/db
Mözsi-Szabó Istvánné: Születésnapodra
4000 Ft/db
Érdeklõdni lehet a kiadványok után személyesen a 06-20-253-2589-es telefonszámon.
Vass Ilona

Húsvétra
készülõdve
„Minden szõke, barna lány,
Mint a piros tulipán,
Virulva viruljon,
Rózsapermet hulljon!”

Szeretettel hívjuk az érdeklõdõket április 15-én szombaton 10 és 14 óra között! Hagyományos tojásdíszítés,
írókázás, köszöntõtanulás, tojáskeresés és tojásfakészítés vár minden betérõ látogatót!
Kifújt tojást csak korlátozott számban tudunk rendelkezésre bocsátani, ezért célszerû 1-2 db fõtt tojást hozni
magunkkal!
Próbálja ki, hogyan lehet igazi írókával, méhviasszal
és hagymahéjjal hímes tojást készíteni!
Jó móka lesz!
Helyszín: Petõfi Sándor Emlékmúzeum (Dömsöd,
Bajcsy-Zs. u. 6.)
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.
Bejelentkezéssel is látogatható, egyeztetni az alábbi
telefonszámon lehet: 06-20-253-2589
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Ma sokakat csak az érdekel, hogy mi hasznunk van valamibõl. Így kérdezte meg korunk
egyik mai gyermeke: mi hasznom abból, ha Jézus valóban feltámadt?
Megpróbáltam gyorsan összeszedni: mivel
hiszem, hogy Õ feltámadt és él, tudom, hogy arra, aki engem a világon a legjobban szeret, életem minden percében számíthatok. Soha, sehol
nem vagyok egyedül, az Õ jelenlétében élhetek.
Szemmel tart, véd, tanácsol. Ezért van értelme
az imádságnak: hallja, amit mondok neki. S mivel az Övé minden hatalom, tud segíteni, Õ irányítja életem eseményeit, ura minden helyzetnek. Mivel a valóságos halálból támadt fel, ezzel legyõzte a halál erejét. S mivel megígérte,
hogy a benne hívõk is feltámadnak, úgy állhattam meg szüleim ravatalánál, hogy túlláthattam
rajta, s tudom, hogy én is túlélem a halálomat,
hiszen „az Õ feltámadása a mi feltámadásunk
biztos záloga is” (Heidelbergi Káté 45.). Mindezt Õ elõre megmondta, s minden úgy is történt
– ezért a többi ígéretét is igaznak tartom, s várom beteljesedésüket.
De honnan tudjuk, hogy Õ valóban feltámadt? Hát azt honnan tudjuk, hogy Maratonnál
hogyan gyõzték le a perzsákat, Trafalgárnál Napóleont, s mi történt Világosnál és Aradon
1849-ben? S hogy egy-egy nagy államférfi mit
mondott és tett?
Onnan tudjuk, hogy utólag valaki leírta. Nem
is mindig szemtanú. Néha sokkal az események
után, s nem egyszer többféle változatban. Mégsem kételkedik benne senki, felmondjuk a vizsgán, mintha ott lettünk volna.
Jézus feltámadását szemtanúk írták le, akik
látták Õt pénteken meghalni, és találkoztak vele
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három nap múlva, s vele voltak még negyven
napon keresztül. A kortárs Pál felsorolja ezeket
a tanúkat (1Kor. 15.), s említ 500 embert, akiket
meg lehetett kérdezni, mert még éltek akkor.
Mégis kételkednek ebben sokan. Valóban igaz
lenne, hogy az emberek mindent elhisznek,
csak ne legyen benne a Bibliában?
Én is nehezen tudtam elfogadni a Megváltó
feltámadásáról szóló örömhírt. Amikor azonban elõször hallottam egy prédikációban azokat
a kérdéseket, amik akkor foglalkoztattak, s felsorolta az elõadó azokat a bûnöket is, amik akkor már nagyon nyomasztottak, s a bizonytalanul elmondott imámra kétségbevonhatatlan
konkrét választ kaptam, megtört a hitetlenségem. Azóta igaznak tekintek mindent, amit a
Biblia ír, így Jézus halálának a jelentõségét és
feltámadásának a tényét is. Õ pedig meggyõz
arról, hogy valóban igaz, amit Õ mondott és tett,
s amit Róla írtak. Hiszem és tapasztalom, hogy
Õ él.
Ehhez kétségtelenül hit kell. Ez az Õ ajándéka, s a legkisebb bizalmat is hatalmasan jutalmazza. Ezért mondja Õ nekünk is, ma is: „élek
én, és ti is élni fogtok” (Jn. 14, 19).
Adja meg a mi feltámadott Urunk ezt a hitet
minden kedves olvasónknak!
Így kívánok boldog feltámadás-ünnepet!
Cseri Kálmán lelkipásztor
(Ezzel a rövid írásával emlékezünk a nemrégiben elhunyt Cseri Kálmán nyugalmazott pasaréti református lelkipásztorra. Megjelent: az
Áldás, békesség! c. gyülekezeti újságban 2010
Húsvétján.)
Közreadta: Szabóné Lévai Csilla

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: 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

Nagyheti és húsvéti alkalmak gyülekezeteinkben
Dabi Református Egyházközség

Római Katolikus Gyülekezet

Április 12. szerda, 18.30-kor Bûnbánati Istentisztelet
Április 13. csütörtök, 18.30-kor Bûnbánati Istentisztelet
Április 14. péntek, 9.00 órakor Nagypénteki, ünnepi Istentisztelet,
18.30-kor Bûnbánati Istentisztelet
Április 15. szombat, 18.30-kor Bûnbánati Istentisztelet
Április 16. vasárnap, 9.00 órakor Istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 17. hétfõ, 9.00 órakor Istentisztelet és úrvacsoraosztás

hagyomány szerint a megszokott rendben
Április 16. vasárnap, 9.00 órakor Ünnepi Szentmise
Április 17. hétfõ, 9.00 órakor Ünnepi Szentmise
(Az ünnepre felkészülõ egyéb alkalmakról a szentmiséken és a templom
elõtti táblán értesülhetnek a hívek.)

(Április 23-án vasárnap konfirmáció és konfirmációs Istentisztelet lesz a
Dabi Református Egyházközségben.)

Baptista Gyülekezet
Április 9. vasárnap, 9.30-kor Virágvasárnapi Istentisztelet, 17.00
órakor Istentisztelet
Április 14. péntek, 10.00 órakor Nagypénteki ünnepi Istentisztelet,
17.00 órakor Istentisztelet
Április 16. vasárnap 9.30-kor Ünnepi Istentisztelet, 17.00-kor Istentisztelet

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
Ápr. 09. (vasárnap) 10 óra Virágvasárnapi Istentisztelet a templomban
Ápr. 12. (szerda) 18 óra Bûnbánati Istentisztelet a gyülekezeti házban
Ápr. 13. (csüt.) 18 óra Bûnbánati Istentisztelet a gyülekezeti házban
Ápr. 14. (péntek) 10 óra Nagypénteki Istentisztelet a templomban; 18 óra
Passiós Istentisztelet a gyülekezeti házban
Ápr. 16. (vas.) 10 óra Húsvéti Istentisztelet úrvacsorával a templomban
Ápr. 17. (hétfõ) 10 óra Húsvéti Istentisztelet úrvacsorával a templomban
(Május 14-én vasárnap konfirmáció és konfirmációs Istentisztelet lesz a
Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközségben.)
Áldott Húsvéti Ünnepet Kívánunk!
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:
Sass László Bence – Nálhi Edina
BARNABÁS
Magyar Márk – Dékány Andrea
VIVIEN
Sebestyén Gábor – Kovács Etelka
MAJA
Nagy Zsigmond Richard – Rácz Bernadett
DÁVID DOMINIK

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:
Nagy Józsefné Ujj Éva
Dóczi István
Korona Imréné Bednárik Rozália
Szabó Gáborné Perjés Mária
Hrucsár Péter
Szabó Julianna

79 éves
61 éves
82 éves
87 éves
70 éves
83 éves

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
H.E. Önkormányzata

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a rendõrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

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: április 20.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: május eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:
Ácsné Jaksa Szilvia, Bencze István, Bencze
Noémi, Biricz Márta Enikõ, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Csonka Nóra, Földvári
Attila, Gáspár László, Habaczellerné Juhász
Judit, Harsányi Zoltán, Köntös Ágnes, Madarász Mária, Markóné Zöldág Ágnes, Matula
Bettina, Nemoda-Stiasny Márta, Patonai Istvánné, Pintér-Rakszegi Zita, Richter Gyuláné,
Siket Péter, Szabóné Lévai Csilla, Szücsné
Ágh Anikó, Tóth István, Varga László,
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

SZJA 1%
Kedves Testvérek!
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!

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

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

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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Március 15. képekben
Fotó: Vass

