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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván
minden kedves olvasójának a Dömsödi
Hírnök fenntartója és szerkesztõsége!

Kedves dömsödi Nyugdíjas!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az
Oktatási és Mûvelõdési Központban

KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSORT
rendez
2017. december 18. (hétfõ) 13.00 órától,

Fotó: Vass

melyre Önt ezúton szeretettel hívja és várja!
Fogadja el meghívásunkat, hogy közösen
tölthessünk el egy kellemes délutánt karácsony jegyében! Helye: O.M.K. nagyterem.
Képviselõ-testület

Betlehem a Petõfi Múzeum udvarán

A K T U Á L I S
Az elmúlás nem nagyon igazodik ünnepeinkhez! Sajnos ismét gyászolunk! Díszpolgárunktól búcsúztunk, Bödõ Mihálytól. Közéletünk
egyik meghatározó alakjának életútja példaértékû lehet mindenki számára! A következõ napokban munkásságáról sokat olvashatunk, így
csak egyetlen adalék a közért tett színes palettáról: a rendszerváltozás utáni elsõ önkormányzati ciklus (1990–1994) alpolgármestere volt. Engedjenek meg Misi bácsival kapcsolatban egy
személyes emlék felidézését. A ’90-es évek elején, az akkori Bébi bácsi vendéglõben egy rendezvényen egymással szembe kerültünk a terített asztalnál. Helyi és országos dolgokról beszélgettünk, talán még vitatkoztunk is. Misi bácsi egyszer csak átnyúlt az asztal felett és azt
mondta: Pista! Tegezõdjünk, mert magázódva
nem tudok vitázni veled! Nagyon sok mindenben igaza lett, amelyet akkor én még nem úgy
láttam! Iránta érzett tiszteletem azóta is tart! Kilencvenedik születésnapján dr. Bencze Zoltán
jegyzõvel köszöntöttük. Szelleme még akkor is
friss volt! Képviselõtársaim nevében is mondhatom, hogy emlékezni fogunk Rá! Nyugodjék
békében!

A szomorú hír után egy nem éppen pozitív
történéssel folytatom. Az ivóvizünkrõl van szó.
Biztosan mindenki emlékszik arra, hogy három
évvel ezelõtt megfertõzõdött az ivóvizünk, és
akkor a megyei fõorvos azonnali klórozást rendelt el a teljes vízhálózatban. A fertõzés megszûnt, de a klórozásra vonatkozó utasítás nem
került visszavonásra. Az azóta eltelt idõszakban
a klórozást a vízmû munkatársai – kérésemre –
vagy kikapcsolták, vagy minimális töménységben adagolták csak. November elején egy mintavétel után az ÁNTSZ dolgozói megállapították, hogy szabad klór nem mutatható ki a rendszerben. Utasítást kaptam az érvényben lévõ
klórozást elrendelõ határozat betartására. Ezzel
párhuzamosan a járási tisztifõorvos a DAKÖV
vezetõivel együtt konzultációra hívott. A Fõorvos asszony megerõsítette, hogy hajtsuk végre a
három évvel ezelõtti megyei fõorvosi utasítást,
amely ma is érvényben van! Ennek értelmében
a vizünkben folyamatosan jelen kell lennie bizonyos mennyiségû klórnak! Az utóbbi három
évben idõrõl idõre elõjön a mostani probléma.
Tudom, hogy ez a „protokoll”, máshol is ezt az
eljárást alkalmazzák, de mi mi vagyunk, nem

más. Jó lenne, ha egészséges, de iható vizünk
lenne. Több, a klórt helyettesítõ eljárás is szóba
jöhet a megelõzõ fertõtlenítéshez, de ami nálunk egyértelmûnek látszik, az a Twinoxid
használata. Ez az anyag tökéletesen fertõtleníti a
vizet, azzal a különbséggel, hogy nem marad
utána szaghatás és kellemetlen íz! Az egésznek
a hátulütõje az, hogy ez a szer tízszer annyiba
kerül, mint a klórozás!!! A legutóbbi testületi
ülésen napirendre került a téma, hiszen ehhez a
módszerhez meg kell találnunk a finanszírozáshoz szükséges forrást. Ez minimálisan 6-8 millió forintot jelent éves szinten, amelyet nekünk
kell fizetnünk, mert a DAKÖV a mostani fix ár
miatt nem építheti be a szolgáltatói árba, és
egyébként is, nekik a klórozásos fertõtlenítés
lett elõírva! A testületi ülésen némi vita után elnapoltuk a döntést. Abban maradtunk, hogy
megkeresünk olyan településeket, ahol már ezt
a módszert használják, és a tapasztalatok birtokában döntünk. Addig is megvizsgáljuk, hogy
honnan tudnánk erre a célra pénzt szerezni. Felmerült az adomány gyûjtésének lehetõsége is a
Dömsödért Alapítványon keresztül, de ez még
nem végleges. Remélem, sikerül megfelelõ
megoldást találnunk!
A hulladékszállítással kapcsolatosan kérek
mindenkit, hogy fokozott figyelemmel olvassa
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
a szolgáltató szórólapját, mert az eddigiekhez
képest komoly változások várhatók!
A decemberi Aktuálisban rendszeresen írni szoktam a következõ évi költségvetésrõl.
Most ezt nem teszem meg, mert még annyi
nyitott kérdés van elõttünk a közeljövõ terveivel kapcsolatban, hogy felelõs tájékoztatást
nem tudok adni. Annyit viszont mindenképpen jelzek, hogy nagyon sokat várok a 2018as évtõl! Reményeim szerint Dömsöd fejlõdésének egy nagyon kiemelkedõ esztendeje
elé nézünk!
A híd építésével kapcsolatban most csak
annyi, hogy elkészült a beruházás új mûszaki
tartalma, így elindulhat a közbeszerzés második
lépcsõfoka.
Az energetikai pályázat munkálatai tovább
folynak. Az iskola, a dabi óvoda, a sportcsarnok
és a „zöldkereszt” épületei szép lassan „melegebb” ruhába öltöznek. Az utóbbi napokban az
idõjárás viszontagságai is akadályozzák a minél
elõbbi befejezést.
A sportcsarnok mellett szinte gomba módra
nõtt ki az a sportpark, amely jó szolgálatot fog
tenni a testüket karbantartani akaróknak, a sportolni vágyóknak! Ennek kivitelezése tényleg
nagyon gyorsan megvalósult! Jó lenne a következõ esztendõben egy futópályát is a park köré
építeni!

Csak épp egy gratuláció erejéig néztem be az
OMK-ba, Szimonidesz Hajnalka könyvbemutatójára. A mûvésznõ számos mesekönyv illusztrációit rajzolta. Azért is gratuláltam Neki, mert
mára Õ lett a legismertebb, élõ dömsödi polgár!
Konzorciumi megbeszélés alkalmával a Magyar Kajak-Kenu Szövetség székházában jártam, és alkalmam nyílt Schmidt Gábor elnök úrral eszmét cserélni. Megegyeztünk abban, hogy
nagyon jó lenne, ha Dömsödön a jövõben egy,
hangsúlyozom egy erõs kajak-kenu szakosztály
(egyesület) lenne! Ígérete szerint segítséget
nyújt abban, hogy ez a következõ évben megvalósuljon!
Az idõsek karácsonya 18-án lesz 13 órakor a
szokott helyen. Várok mindenkit, aki néhány
óra gondtalan kikapcsolódásra számít, egy fasírozott és egy bejgli társaságában!
Áldott és nagyon gazdag karácsonyt kívánok
minden Dömsödi Lakótársamnak! Kívánom,
hogy szeretteik körében jó egészségben pihenjék ki a 2017-es év fáradalmait, és készüljenek a
következõ hónapok feladataira! Képviselõtársaim nevében is köszönöm mindenkinek, aki erejéhez mérten – a mögöttünk hagyott esztendõben is – segítette munkánkat, ha csak a befizetett adó erejéig is! A jövõben is várjuk támogató
segítségüket, hiszen a cél közös! Boldog családok boldog településen éljenek!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2017. december 20. szerdán
14-15 óráig

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

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS

Szerkesztõi levél
Karácsony közeledtével sokakban
felmerül a kérdés, hogy mit is készítsenek, mit is vegyenek szeretteiknek
ajándékba? Lehet mindenféle dolgot
kitalálni, melyeknek csak a pénztárcánk szab határt. Én most egy elérhetõ és egész évre sok érdekességet tartogató lehetõséget ajánlok.
Praktikus ajándék lehet, ha egyéves
DÖMSÖDI HÍRNÖK elõfizetéssel örvendeztetik meg szerettüket! Egész
esztendõben, hónapról hónapra értesülhetnek a Hírnökbõl településünk mindennapjairól. Érdekes interjúkkal, aktuális szépészeti vagy állategészségügyi témákkal, önismereti teszttel, receptekkel jelentkezünk hónapról hónapra. Ugyanakkor nem maradhat el a
játék sem, hiszen havonta megjelenõ
keresztrejtvény szórakoztatja az olvasókat!
A Dömsödi Hírnökben feladhatják
hirdetéseiket is, melyeknek tarifája a
következõképpen alakul:

Egész oldalas hirdetés:
15000 Ft + áfa = 19050 Ft
Fél oldalas hirdetés:
8000 Ft + áfa = 10160 Ft
Negyed oldalas hirdetés:
4500 Ft + áfa = 5715 Ft
Szavas hirdetés:
100 Ft + áfa/szó = 127 Ft
Ezek az árak fekete-fehérben értendõek, a színes kivitel ennek a költségnek a dupláját jelenti.
A Dömsödi Hírnök elõfizetése egy
esztendõre 3000 forint, ami a postaköltséget nem tartalmazza!
Vásároljanak ajándékba Dömsödi
Hírnök elõfizetést karácsonyra, névnapra vagy akár születésnapra! Januári
számunkban névnapos falinaptár melléklettel kedveskedünk minden olvasónknak!
Az elõfizetésekkel kapcsolatosan az
önkormányzat fõpénztárában, Richter
Gyulánénál lehet érdeklõdni!
Vass Ilona felelõs szerkesztõ

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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Aranyanyu-díjra jelölve
Dr. Szakály Ilona gyermekorvos köszönõlevele
Tisztelt Dömsödi Lakostársaim! Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák, Nagymamák,
Nagypapák! Kedves Ismerõseim! November 16-án Bencze István polgármester úr és Bucsi
Marcsi keresett fel rendelõmben. A Richter Gedeon Nyrt. Aranyanyu-díj 2017 nevemre szóló
oklevelét adták át egy csodálatos virágcsokor kíséretében. Bevallom, akkor meglepetésemben nehezen találtam szavakat. Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy érdemesnek találtak jelölni e díjra, hogy jelölésemet oly sokan támogatták. Meghatódva olvasom Bucsi Marcsi csodálatos sorait, aki szívmelengetõ szavakkal méltatta immár 37 éves dömsödi gyermekorvosi munkámat. 43 éve gyakorlom orvosi hivatásomat. Életcélomnak a gyermekek gyógyítását választottam. Tettem ezt azért, mert a gyermekek õszinte világában éreztem és érzem jól
magam. Munkámat igyekeztem mindig legjobb tudásom szerint végezni. A betegségén átsegített, gyógyult gyermek hálás és vidám tekintete a legcsodálatosabb ajándék, amit egy gyermekorvos kaphat. Hálás köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak a korábbi és jelenlegi betegeimnek, szüleiknek és családjaiknak, akik bizalommal fordultak hozzám, akiket
gyógyíthattam, és egészséges fejlõdésüket praxisomban követhettem. Mindenekelõtt
köszönöm KISS ANIKÓNAK megtisztelõ jelölését, remélem ezt hamarosan személyesen is
megtehetem! Köszönöm BUCSI MARCSINAK és MINDENKINEK, aki szavazatával
támogatott. Köszönöm a gyönyörû virágcsokrot SZÉKELY ILDINEK és IVÁN ZSUZSINAK. Köszönöm BENCZE ISTVÁN Polgármester Úr köszöntését és gyógyító munkámat
méltató szavait. Köszönöm munkatársaim: BÍRÓ GÁBORNÉ asszisztensnõm, SIPOS
LAJOSNÉ, VELLA GABRIELLA, DARVASNÉ IGNÁCZ SZABINA védõnõk magas
szakmai színvonalú, lelkiismeretes munkáját, amivel gyermekorvosi feladataim eredményes
ellátását segítették. Köszönöm édesanyámnak és családomnak, hogy mindig mellettem álltak. Köszönöm a RICHTER GEDEON Nyrt.-nek munkám elismerését. Meghatottan olvasom és köszönöm a számtalan gratulációt, a kedves szavakat, melyekbõl sugárzik felém a
dömsödiek szeretete. Szerencsés ember vagyok, hogy itt dolgozhattam és dolgozhatok. Végül az Oklevélen lévõ ARANYANYU üzenetet idézném,
mely iránytût mutathat további munkámhoz is: „Aki adni képes, az nem fogy, hanem gyarapszik.” Tisztelettel és hálás köszönettel: dr. Szakály Ilona

A Dömsödi Általános Ipartestület hírei

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

címû állandó kiállítás megtekinthetõ az Iparos körben
minden hétköznap délelõtt, ill. csoportoknak elõre
megbeszélt idõpontban, tárlatvezetéssel.

Érdeklõdni a következõ számokon:
Szabó Andrea: 06 30 5947 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
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Pest Megye Szépe szépségverseny dömsödi részvétellel
Interjú Budai Noémi Judittal
Szeptember óta kísérjük feszült figyelemmel
a Pest Megye Szépe Szépségversenyt. Nem véletlen, hiszen Dömsödrõl Budai Noémi egészen
a döntõig menetelt szép teljesítménnyel. A végsõ megmérettetést számos válogató elõzte meg,
majd folyamatos tréningek következtek, melyek
célja hogy profi szinten készítsék fel a lányokat
mozgáskultúra, öltözködés, megjelenés tekintetében. Érdekes és izgalmas világ ez, s épp ezért
különleges dolog, hogy Noémi által most egy kis
bepillantást kaphatunk a kulisszák mögé.
– Hogyan értesült a versenyrõl?
– Mint minden kislány gyermekkori álma,
így az enyém is az volt, hogy egyszer elindulhassak egy szépségversenyen. A facebook-on
találtam rá a felhívásra, és jelentkeztem is azonnal. Szeptember 09-én volt a válogató a Modell
Divatiskolában, és így kerültem „Pest Megye
Szépe” döntõsei közé. Összesen 16-an, ezt akkor a facebook-on közöltem is.
– Hogyan élte meg, mit jelentett az Ön számára a felkészülési idõszak és maga a verseny?
– Szerettem volna megmérettetni magam egy
nagyobb volumenû versenyen, hogy meglássam, van-e helyem a szépségiparban. Sokat jelentett számomra, hogy innen Dömsödrõl bekerültem a 16 döntõs lány közé. A verseny által
nagyobb magabiztosságra leltem, és a három
hónap (szeptembertõl novemberig) egy rendkívüli jó önbizalomtréning volt egyben. A lányok
vagy nõk életében – így az enyémben is – egy
ilyen verseny fantasztikus idõszak! A külsõn kívül a belbecs értékei sem kerülhettek feledésbe,
mert különféle mûveltségi kérdésekre is kellett
válaszolni a válogatón. A cél az volt, hogy egy
profi, jól összeszokott csapat állhasson a gála
napján a színpadra. Szerintem ez meg is történt.
– A színpadon hányféle ruhában kellett
megjelenni?
– A versenyzõknek a közönség elõtt való
nyilvános megjelenése összetett volt, melynek
utolsó állomása a gála. Az elsõ hivatalos fotózás
októberben volt, Pest Megye Szépe feliratú pólós – szoknyás megjelenésben. Ezek a felvételek kerültek a nyilvánosság elé, amit megosztot-

tak rólunk, ami alapján a közönségszavazatokat
vártuk. Második hivatalos megjelenésünk Diósdon a DNS Sport- és Szabadidõközpontban volt.
Több alkalommal tartottak nekünk járáspróbát is.
A döntõn háromféle ruhában jelentünk meg.
Elsõnek a hivatalos Pest Megye Szépe feliratú
pólós és farmer rövidnadrágos szettben. Másodikként kalocsai motívumokkal díszített, újragondolt menyecskeruhában, végül pedig az estélyi ruhás felvonulással zártunk.
– Az Ön személyéhez melyik ruha állt a
legközelebb?
– Úgy érzem, hogy a kalocsai díszítésû ruha. Talán azért is, mert már korábban mo-

dellkedtem ott, ahol ezeket a ruhákat megálmodták.
– Válaszából arra következtetek, hogy
otthonosan mozog a modellvilágban.
– Igen. Hogy pontos legyek, Sütõ Enikõ
Modelliskolájába jártam. Oda is jelentkezéssel, és több válogatással lehetett bejutni. A
300 jelentkezõbõl mindössze 20-an vehettünk részt a képzésen. Az alapokat itt tanultam meg.
Jó érzés, hogy ennek köszönhetõen már
kaptam felkérést modellkedésre. Mint ahogy
láthatták, megjelentem a „MEGLEPETÉS”
újságban is mint modell. Utána kerültem
kapcsolatba a Kalocsastyle megálmodójával,
Balogh Adryval.
– Tudomásom szerint Ön nyolc évig tanult táncolni. Jelentett ez valamit a válogatásokon, versenyeken?
– Természetesen igen, hiszen jó alapot
kaptam ezáltal mozgásban, testtartásban is.
– Milyen tervei vannak a jövõre nézve?
– Ebben az irányban szeretnék maradni,
tehát a modellkedés világában képzelem el a
jövõmet. A különféle megmérettetések megerõsítenek, függetlenül attól, hogy kapok-e
helyezést vagy sem. Ezen az úton maradok.
– Honnan kap támogatást?
– A családom mellettem áll. Ez a tudat sokat jelent nekem, mert megerõsít abban,
hogy jól csinálom azt, amit elkezdtem.
Kedves Noémi! Õszintén kívánom, hogy
további szép eredményeket érjen el a szépség és a modellkedés világában! Váljanak
valóra álmai, elképzelései!
Vass Ilona
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Pest Megye Hangja énekverseny dömsödi gyõzelemmel
Interjú Fehér Richárddal
Dömsöd mûsoros rendezvényein szinte minden alkalommal hallgathatjuk Fehér Richárd
fantasztikus elõadását. Játszi könnyedséggel örvendezteti meg közönségét a legkülönlegesebb
dallamokkal. A rendkívül szolid és szerény fiatalember rendszeresen megméretteti énektudását különbözõ versenyeken. Legutóbb Pest Megye Hangjáért küzdött meg, így Õ lett Pest Megye Hangja 2017-ben.
Ennek apropóján kerestem fel és beszélgettünk a versenyrõl, elért eredményekrõl és természetesen terveirõl.
– Hogyan értesült a versenyrõl?
– Nagyon érdekesen alakult az egész,
mert én konkrétan semmit sem tudtam a
verseny kiírásáról, meg semmirõl sem.
Késõbb kiderült, hogy egymástól függetlenül, de a tudtom nélkül regisztráltak
Édesanyámék is és a mentorom, Csikósné Ócsai Jutka is. Nagyon örültem a lehetõségnek, hiszen minden alkalmat
megragadok az éneklésre. Szeretem ezt
csinálni! A különféle versenyeknek
megvan a maga varázsa, mindig jó a
hangulat, jó a társaság, én ezt jó bulizásként élem meg.
– Dömsödrõl egyedül indult?
– Természetesen nem. Talán mindenki tudja,
nem is kell ecsetelnem, hogy egy nagyon tehetséges kis csapatban, a Ju és Zsu Társulatban
többen is énekelgetünk. A versenyre a Ju és
Zsu-ból négyen neveztünk, Csikós Zsuzsi, én,
Mészáros Betti és Szabó Bettina. Csikósné
Ócsai Jutka sokat segít nekünk a felkészüléseken, és most is ott drukkolt nekünk.
– Az irodában ahol most Richárddal beszélgetünk, megjelenik Ócsai Jutka is. Tõle
kérdezem: Elégedett az eredménnyel?
– Idén tizedik alkalommal került megrendezésre a verseny, Dömsödrõl elsõ alkalommal
neveztek be a gyerekek. Úgy vélem, szép eredményt értek el, büszke vagyok rájuk, mert nagyon ügyesen helyt álltak! A végeredmény pedig azt igazolja, hogy Ricsi volt a legjobb!
– Újra Pest Megye Hangjához, Fehér Richárdhoz fordulok, mert folyton az motoszkál a gondolataim közt, hogy mióta tanulhat
énekelni ez a csodás hangú fiatalember?
– Meglepõ, de 18 éves lehettem, mikor Édesanyámék nógatásának engedve, a húgommal
Beussal énekeltünk egy duettet. Õ akkor a társulat tagja volt, nekem meg szüleink felajánlottak
10 000 Ft-ot, hogy énekeljek a húgommal. Úgy
voltam vele, hogy mi bajom lehet, kipróbálom,
no meg még keresek is rajta... Aztán itt ragadtam.
A társaság miatt is, de ami a legérdekesebb, ahogyan magával ragadott ez az egész dolog. Nagyon megtetszett az éneklés és szeretem csinálni!
– Megint Csikósné Ócsai Jutkához fordulok. Legutóbb a Mûvészeti Napokon lehetett

Önöket hallgatni, amint egy duettet énekeltek közösen. Milyen érzés Önnek, a tanárnak, a tanítványával énekelni?
– Fantasztikusan jó vele énekelni, mert tuti
biztos hangja van! Õ tenor, én pedig koloratúrszoprán, és így simán ki tudjuk együtt énekelni
a magas hangokat. A legnehezebb dallamokat is
jól elõ lehet vele adni. Ricsinek olyan hangja
van, akinek minden jól áll!

Fotó: Vass

KÖZLEMÉNY
2017. december
– Ismét Fehér Richárdhoz fordulok. Milyen
mûfajt képvisel konkrétan az éneklésben?
– Eddig lírai hangvételû dallamokat adtam
elõ, de már énekeltem musicalt, operettet, és
most operát is tanulok. Talán a rock amit még
nem próbáltam, de azzal is barátkozom. Elmondhatom, hogy a mûfajok tekintetében mindenevõ vagyok.
– Milyen tervei vannak az énekléssel kapcsolatban?
– Mindenképpen képezni szeretném magam.
A jövõben két nagyobb volumenû verseny is
megrendezésre kerül. Az egyik az Operett-Musical Verseny, mely Veszprémben lesz. A másik
pedig a Simándi-verseny, ahol bizony keményen
lesz elõválogató, majd középdöntõ és döntõ.
– Összeszámolta már, hogy hányszor mérette meg énektudását?
– Körülbelül 16-17-szer, és minden egyes alkalommal valamilyen helyezést kaptam.
– Milyen lehetõségeket kapott a Pest Megye Hangja versenyén mint gyõztes?
– Fellépéseket biztosítanak számomra, illetve
egy egész napos stúdiófelvételt is nyertem, ahol
8-10 dalt profi körülmények közt énekelhetek
majd fel.
Kedves Richárd! A Dömsödi Hírnök olvasói és a magam nevében is gratulálok ehhez a
díjhoz, és szívbõl kívánom, hogy énekes hivatásában sok örömöt leljen, és örvendeztessen
meg másokat!
Vass Ilona

Köszönjük mindazoknak, akik 2015. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel! Egyesületünk
számlájára 224.885 Ft érkezett.
Az összegbõl 2017. évben nyugdíjas, 80
éven felüli horgászaink támogatására
158.000 forintot, a különbözetet, 66.885 Ftot pedig mûködési költségre fordítottuk.
***
Szintén köszönjük mindazoknak, akik
2016. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
egyesületünk részére ajánlották fel. Egyesületünk számlájára 188.075 Ft érkezett.
Az összeget 2018. évben kívánjuk felhasználni a kiírási célnak megfelelõen nyugdíjasaink támogatására és mûködési költségre!
***
Tisztelt Sporttársak!
Kérjük Önöket, hogy támogassák egyesületünket a 2017. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával. Az összeget nyugdíjas horgászaink támogatására (70%-ban) és mûködési
költségre (30%-ban) kívánjuk fordítani!
Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz történõ bejelentéssel, vagy személyes adóbevallás esetén az egyesület adószámát tüntetik fel
bevallásukban:

Adószámunk: 1 9833293-1-13
Nyugdíjasaink nevében köszönjük:
H.E. Elnöksége
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Köszöntõ Kovács Zoltánné Katika
30 éves jubileumi ünnepségére
A dömsödi óvoda minden dolgozóját felköszönti jubileumi évfordulókon. Ezek a már
hagyományos alkalmak attól igazán különlegesek és bensõségesek, hogy az éppen aktuális csoportból és az egykori óvodások, valamint a kollegák és a szülõk együtt vagy külön-külön, nagy szeretettel köszöntik az ünnepeltet. A meghívók s a díszlet is nagy
gonddal készül, melynek látványa szintén
szívet-lelket melengetõ.
Így volt ez december 01-jén is, Kovácsné
Dobos Katika 30 éves jubileumi ünnepségén.
A meghívón egy Hemingway idézet állt:
„Nem tudod, mit rejt a sorsod.
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket.
Tanuld meg feledni a rosszat,
s õrizd meg a boldog perceket…”
Ez alkalommal az est háziasszonya Juhász
Lajosné Erzsike volt, akinek gondolatait
alább tolmácsolom:
„Szeretettel köszöntöm az ünneplõ közönséget! Ezúton is köszönöm vendégeinknek,
hogy elfogadták meghívásunkat, és külön köszöntelek Katika a 30 éves jubileumi ünnepségeden.
Kedves Katika!
Nekem és Jutkának jutott ez a megtisztelõ
feladat, hogy megszervezzük és köszöntsünk
30 éves munkásságod, jubileumod alkalmából. Tudom, valamennyien tudjuk, hogy régóta mondogatod, hogy neked ne szervezzünk
semmilyen ünnepséget. Meghallgattuk a kérésed, kívánságod, de nem fogadtunk szót.
Bocsánat érte!
Hát hogy is gondolhattad, hogy pont téged, egy olyan munkatársat, kollégát nem
köszöntünk ebbõl az alkalomból, aki élete
munkás éveinek nagy részét, pontosabban 30
évet pedagógusként dolgoztál közöttünk.
30 év a pedagógusi pályán, ez nagyon sok
idõ. Hiszen nincs még egy munka, ahol enynyi a kudarc, hiábavaló erõfeszítés, de ilyen
sok siker, kellemes és kellemetlen meglepetés
éri az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó vagy jókor kimondott
szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak.
Nincs még egy munka, ami ennyi azonnali
sikerrel kecsegtet, nincs egyetlen munka sem,
amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg
csak évtizedek múlva láthatjuk.
A pedagógusi munkát a csendes esõhöz lehet hasonlítani. A csendes esõhöz, ami jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és
késõbb – talán – akár szárazság idején is képesek termõre fordulni.

Fogadd sok szeretettel az én ajándékomat,
egy rövid kis versikét.
Kívánok neked mosolyokat, amikor bánatos vagy.
Szivárványt, hogy felhõkben járhass.
Nevetést, ami ajkadat simogatja.
Barátokat, akik felvidítanak.
Szépséget szemeidnek, hogy sokat lássanak.
Önbizalmat, ha kétségek gyötörnek.
Hitet, melyben teljes az életed.
Türelmet, hogy a világot elfogadd.

Kedves Katika!
Kívánjuk, hogy ebben a nagyszerû feladatban találd meg a jövõben is mindazt, ami egy
sikeres és boldog élethez szükségeltetik.
Kívánjuk, hogy a mindennapjaidat hassák
át az apró örömök és sikerek. Naponta öleljen át sok szeretõ gyermekkéz, nézzenek fel
rád ragyogó, hálás gyermekszemek, és kapjál a szülõktõl is biztató, elismerõ szavakat.
Kívánjuk, hogy a legdrágább kincs, az
egészség és a család legyen támogatód további munkásságod során.

A továbbiakban fogadd szeretettel legfiatalabb köszöntõidet, jelenlegi csoportodból
Fabók Fruzsinát és Farkas Bogikát, majd a
gyerekek után pedig egyik kedves kollégád,
Némethné Marika mondja el jókívánságait.
A gyermekkori ismerõsbõl lett kollega,
Kovács Martinné Gizike tartogat néhány
kedves szót számodra, majd akivel itt az óvodában a legtöbb idõt dolgoztál, Denke
Gáborné Juditka köszönt téged.
A jókívánságok sorát Lázárné Zsuzsika
folytatja, aki mesélni fog neked, de Pergel
Renike is tartogat számodra egy vidám fotóválogatást az elmúlt évekbõl.”
Végezetül Bencze István polgármester úr
köszöntötte Kovács Zoltánné Katikát 30 éves
jubileumi ünnepsége alkalmából.
Összeáll.: V. I.

Fotó: Vass
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ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat! Kellemes idõtöltést, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Ezúttal tolmácsolok egy tesztet, amelybõl kiderül, hogy eredeti embernek mondhatják-e
magukat?
„Az eredetik non-konformisták, olyan emberek, akiknek nemcsak új ötleteik vannak, de tesznek is értük. Kitûnnek a tömegbõl, és fel merik
emelni a hangjukat. A kreativitást hajszolják, és
megváltoztatják a világot. Õk azok, akikre szívesen fogadunk.”
Így határozta meg a híres Adam Grant az eredeti embereket. Majd három fõ jellemvonással
illette: „az eredeti emberek halogatnak, teli vannak kételyekkel és számtalan rossz ötletük van.”
EREDETI EMBER-E ÖN?
Az alábbi teszt megadja a választ:
A kérdésekre Igen, Nem, Néha
válaszok adhatók.
1. Szeret-e a többiektõl eltérõ módon öltözködni?
2. Non-konformistának mondja-e magát?

3. Vonzzák-e az új dolgok?
4. Vannak-e új és fejlesztõ ötletei a munkájában?
5. A többiektõl eltérõ módon szokta-e kezelni a
problémamegoldást?
6. Eltérõ gondolkodású?
7. Sok olyan kifejezést használ, amit a társai
nem értenek?
8. Vannak-e teljesen szokatlan elfoglaltságai?
9. Sajátos nézetei vannak az életrõl, a világról?
10. Kreatív ember Ön?
11. Másokétól eltérõ életmódot folytat?
12. Az Ön életmódja szokott-e konfliktusokba
ütközni?
13. Ön szerint a hagyomány és a fejlõdés fej-fej
mellett halad-e?
14. Szokta-e hangsúlyozni, hogy az Ön életmódja a legjobb?
15. Lenézi azokat, akik nem értenek egyet Önnel?
16. Szereti hangsúlyozni azt, hogy Ön más,
mint a többi ember?
17. Gyakran érzi úgy, hogy nem a kellõ elismerést kapja?
18. Szeretne-e más helyen, más idõben élni?
19. A monoton hétköznapokat utálja?
20. Szükségét érzi-e a változásoknak?

21. Elszigetelten éli az életét?
Pontozás: Igen válaszokra +1, Nem válaszokra -1, míg a Néha válaszokra 0 pont adható
15-21 pont: Az Ön eredetisége sok konfliktussal jár. A társadalom, ahol él, az Ön szabályaitól merõben eltérõ, így nehezen illeszkedik be.
Egy kis halvány elidegenedés is létezik.
8-14 pont: Ön könnyen be tud illeszkedni a
társadalomba, annak ellenére, hogy eredetiségérõl ad tanúbizonyságot.
0-7 pont: Ön nem feltétlenül tartja szükségesnek azt, hogy elismerjék. Meggyõzõdései, illetve ötletei általában megegyeznek a többséggel.
Negatív pontozás: Ön mindenhez és mindenkihez alkalmazkodik. Nincs olyan jellemvonása, ami kiemelné a többségbõl. Általában úgy
él és gondolkodik, mint a legtöbben. Nem szeretne egy kicsit eredetibb lenni?
(Forrás V. Bodo)
Biricz Márta Enikõ
mester okleveles pszichoterapeuta

J Nálunk mindig történik valami… J
NOVEMBER – Az alsó tagozaton történt
Idén 5. alkalommal került
megrendezésre a Bíró utcai iskolaépületben a „Tökfaragás” Piroska néni szervezésében. Volt itt
süti és tábortûz, jó néhány
jelmezbe öltözött gyermek és természetesen felnõtt is! De a boszorkánykonyha sem maradhatott el! Az ide járó kis elsõsök és
a volt negyedikesek közül is jól
érezték magukat akik eljöttek.
November 4-én rendezték
Dunavarsányban a kajakos és
kenus gyerekek erõnléti versenyét, amin minden kis kajakos
jól szerepelt! Ezúton gratulálunk
Nekik!
A 2. b osztály Márton-napi
Libanapot tartott, ahol felelevenítették a hagyományokat, és természetesen libalakoma is volt,
amivel az egész alsó tagozatot
megkínálták. Köszönjük Gábor
Tünde osztályfõnöknek!
Az október 27-én megtartott makádi szavalóverseny eredményei:
A következõ tanulók vettek részt a versenyen:
1. osztály:
Kultsár Heidi III. helyezett. Felkészítõje: Balázs Lajosné.
2. osztály:
Balogh Lelle Lídia I. helyezett. Felkészítõje: Csaplárné Szilágyi
Veronika.

Rab Sára Dorka. Felkészítõje: Csaplárné Szilágyi Veronika.
3. osztály:
Tarr Zoltán II. helyezett. Felkészítõje: Patonai Istvánné.
Czeller-Kovács Olivér. Felkészítõje: Patonai Istvánné.
Baráth Dorina. Felkészítõje: Budainé Doroszlay Judit.
4. osztály:
Balogh Zoltán különdíjas. Felkészítõje: Major Anna.
Varga Máté. Felkészítõje: Major Anna.
November 29-én pedig a Taksonyi Matematika Versenyen vettek
részt tanulóink. Ennek eredményérõl csak késõbb tudunk beszámolni!
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I S KO L A I
HÍREK
Versenyeredmények
matematikából
November 21-én 6. és 8. osztályos diákjaink a Ráckevei
Ady Endre Gimnáziumban mérték össze tudásukat matematikából környékbeli iskolatársaikkal. Sas Zsuzsanna 6. b
osztályos tanuló 3. helyezést ért el ezen a versenyen. Gratulálunk Neki!
A verseny résztvevõi voltak:
8. évfolyam:
• Orosz Anikó
• Kristóf Vivien
6. évfolyam:
• Sas Zsuzsanna 3. hely
• Nagy-Molnár Martin
Ácsné Jaksa Szilvia

Makádi szavalóverseny
eredményei
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is részt vettek felsõ tagozatos diákjaink a makádi szavalóversenyen október 27-én.
Résztvevõ tanulók:
5. osztály: Baranya Ábel
Liptai Áron 2. helyezett
6. osztály: Balogh Virág Csenge 3. helyezett
Gratulálunk az elért eredményekért!
Büszkék vagyunk tanulóinkra.
Csömöri Elly
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Mézesnap az iskolában
Magyarország elsõ alkalommal 2014. november 21-én csatlakozott az Európai
Mézes Reggeli programhoz, ekkor az ország teljes területén összesen 67 iskola
csatlakozott a kezdeményezéshez. 2016-ban már 500 helyszínen, közel 100.000
gyerek részvételével tartottak Mézes Reggelit, ahol a helyi méhészegyesületek,
termelõk és a megyei szaktanácsadók segítségével a gyerekek megismerkedhettek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal, és meg is kóstolhatták azokat.
A kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód népszerûsítése, a
helyben termelt élelmiszerek megismertetése. Figyelemfelhívás a reggeli
fontosságára és az egészséges táplálkozásra, mivel a rossz étkezési szokások
gyakran már gyerekkorban kialakulnak. Napjainkban egyre több egészségügyi
problémát okoz a finomított cukrok fogyasztásából eredõ elhízás és a cukorbetegség. Fontos feladatunk, hogy az egészséges táplálkozásra való nevelést
minél korábban elkezdjük, és irányítsuk a figyelmet a mézfogyasztásra.
Rengeteg hasznos dolgot tartalmaz. Van benne magnézium, réz, vas, kalcium,
foszfor, mangán, nátrium, kálium, cink, B1-, B2-, B3-, B5-, B6- és C-vitamin is.
A természetes eredetû méz sok mindenre lehet gyógyír: kitûnõ ellenszere például
a torokgyulladásnak, egyszerre csillapítja a fájdalmat és köptetésre is alkalmas,
baktériumölõ, fertõtlenítõ, tisztítja a vért, serkenti az emésztést és a vérkeringést,
kitûnõ hatással van az izmainkra, ráadásul energiát ad és megnyugtatja a túlterhelt idegrendszert is. Egészségünk megõrzése érdekében tehát érdemes minden
nap fogyasztanunk egy-egy kanál mézet.
Továbbá fontos annak hangsúlyozása, hogy a méhek munkája jelentõsen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet változatosságához.
November 17-én a mézes reggeli alkalmával akác-, erdei, hárs-, mézharmat,
napraforgó-, repce-, selyemfû- és vegyes virágmézet kóstolhattak a gyerekek. A
mézeket felajánlották: Ács Gyula, Ács Ildikó, Csernus László, Ispán Ignác,
Kovács István, Perger István, Poczkodi István. A helyi méhészeket képviselték
és a mézeket kínálták az iskola alsó tagozatán: Bognár Zsuzsanna, Pergerné
Kovács Rita, a felsõ tagozaton Kovácsné Garbacz Szilvia, Ács Ildikó, az új
oviban Keresztesné Varga Andrea, a dabi oviban Ispánné Jutka.
Köszönjük az intézményvezetõknek, hogy idén is lehetõséget és helyet kaptunk a rendezvény lebonyolításához.
Köszönjük a helyi méhészek felajánlását és a mézkóstoltatásban résztvevõk
segítségét!
Ács Ildikó

Az utolsó három mérkõzésen már nem szerzett
pontot a megye II-es csapat
Dömsöd : Bugyi 3:2 (1:1)
Dömsöd: Szilágyi – Kardos, Molnár, Bognár B. (Faragó 70.), Turcsán, (Palotai 46.) – Szabó N. (Bognár S. 85.), András I., Kelemen, Rösch, (Sass L 92.)
– Cziráky (Szabó Z. 90.), Cserna. Edzõ: Török Péter, Kun Gergõ.
A vendégek szereztek vezetést a 20. percben Sebestyén révén. A 36. percben András István egyenlített. A szünet után
a 49. percben jogosan megítélt 11-esbõl Rösch Péter talált
a kapuba. A 65. percben kiegyenlített a Bugyi, Kocsis lõtt
gólt. 6 perc múlva a 16-oson belül felvágták Rösch Pétert,
a megítélt 11-est ezúttal is a sértett végezte el, de most a
kapus védett. A mérkõzés 88. percében Rösch jóvátette hibáját. Az alapvonal közelében végigvezette a labdát, majd
közelrõl okosan a kapus mellett a hálóba helyezett. Változatos
mérkõzésen szép gyõzelmet aratott csapatunk.
Alsónémedi : Dömsöd 4:2 (2:2)
Már 2:0-ra vezettünk a 17. percben, mégsem sikerült meglepetést szerezni. Gólszerzõ: Cserna Gábor, Turcsán Tamás.

Dömsöd : Törökbálint 2:3 (0:1)
A mieink góljait Cserna Gábor és Cziráky Tamás szerezte. Csapatunk
több 100%-os helyzetet is kihagyott, így a vereség érthetõ.
Halásztelek : Dömsöd 1:0 (1:0)
Az utolsó fordulóban már a 9. percben eldõlt a mérkõzés.
A tabellán a 11. helyet foglalja el a Dömsödi SE 19 ponttal. A tavaszi idényben, ha sikerül egyben tartani a csapatot, van remény, hogy az elsõ 10-ben végezzünk.
A megyei harmadosztályban szereplõ Dömsödi USE
eredményei:
Dömsöd : Bugyi II 4:2
Sóskút : Dömsöd 15:0
Szigetbecse : Dömsöd 2:1
Dömsöd : Dunafüred 5:2
Szigethalom : Dömsöd 5:0
A csapat a tabella 12. helyén tartózkodik 6 ponttal.
Varsányi A.
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ESTI MESE
(Szimonidesz-Kovács Hajnalkával)
December 1-jén a
Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár könyvbemutatót, kedvezményes karácsonyi könyvvásárt és festményvásárt rendezett az OMK
házasságkötõ termében.
„Abból lesz kerek
egész, ha a mese megtalálja a maga rajzolóját.” – mondja a festõmûvész illlusztrátor.
Remélem, az este
végére nekünk is sikerült eljutni addig, hogy
a felnõttek, gyerekek
megtalálták a saját meséjüket, az ahhoz kéFotó: Szabó Andrea
szült gondolatrajzot, és
éltek a mese és a kép felhõkön átívelõ szabadságával és a gondolatot
hordozó erejével.
Mi történt ezen az estén?
„Hol volt, hol nem volt” – így kezdõdik minden jóra való mese. Tudjuk, hogy kitalált történet, akár ismerjük a szerzõjét, akár nem.
Mindegyikben fellelhetõ MESEHÕS, egyszerû, szerény, lelkiekben
gazdag, jószívû, a sok próbát kiálló FÕHÖS, akit ma szeretettel köszöntök SZIMONIDESZ-KOVÁCS HAJNALKA személyében.
Számomra különleges egyéniség, hisz barátomnak mondhatom, tudom
róla, hogy a meseszámok közül a 3-nak birtokosa, édesanyaként 3 gyermeke között osztja szét anyai szeretetét. Személyesen is megtapasztalhattam a közös nyári táborozásaink alkalmával.
A mai estének legyen kulcsszava a „Szeretet”, aktuális, mert valamennyiünk szívében ott van a várakozás, adventi szeretet munkálkodik
bennünk.
Hajni rajztehetségét édesanyától örökölte, aki nagyon jól rajzolt, bár az
õ életében ez nem teljesedhetett ki. Kicsi gyermekkorától kezdve a rajzolás meghatározó tevékenységi létforma volt a napi elfoglaltságai között,
de mégis pályaválasztásnál a szobrászat vonzotta leginkább.
Az élet azonban úgy hozta, hogy ez nem valósult meg, hanem az illusztrálás és a festés kezdett meghatározóvá válni számára. Tanulmányai
megkezdése elõtt rendszeresen illusztrált újságoknak, szervezeteknek,
közösségeknek. Az évek alatt számos egyéni és csoportos kiállításon vett
részt olajfestményeivel, de az elmúlt években elsõsorban mesekönyveket,
mûvészeti könyveket illusztrált, és jelenleg is több könyvön dolgozik.
Nem szereti az öncélú dolgokat, az életben ez meghatározza a festészethez, illusztráláshoz való hozzáállását, témaválasztását, kifejezésmódját. Illusztrációival, festményeivel szeretne túlmutatni az adott történeten,
és arra próbál törekedni, hogy megörökítse az emberi szeretetet, örömet,
vidámságot és a szenvedést, akár egy meseillusztráción keresztül is.
Õ magáról így nyilatkozik:
„Rajzaimmal szeretnék túlmutatni a Teremtõre – ennek kifejezésmódját azonban még csak keresem, tanulom.”
Befejezésül, köszönetképpen kedvenc versrészleteddel szeretném zárni esténket, amely így hangzik:
„osztani magad: – hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni: – hogy így magasodjál;
hallgatni õket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.

Széjjel szóródni – esõ a homokra –
sivatagnyi reménytelen dologra
s ha nyár se lesz tõled – s a táj se zöldebb:
– kutakká gyûjt a mély: – soká isznak belõled!”
Váci Mihály: Esõ homokra
A rendezvény sikeres lebonyolításában nagy szerepe volt a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ vezetõjének és munkatársainak,
amit ezúton is köszönök.
A 2017-es könyvtári évrõl röviden, egy mondatban. Munkánk nem volt
kevesebb, mint az elmúlt esztendõben. dolgoztunk szorgalmasan, tettük
ezt lelkiismeretünk szerint.
Mindazoknak, akik ebben az évben bármilyen formában is (ajándékkönyvek) támogatták könyvtárunkat, KÖSZÖNETET szeretnék mondani.
A KLUCH RÓZSA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI nevében olvasóinknak, szülõfalum minden polgárának
ÁLDOTT, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT kívánok.
Markóné Zöldág Ágnes
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan
is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a
gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlenegy, s
annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva
kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a
többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.”
Wass Albert

ÜNNEPI ZÁRVA TARTÁS!
KLUCH RÓZSA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR és az OMK
a téli szünet idõszakára szüneteltetné
nyitva tartását az alábbi idõpont szerint:
2017. december 21. – 2018. január 3-ig.
Nyitás: 2018. január 4-én (csütörtökön)
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS, MEGHITT ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
A könyvtár és az OMK munkatársai
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Arany oldal
Arany János születésének
200. évfordulójára emlékezve
2017-ben azzal a céllal indítottuk e rovatot,
hogy Arany János születésének 200. évfordulóján olyan írások jelenjenek itt meg, melyek ma
élõ dömsödi vagy Dömsödhöz kötõdõ emberek
tollából származnak.
Decemberi számunkban, tisztelegve Bödõ
Mihály emlékének, két versével zárjuk a jubileumi évet. Mindkét verse Arany János jó barátja,
Petõfi Sándor dömsödi emlékeirõl szól.

és szeretete járta át elõadásait. Szívügye volt a
dömsödi Petõfi-emlékek kutatása és azok minél
szélesebb körben való publikálása.

Petõfinek fája drága emlékhelyünk!
Ahol a költõre büszkén emlékezünk.
Az itt írott versét dalban énekeljük.
Emlékét tisztelve örökké szeretjük!

A Dömsödi Hírnök korábbi évfolyamaiban is
olvashatták már Bödõ Mihály e két kedves versét, mely összekapcsol múltat és jelent. Kukucskáné háza, valamint a villám sújtotta öreg tölgyfa a kötõdés Dömsöd és Petõfi Sándor között.
Rajtunk múlik, miként ápoljuk a reánk hagyott
örökséget, mely egyben tükörképe identitástudatunknak.
Fogadják e két verset nagy szeretettel!
Petõfi Emlékmúzeum Dömsöd

Misi bácsi 1992-tõl 2001-ig volt a Petõfi Emlékmúzeum igazgatója. A költõ iránti tisztelete

A dömsödi Petõfi fák

Nádfedeles híres hajlék
Petõfirõl kedves emlék,
Ki itt sokszor fedélre lelt
S kipihenten új útra kelt!
Kukucskáné gonddal várta
Kapuját is sarkig tárta,
Hogy a költõ jót pihenjen
Gondján-baján elmerengjen!
Nem volt soh'sem nagyobb gondja
Egyedül a Haza sorsa,
Értünk folyt el ifju vére
Szabadságunk drága bére!
Becsüljük hát e kis lakot
Kukucskáné öreg háza
Mindannyiunk hozománya.
(1997. július 23.)

Most az utókornak ültettünk egy kis fát,
Hogy tovább õrizze azt a nemes szikrát,
Melyet Petõfiék lobbantottak lángra,
Szabadságot hozni a világra!
Óvjuk-védjük az öreg fát, tisztes múltat takar:
Történelmet, jót és rosszat, emlékeket kavar.
Reméljük, az utódfára egy szebb világ tekint,
És nem kell majd a magyarnak siránkozni
megint.
Hogy a nyakunkon ül egy idegen horda,
Legyen végre boldog a magyarnak sorsa.
Mert szégyen és gyalázat: országgal és fával
Perbe is szállhatnánk az egész világgal.
De mégse tedd ezt, ha erre jársz vándor.
A jó isten áldjon: Hõs Petõfi Sándor!
(2001. március 15.)
Arany oldal címû rovatunkat 2018-ban is olvashatják majd. Szintén Dömsödhöz kötõdõen
olyan személyek írásait jelentetjük meg, akik a
XIX-XX. században településünkön írtak, alkottak.

TUDÁSPRÓBA
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
BÛNMEGELÕZÉSI
TUDÁSPRÓBA néven pályázatot
hirdetett az általános iskolák VIIVIII. osztályos tanulói részére, ott
ahol a roma nemzetiségû tanulók
jelenlétének aránya más iskolákhoz viszonyítva jelentõs.
A Pest MRFK Ráckevei Rendõrkapitányság illetékességi területérõl
a Dömsöd Általános Iskola VII. és
VIII. osztályos tanulóinak 2017. december 01-jén adták át a jutalmakat.
Egy bûnmegelõzési elõadást követõen a résztvevõ tanulók játékos
tesztlap kitöltésével vettek részt a
pályázaton. A legmagasabb pontszámot elérõ három tanuló értékes
könyvjutalomban részesült.
A 2017. december 01-i, az advent elsõ napi megemlékezés
utáni ünnepségen a helyezést elérõ tanulók csillogó szemekkel,
büszkén vették át a megérdemelt
jutalmaikat.

A Kalendárium helyhiány miatt a januári számban folytatódik.

Velláné Bucsi Mária és Vass Ilona
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: egy decemberi gondolat elsõ része,
zárt betû: z, z
15.: birtokol, rendelkezésére áll
16.: analizál, vizsgál
17.: a magot szórá
18.: próba közepe!
19.: az ezüst vegyjele
20.: kártékony állat
22.: sakkozó igéje
23.: a nagy varázsló
24.: a nevetés szava
26.: lobog, leng
28.: betû kiejtve
29.: disznók lakhelye
30.: szundikáló
32.: ellenértéket árun feltüntet
33.: meleg nyár ellentéte (két szó)
36.: kést használhatóvá tesz
37.: végtelen lakó!
38.: erõs lap a kártyában
39.: nagy edény
40.: némán áll a helyén!
41.: a lábaihoz
42.: a nátrium vegyjele
44.: függõ
46.: dátumrag
47.: barát, népiesen
50.: a közelebbi
51.: asszonynév képzõje
52.: téli sport
54.: karja, praclija
55.: üresen fal!
56.: ver, náspángol

57.: Nemzeti Sport rövidítve
58.: páratlan zamat!
60.: rabló csoport, bûnbanda
62.: képzõ, -ül párja
63.: beállított tartás
64.: izmos, sokat bíró
66.: budapesti közlekedési eszközt
68.: anyóka
69.: a gondolat második része,
zárt betûk: d, l
FÜGGÕLEGES
1.: ez a citera is
2.: lopva szerez
3.: ló csemege
4.: középen hull!
5.: megszabott, bizonyos
6.: az alumínium vegyjele
7.: vörös angolul
8.: csodálkozó
9.: púpos állat
10.: befolyásol, irányít
11.: papírmérték
12.: távközlési eszköz rövidítve
13.: magas hõ miatt kilyukad
14.: sakkozó is kerülhet ilyen helyzetbe
19.: Anna azonos hangzói
21.: sejlik, rémlik
24.: páratlanul helyes!
25.: ájul, eszméletét veszti
27.: gyom
29.: harkály lakhelye
31.: római negyvenöt
34.: nõi név

35.: némán ugat!
36.: vágó résszel
37.: a talpához
40.: a hélium vegyjele
43.: szép, kedves szó
44.: a lantán vegyjele
45.: ömleszt, zúdít
48.: lóbetegség
49.: hova, melyik irányba
53.: férfinév
55.: hamis, helytelen
56.: csücsül, trónol
57.: miért is ne, még szép!
59.: nagy termésû fõzeléknövény, rántva is
finom
61.: spanyol nemes
62.: eseményt követõ
63.: süti a kenyeret
65.: ismételt tiltás
67.: lekvár
68.: noszogató szó!

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 69.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:
2018. JANUÁR 10.

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL,
CÍMMEL ELLÁTVA,
CSAK EGY LAPON,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A
GYÛJTÕKBE!!
KÖSZÖNJÜK!
Nyeremény:
3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében (Dömsöd, Váczi u. 15.).
Az októberi szám pontos megfejtése:
„LENGETI A TENGERI”
„KAMRA MÉLYÉN EGÉR”
Az októberi szám nyertese:
MOLNÁR JÁNOS
DÖMSÖD, KODÁLY UTCA 9/A
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert),
Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán
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Dömsödi vonatkozású relikvia a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban
néhai Rakszegi Gyula szatócsboltjának berendezése

Különleges mûtárgyegyüttessel gyarapodott a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum, 2017 nyarán került be ajándékozás útján egy
vegyes-fûszerbolt berendezése Dömsödrõl. A múzeum feladataihoz tartozik az egykori üzletek berendezéseinek gyûjtése és megõrzése. Talán az
egyik utolsó, még fellelhetõ bútort sikerült megmenteni az utókor számára, mivel a második világháború elõtti üzletek berendezései ma már nehezen fellelhetõek. Ennek az az oka, hogy a második vh-ban, illetve 1956ban sokuk megsérült, de az államosítást sem sok élte túl, hiszen ezek jelentõs része magántulajdon volt. Végül pedig a modernizálásnak és a folyamatos tulajdonosváltásnak is áldozatul estek ezek a berendezések. Éppen ezért egyedülálló a most kiállított és elõször bemutatott „Jó kalmár a
világ jótevõje” címû állandó kiállítás 3. termében látható bútoregyüttes.
A bútort restaurátorunk, Széles Kálmán több hónapos munkával restaurálta, s az eredeti zöld szín szerint újrafestette. A bútort többször átfestették,
állapota igen használt volt. A múzeumba több bútordarab érkezett. Egyrészt egy vitrines, falra szerelhetõ üveges szekrényke, másrészt két boltberendezés felsõ és alsó résszel, valamint egy boltpult. A középsõ egység
felül és alul barnára festett, faragott, egyedi díszítésû, többosztású polcokkal és összesen 53 darab, zománctáblás, különbözõ méretû fiókocskával
rendelkezik. A fiókok zöme eredeti félkör alakú fogantyúval rendelkezett,
néhányat azonban pótolni kellett, mint ahogyan néhány zománctáblás feliratot is pótoltunk a múzeum eredeti gyûjteményi darabjaiból.
A bútoregyüttes a kereskedelemtörténeti állandó kiállítás harmadik termében kapott újra méltó helyet, ott ahol eredetileg is, a 19. században egy
pékmûhely, késõbb pedig egy kereskedés mûködött. Így a 2013-2014. évben megnyitott állandó kiállításunk forgatókönyve szerinti eredeti elképzelés valósult most meg, hiszen egy sokfiókos, komplett, a „hely szelleméhez” igazodó fûszerboltot állítottunk ki, ezzel kiegészítve a kisméretû,
eredetileg Pilisszántóról begyûjtött vegyeskereskedésünket. Fontosnak
tartjuk, hogy állandó kiállításainkat idõnként megújítsuk, átalakítsuk, és a
nagyközönség számára különleges értékkel bíró, egyedi tárgyakkal egészítsük ki. A bútort felújított, restaurált állapotban állítottuk ki, és a múzeum törzsgyûjteményéhez tartozó árudobozokkal, bolti eszközökkel és kiegészítõkkel, displayekkel, reklámanyagokkal töltöttük fel.

A bútor története igen izgalmas. Az ajándékozó, Pintérné Rakszegi Zita jóvoltából az eredeti használójáról, apai nagyapjáról is megtudtunk néhány információt. A bútor valamikor az 1930-as években készülhetett,
eredeti rendeltetési helye Dab község Hangya üzlete volt. Az épület ma
már nem áll, a község pedig a Pest megyei Dömsöd részévé vált. Az egykori üzlet a mai Tavasz utcában helyezkedett el. A Dabi Hangya Szövetkezet 1919. október 26. napján tartotta alapító közgyûlését, és ezt követõen 1936-os felszámolásáig ellátta Dab községet szövetkezeti termékekkel
vegyeskereskedésként. Csak érdekességként említjük meg, hogy a közeli
Dömsöd nagyközségben már létezett egy különleges Hangya szövetkezeti üzlet. Ez a bolt 1910-ben alakult, különlegessége, hogy 1910-ben a
Hangya Szövetkezet 1000. üzleteként nyitotta meg kapuit.
A dabi Hangyának csak néhány konkurenciája volt a kisközségben. Az
1920-1930-as években a Wiesel családot (elõbb Ignácot, késõbb Jenõt)
említik még helyi vegyeskereskedõként. A Rakszegi család egyik tagja,
Rakszegi András már ott volt az 1919-es szövetkezeti alapítók között. A
bútor és az üzlet tulajdonjoga valamikor az 1930-as években kerülhetett
id. Rakszegi Gyula (1914–2005) tulajdonába és üzemeltetésébe. Feltehe-
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Néhai Rakszegi Gyula és felesége, Denke Eszter

ját. A második világháborúban elvitték katonának, majd hadifogságba került. Felesége a távolléte alatt, a biztos megélhetés reményében bérbe adta
az üzletet. Amikor férje hazatért, úgy döntöttek, hogy feladják az üzletet,
hiszen akkoriban a „molnárkodás” jobb jövedelmet biztosított. Ekkor már
két gyermekük (Rakszegi Gyula és Rakszegi László Imre) gondos felnevelése is elõtérbe került. A foglalkozásváltással egyúttal megúszták a sokakat
nehéz helyzetbe hozó államosítást. Mivel a boltberendezés és az üzlet a sajátja volt, ezért ezt megmentették az utókornak, s addig is jó haszonnal
szolgált, hiszen raktározásra használta a család egészen mostanáig.
Id. Rakszegi Gyula eredeti szakmája végigkísérte életét. Az 1970-es
években a községi tanács élelmezésének vezetõjévé választották. A két
fiú utód pedig molnárrá és malomtulajdonossá vált, s folytatták a családi
hagyományt.
Sajnos az egykori boltból eredeti reklámanyag, számla, dokumentum,
fénykép nem maradt fenn, vagy máig lappang valahol, úgy ahogyan ez a
bútor is rejtõzködött. Rakszegi Zitától kaptunk néhány fényképfelvételt
nagyapjáról, akinek köszönhetõen most Önök is megtekinthetik múzeumunk legújabb szerzeményét. Ezúton is köszönjük a családnak a támogatást és e becses ajándékot. Az ajándékozás révén sikerült rekonstruálnunk
közös múltunk egy darabját, egyúttal a vidék egykori kereskedelmének
újabb adalékát tártuk fel. Látogassanak el hozzánk, és leljék örömüket
benne Önök is!

tõen a Hangya felszámolása után üzemeltette új tulajdonosa a boltot. A
boltberendezés a sajátja volt. 1937-ben feleségül vette Denke Eszter Zsófiát (1920–1997), egy jómódú helyi molnár család leányát. Azt nem tudni,
hogy õ maga hol tanulta fûszeres mesterségét, mindenesetre azt a családi
elmondások alapján tudjuk, hogy eredetileg molnárnak készült. Sajnos az
üzletrõl csak egy 1923-as külsõ kép maradt fent, amelyet a Hangya 1923ban kiadott jubileumi könyvében publikáltak. Illetve néhány korabeli képes levelezõlapon látható a bolt. Id. Rakszegi Gyula nem sokáig vitte bolt-

A kiállítás megtekinthetõ:
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Hungarian Museum of Trade and Tourism
1036 Budapest, Korona tér 1.
Tel: +36 1/375-6249/ 103 mellék
Web: www.mkvm.hu
Facebook: www.facebook.com/mkvmuzeum
Dr. Török Róbert
igazgatóhelyettes – muzeológus
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Gyémántlakodalom és Gyémántdiploma
Beszélgetés Kónya Miklósné Katika nénivel és Kónya Miklós bácsival
Ebben az esztendõben ünnepelte 60 éves házassági évfordulóját Kónya Miklósné született
Mesó Katalin és Kónya Miklós. A jubileumi alkalom Katika néni számára a gyémántlakodalom mellett a gyémántdiploma átvételét is jelentette. Ez a kettõs öröm keveseknek adatik meg,
éppen emiatt oly különleges, hogy a Dömsödi
Hírnök hasábjain megosztják velünk az eltelt
hatvan esztendõ emlékeit:
Miklós bácsi: – 1947-ben ismertem meg Katikát, és egy évre rá meg is kértem a kezét. A következõ együtt töltött 60 esztendõ nagyon sok mindent tartogatott számunkra, de mindebbõl az
örömteli pillanatok maradtak meg. Olyan érdekes,
mi olyanok voltunk egymás mellett, mint a tûz és a
víz. Katika néni gyermekként is nagyon komoly
volt, én meg egész életemben szerettem viccelõdni, vidámkodni, ami sok nehézségen átsegített.
Úgy érzem, hogy az a szeretet amit egymás iránt
éreztünk és érzünk ma is, az a közös szellemiség
melyben élünk sokat számít egy házasságban. Bizonyíték erre az együtt eltöltött hatvan esztendõ.
– Mit szólt a család az eljegyzéshez?
Miklós bácsi: – Mikor megkértem a kezét, azt a
választ kaptam Tõle, hogy ha megvárom míg végez a tanulmányaival, hozzám jön feleségül. Megvártam, igaz, 8 év volt. Katika fizikusnak készült,
az édesapja nyomdokaiban járt, aztán az egyetemen egyszer csak annyit mondtak, hogy nincs
szükség ennyi fizikusra, gondolkodjanak el azon,
hogy tanári szakon folytassák tovább tanulmányaikat. A szüleim azt mondták, hogy nem lesz ez jó
házasság, mert nagy különbség van köztünk, hiszen én molnár vagyok, Katika meg tanárnõ lesz.
A leendõ apósom is más võt képzelt el. A két unoka érkezésével, s hogy én felnõtt fejjel kertész
technikusi oklevelet szereztem, jó barátok lettünk.
– A polgári esküvõt 1956. december 23-án
tartották, míg az egyházit 1957. június 30-án.
Miért történt így?
Katika néni: – Friss diplomásként Erdõkertesen voltam egy évig gyakorlaton, késõbb pedig szerettem volna elhelyezkedni Dömsödön,
hiszen itt képzeltük el közös életünket a férjemmel. A dömsödi tantestületben egy állásüresedés volt ekkor, mert a K. Nagy Laci bácsi akkor
halt meg. Ezzel kapcsolatban Miklós bácsi bement a tanulmányi osztályra érdeklõdni, ahol
azt mondták neki, hogy mivel csak a jegyese vagyok és nem a felesége, az állást nem tölthetem
be. Ekkor mentünk be az újpesti anyakönyvi hivatalba és egybekeltünk. Így már beadhattam az
áthelyezési kérelmemet, és 57’ õszén már a
dömsödi iskolában kezdtem meg a tanítást. Mivel nagyon szerettük volna, hogy meglegyen az
egyházi esküvõ, azt Budapesten, a Szilágyi Dezsõ téri templomban tartottuk meg 1957. június
30-án. Szép emlékû lelkigyakorlaton voltam itt
’52-ben, és gyerekkori lelkészünk esketett.

egyetem aulájában került megrendezésre (I.
emelet és lift nincs), közöltem, hogy én nem tudok elmenni. Így az unokám hozta el nekem az
oklevelet.

– Meghatódva nézem a képeket, melyek
1957-ben és 2017-ben készültek. Én ugyanolyan szépnek látom 60 év elmúltával is Katika nénit és Miklós bácsit! Tiszteletet és örömet érzek ha rájuk nézek, ha hallgatom Õket
mesélni vagy anekdotázni!
Gyémántlakodalmukon a családdal, a jó
barátokkal közösen ünnepeltek.
Volt-e a vendégek közt olyan, aki a 60 évvel
ezelõtti esküvõn is ott volt és most 2017-ben is?
Katika néni: – Igen, ketten is! Az egyik
kedves jó barátnõm, Lángné Decsov Ildi, a
másik pedig Rakszegi Gyula, aki akkor még
15 éves volt.
– Mint a bevezetõben már utaltam rá, a
gyémántdiplomát is nemrégiben tetszett kézhez kapni. Mennyivel volt ez másabb mint tíz
évvel ezelõtt?
Katika néni: – A diplomával kapcsolatosan
telefonon hívtak fel egyeztetésre. Mivel az ünnepélyes átadó az Eötvös Loránd Tudomány-

– Hogyan tetszik megítélni a pedagógus
pályán eltöltött aktív idõszakot? Eredményes volt?
– Úgy érzem, nem volt hiábavaló az, amit
csináltam, ahogyan neveltem, amit tanítottam!
Nagyon sok értékes ember került ki a kezeim
közül. Van köztük pedagógus, kõmûves, gyermek- és állatorvos és sok tisztességes felnõtt
ember! Addig amíg egy becsületes embert tudtam nevelni, az jó! Márpedig több van mint egy,
hiszen ha az utcán, rendelõben, boltban vagy
bárhol találkozok velük, mindig örömmel üdvözölnek!
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Kedves Katika néni! Kedves Miklós bácsi!
Engedjék meg, hogy a magam és a Dömsödi Hírnök olvasói nevében szeretettel köszöntsem Önöket! Kívánom, hogy szeretetteljes, örömteli éveket töltsenek együtt gyermekeik, unokáik és kedves barátaik körében!
Vass Ilona

Lélektõl az asztalig:
A pékmester ajánlata

Karácsony kopogtat az ajtón, hiszen már
adventben járunk. Készülõdünk az ünnepekre, az év végére. Villódzó fényektõl, zajoktól hangos ez az idõszak. Mégis van valami békés reménysugár az emberekben, mert
hiszen mindent megteszünk azért, hogy szeretteinkkel együtt ünnepelhessünk az év
ezen szakában.
Otthonainkat csinosítjuk, sütünk, fõzünk,
és készülõdünk az ünnepi igehirdetést meghallgatni.
Ehhez a szeretetteljes készülõdéshez nyújt
segítséget kézmûves termékeivel Szarka
Máté fiatal dömsödi pék.
Hagyományos ízvilágú kenyerei, péksüteményei mellett cukrászsüteményekkel
várja az érdeklõdõket. Karácsonyhoz közeledve igény szerint kelt és omlós tésztából
mákos és diós bejgli sül a kemencéiben.
Az ünnepi asztalra bátran ajánlja saját készítésû péktermékeit! Az általa sütött kalácsok
tésztájának állaga, diós és mákos töltelékével, nagyanyáink kalácsait juttatja
eszünkbe.
A Dömsödi Kenyérboltban helyben sült
kézmûves kelt tészták, kalácsok széles választékával várják a karácsonyt. Rendelésre
igény szerint vállalják bejgli, pogácsa és
egyéb sütemények elkészítését. Rendeljenek
és vásároljanak az ünnepekben is a Dömsödi
Kenyérboltban!
Szarka Máté fiatal dömsödi pék igényes
kézmûves termékeivel kíván minden
dömsödi családnak Áldott Karácsonyi
Ünnepeket!
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„Rohanunk, mintha életünk késnénk le,
ha öt perccel késõbb érünk oda,
sietünk, egymás mellett úgy megyünk el…
egymás szemébe nem nézünk soha,
futunk, Karácsony lesz, két nap, s egy éjszaka,
már csak ennyi maradt az égi szép-csoda.
Nincsenek már azok a régi ünnepek,
mikor díszbe öltöztek lelkek és szívek,
s áldott némasággal várták az éjszakát,
szenthittel hitték Betlehem csillagát,
és imádkoztak, együtt, szeretetben,
Miatyánk, Miatyánk ki vagy a mennyekben…
Nincs már az a régi boldog áhítat,
mit a karácsony nyugalma átitat…
csak futunk, csak futunk,

s az életünk utol mégsem érjük,
futva, rohanva el sosem érjük…
mert pihenni kéne, mint régen, régi ünnepen,
egymáshoz szólva, szépen, csendesen.”
A fenti ünnepi
sorokkal kívánunk
minden kedves
dömsödi lakosnak
s családjának Békés, Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet.
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület

Szeretettel köszöntjük Édesanyánkat,

Gábor Sándornét

86. születésnapja alkalmából.
Lánya, fia, menye, unokái és dédunokái

GARÁZSVÁSÁR
A Tüzép Telepen minden szombaton 8-12-ig! Mûszaki cikkek, kerékpárok, bútorok, lámpák,
edények, lakástextil…
Hívja Lomis Imit a 06-30-350-3331-es telefonszámon!
Cím: Dömsöd, Ráckevei u. 1/a
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Látni és látszani
A meteorológiai elõjelzések alapján az elkövetkezendõ idõszakban
rendszeresen kell számítanunk az idõjárás változásaira, azon belül a
hidegfrontokra, melyek ilyenkor gyakrabban megjelennek. Ezen túl eleinte fõleg hajnalban és reggel, de késõbb már napközben is ködös útszakaszok tehetik nehezebbé közlekedésünket. A biztonságos közlekedést
mindkét tényezõ jelentõsen befolyásolja, ezért nem árt tudni, hogyan igazodjunk a változásokhoz, és miként változtassuk meg közlekedési szokásainkat hidegfront, illetve köd esetén.
Fontos, hogy hidegfront esetén tompulnak a reflexek, ezért ilyenkor
jellemzõen magas a figyelmetlenség miatt bekövetkezett balesetek száma. Bár a hidegfront alapvetõen nyugodtabbá, feszültségmentessé teszi a közlekedõket, hiszen általa csökken az ingerlékenység, ugyanakkor a biztonságos közlekedést károsan érintõ hatása is van: lelassulnak a
reflexek, s az állandó álmosságérzet, valamint a nehézkes gondolkodás
(továbbá a sokaknál megjelenõ fejfájás) miatt gyakoribbak azok a közúti
balesetek, melyek a figyelmetlenségre vezethetõk vissza.
Érdemes azt is megjegyezni, hogy az életkor elõrehaladtával egyre
érzékenyebben reagálunk a frontokra, az idõjárás-változásokra. Ennek oka, hogy idõsebb korban a belsõ folyamatok lassabban játszódnak le, a test már nem képes olyan gyorsan alkalmazkodni a
változásokhoz, mint korábban. Alvási zavarok, idegesség, kimerültség, feledékenység, levertség, depresszió, szív- és keringési zavarok,
szédülés és légzési problémák léphetnek fel. Ennek megfelelõen a
középkorúak és a „senior” közlekedõk részérõl a hidegfront idején
történõ közlekedés fokozott óvatosságot igényel.
A másik gyakori „vendég” az utakon ilyenkor a köd. A köd a hûvös,
de még nem kemény fagyos idõszakok jellemzõje. Legfõbb veszélye,
hogy jelentõsen akadályozza, szélsõséges esetben akár el is lehetetleníti a
közúti közlekedést, s nem csak a láthatóságot korlátozza, hanem egyéb
veszélyeket is rejt. Mindezekre tekintettel a ködben történõ biztonságos
jármûvezetés speciális felkészültséget igényel.
A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes,
ahol a páraréteg olykor átláthatatlan, s a jármûvezetõ nem tudhatja, milyen
akadályok, veszélyforrások jelennek meg elõtte (különösen éjjel). Ezzel
szemben lakott területen belül valamivel könnyebb a helyzet, mert a közvilágítás fénye részben áttöri a ködöt, de a sûrûbben haladó jármûvek által keltett légmozgás és egyéb körülmények miatt lényegesen jobb a láthatóság.
A ködös idõszakokban általában többszörösére nõ a balesetveszély
(a tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor az anyagi káros és a könnyû
sérüléses jármûütközések, továbbá a gyalogos elütések száma növekszik
meg, a halálos balesetek száma általában csökkenést mutat). A legfontosabb szabály, hogy ködös útszakaszokon óvakodjunk az eltúlzott sebességtõl. A megengedett sebességhatárt soha ne lépjük túl, gyakran még a
megengedett sebesség felsõ határa, annak közelsége is eltúlzott lehet.
Nagyon fontos továbbá a követési távolság növelése. Igen nehéz

megbecsülni a biztonságos követési távolságot köd esetén. Ezért tartsunk az elõttünk haladótól olyan távolságot, hogy jármûvünkkel annak
hirtelen fékezése esetén is meg tudjunk állni. A szakértõk azt tanácsolják,
hogy a minimális követési távolság legalább akkora legyen, mint amit az
adott sebességgel haladva jármûvünk két másodperc alatt megtesz!
Köd esetén tartózkodjunk az elõzéstõl! Vegyük fel a sorban haladók
tempóját, megfelelõ követési távolságot tartva (ilyenkor a tömeges „ráfutásos” ütközések veszélye igen magas).
Azt is tudnunk kell, hogy a köd olykor foltok formájában képzõdik, s az
egyik ködfolt követheti a másikat. Általános magatartás, hogy az egyik ködfoltból kihaladva, a láthatósági feltételek hirtelen javulása esetén a jármûvezetõk gyorsítanak, s a korábbiakhoz képest jelentõsen nagyobb sebességgel
haladnak. Ez különösen veszélyes lehet akkor, ha egy másik ködfoltba érkezünk, mert a látótávolság hirtelen történõ jelentõsen csökkenése miatt nem
tudhatjuk, milyen veszélyekkel, kockázatokkal kell számolnunk.
Érdemes megjegyezni, hogy fokozott ködképzõdéssel számolhatunk folyók közelében, zárt völgyekben, erdõs hegyi útszakaszokon stb.
A ködös idõben történõ vezetés nagyon fárasztó, ezért idõvel a reakcióképességünk jelentõsen csökken. A feszült figyelem miatt az emberi szem is
elfárad, ezért nagyon fontos, hogy hosszabb utaknál tartsunk gyakrabban pihenõt. A legalább 15 perces pihenõk során a szem pihentetése mellett koffeintartalmú ital fogyasztása is ajánlott. További jó tanács, hogy szemünk fáradékonyságát csökkentve soha ne nézzünk a szembõl érkezõ jármû fényszórójába, s vezetésünk során ne is tekintsünk meredten egyetlen pontba.
Köd esetén használjunk ködfényszórót! Ha jármûvünk ezzel nem
rendelkezik, akkor a tompított fényszórót kell bekapcsolni. A távolsági
fényszóró használata kifejezetten kerülendõ, hiszen az erõs fény a páraszemcsékrõl visszaverõdve vakító, átláthatatlan fehér falat képez!
A látni és látszani elvnek megfelelõen a gépjármû valamennyi fényszóróját és irányjelzõjét tartsuk tisztán, és ügyeljünk a szélvédõ tisztaságára.
A belsõ pára megakadályozása érdekében kapcsoljuk be a légkondicionáló készüléket, a levegõ áramlásának irányát a szélvédõ felé terelve. A hátsó szélvédõ páramentesítésére is figyeljünk.
Végezetül haladásunk során számoljunk az úttesten gyalogos, kerékpáros vagy lassú jármû közlekedésére, meghibásodott jármû megjelenésére,
melyek észlelése a ködben ugyancsak jelentõsen korlátozódik. Ha pedig
kiszállunk a jármûbõl, lakott területen kívüli útszakaszokon mindig vegyük fel a fényvisszaverõ mellényt, mely észlelhetõségünket, s ezáltal
biztonságunkat sokszorosára növeli!
Köd esetén tanácsaink tehát az alábbiak: lassúbb haladás, nagyobb követési távolság, elõzéstõl tartózkodás, ködfényszóró alkalmazása és a távolsági fényszórók mellõzése stb. A szem pihentetése érdekében pedig
iktassunk be több pihenõt.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
forrás: http://www.baleset-megelozes.eu

BIZTONSÁGOS OTTHON, BIZTONSÁGOS TÉL
A tél, a hideg idõjárás közeledtével sem változnak az otthonaink, lakásaink védelmére vonatkozó szabályok.
Ebben az idõszakban is rendkívül fontos az otthon, a lakás, ház biztonsága, védelme annak érdekében, hogy egy esetleges betörés ne árnyékolja
be az ünnepek közeledtének idõszakát.
Ingatlana biztonságáért Ön tehet a legtöbbet!
A téli szünet, az iskolások síszünete miatt nagyon sok család kel útra, a
lakások sok esetben teljesen õrizetlenül maradnak.
Mielõtt azonban elindulunk, álljunk meg egy pillanatra és gondoljuk
végig, hogy vajon mindent megtettünk-e annak érdekében, hogy hazatérve otthonunk sértetlenül fogadjon minket.
• A téli pihenést is nagy izgalommal várjuk, azonban soha ne kürtöljük

világgá, hogy elutazunk, ne meséljük el a fodrásznál, körmösnél,
masszõrnél.
• Ne posztoljuk a közösségi oldalakon, az utazás tényérõl árulkodhatnak a valós idõben feltett fotók, ezért kerüljük a téli pihenésen készült
képek azonnali megosztását is.
• Ajánlott azt a látszatot kelteni, hogy a lakás, az otthon folyamatosan
lakott, hogy otthon tartózkodunk. Kérjük meg a szomszédot, barátot,
takarítsa el a havat a házunk elõl, ürítse ki a postaládát, kapcsolja fel a
villanyt, vagy akár húzza fel a redõnyt.
• A riasztó, kamera elrettentheti a betörõket.
• A minõségi biztonsági zárak megfelelõ védelmet nyújthatnak az
illetéktelen behatolókkal szemben.
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Az alábbi kérdések csak pár percet vesznek igénybe:
• Becsukta az ablakot?
• Bezárta a bejárati ajtót?
• Bekapcsolta a riasztót és az egyéb biztonságtechnikai eszközeit?
• Ellenõrizte-e, hogy bezáródott-e a kapu, garázsajtó?
• Tájékoztatta közeli hozzátartozóját vagy megbízható ismerõsét, hogy
hosszabb idõre elutazik?

• Gondoskodott postaládája rendszeres kiürítésérõl?
• Kikapcsolta a csengõt?
Amennyiben betörést észlelt lakóotthonában, lehetõség szerint ne
változtasson semmit a helyszínen, ne kezdjen el takarítani, mivel
ezzel a nyomok rögzítését akadályozza meg.
Haladéktalanul értesítse a rendõrséget a 107 vagy 112 ingyenes
hívószámokon.

Reszkessetek, betörõk!
A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól
függetlenül fontos feladat, hiszen egy kis elõvigyázatossággal rengeteg kellemetlenség, kár
kerülhetõ el.
Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart,
azt mindig tegye biztonságos, mások által nem
ismert helyre! Tanácsos lemez- vagy pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak önre
tartozik, azt senkivel ne ossza meg!
Jellemzõen a nyílászárókon keresztül történik a betörés, ezért szükséges az elsõ és hátsó ajtók, ablakok megerõsítése. Az ajtólap, ajtótok,
pánt, zárszerkezet megerõsítése acéllemezzel,
fémrács szerkezet kialakításával lehetséges. Az
ajtóbefeszítés ellen hatékony lehet a hevederzár,
amennyiben az megfelelõen van kialakítva, lehetõleg falba záródik és jó minõségû a zárszerkezet. Fontos szempont, hogy az ajtó több ponton záródjon. Amennyiben a földszinti ablakok-

ra szerelt biztonsági rácsot túlzásnak érzi, az
üvegfelületre helyezett törésvédelmi fólia láthatatlan védelmet biztosít. A fólia mellett további
módszerekkel is nehezítheti az ablakon át való
bejutást, ilyen a redõny felszerelése vagy az, ha
szúrós, áthatolhatatlan akadályt jelentõ növényeket telepít az ablak alá. Mindemellett elsõdleges, hogy soha ne hagyjon nyitva ablakot,
még bukóra sem, akármilyen elérhetetlennek
tûnõ helyen találhatók.
A mobiltelefonok, közösségi portálok elterjedésével akaratán kívül is rengeteg információt szolgáltathat a bûnözõknek. A lakásáról, értékeirõl, utazásairól nyilvánosan közölt fényképek pontos információt szolgáltathatnak arról, hogy hol lakik, mikor nem
tartózkodik otthon, így egyenesen térképként
szolgálhat a bûnözõknek! Biztonsági eszközök (rács, lakat, riasztó, szomszéd) igénybe-

Állatorvosi tanácsok
Kutyák tartása télen
Télen a megváltozott idõjárási viszonyok miatt fokozottabban kell figyelnünk kutyánkra. Az
udvaron élõ állatok esetén õsszel az egyre hidegebb idõjárás miatt kutyánk szõrzete dúsul, bõre
alatt vastagabb zsírréteget halmozhat fel. A kutyák ezzel készülnek fel a téli hidegre. Mi is segíthetünk a kutyák téli felkészülésében. A szabadban tartott állatok számára biztosítani kell
olyan helyet, ahol azok „veszély” esetén, valamint az idõjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. Az idõjárás viszontagságaival szemben kutyánk számára biztosítsunk olyan helyet, ahova
be tud vackolni. Ajánlatos a megfelelõ méretû
kutyaól beszerzése, illetve a meglévõ szigetelése, melyet érdemes magasabb alapzatra helyezni, hogy a csapadékvíz ne folyhasson be a házba, illetve az ne tudjon átnedvesedni. A kutyaól
mérete akkor a megfelelõ, ha benne kényelmesen fel tud állni, és le tud feküdni. Kerüljük
azonban a túl nagy kutyaólat, hiszen az állat télen a teste melegével fûti fel az ólat, így ha az túl
nagy, nehezebben fûti fel és könnyebben kihûlhet a ház. A szigetelés felhelyezésekor legyünk
figyelemmel arra, hogy lehetõleg ne tudja leszedni a szigetelõanyagot. A pokrócokat, takarókat, függönyöket sokszor nem viselik el az állatok a házukban.

Ne felejtsük el, hogy a hõtermelés energiát
igényel, ezért télen a nagy hidegben javasolt naponta többször meleg, nagyobb energiatartalmú
ételt adni a kutyáknak. A házi koszt nem mindig
kielégítõ a kutyák számára, ezért javasolt jó minõségû, teljes értékû tápot is adni nekik. Fagyveszély miatt az ivóvizet naponta többször ellenõrizzük, cseréljük. Biztosítsuk kutyánk számára a megfelelõ mozgási lehetõséget is.
Extrém hideg idõben, éjszakai fagyok esetén
többször ellenõrizzük a kutyánkat. Amennyiben
látjuk, hogy remeg, vacog, úgy engedjük be melegebb helyre, garázsba, fûtött kamrába, teraszra.
Fõleg a vékony testalkatú kutyák (pl. vizsla, dobermann, agár) vannak kitéve veszélynek.
Fokozottabban figyeljünk oda az idõs és beteg állatokra is. Beteg, idõs, legyengült állatok
hõtermelése rossz, ezért hamar kihûlhetnek. A
kihûlés során sokszor már visszafordíthatatlan
folyamatok mennek végbe. Ezért ebben az idõszakban még fontosabb, hogy ha gyanú van betegség kialakulására, ne várjunk napokat, hátha
magától rendezõdik.
A hideg idõben a nagytestû idõs kutyák csípõizületi gyulladásai okozta tünetek felerõsödhetnek. Az állatok nem szívesen mozognak, nehezen állnak fel, azonban kevés mozgatásra
„bejáratódnak”. Ilyenkor kutyáknak való fájda-

vételével sokat tehet a bûncselekmények
megelõzéséért.
Az õszi, téli hónapokban korán sötétedik,
ezért célszerû idõzítõ kapcsolót, illetve kültéri
mozgásérzékelõs lámpát felszerelni, amely
azonnal jelzi ha bárki az udvarban tartózkodik.
Fontos, hogy lakóháza környezetét, az udvart is
„téliesítse”, zárja el a kerékpárokat – amennyiben õsszel már nem használja –, a fûnyírót, kerti
szerszámokat, mûszaki berendezéseket!
Ha elmegy otthonról:
– zárja be az ajtókat, ablakokat, kapukat!
– kérje meg rokonát, barátját, megbízható
szomszédját lakása, lakóháza ellenõrzésére!
– hosszabb távollét esetén gondoskodjon a
postaláda ürítésérõl!
– kérje meg szomszédját, hogy figyeljen a
gyanús körülményekre, személyekre!
Betörés esetén értesítse a rendõrséget a
112-es segélyhívó számon!
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztály
lom- és gyulladáscsökkentõ szerekkel a tünetek
csökkenthetõk. Azonban legyünk óvatosak az
embergyógyászatban használt fájdalomcsillapítókkal, hiszen azokkal gyakran nagyobb kárt
okozhatunk, mint hasznot. Hosszú távon biztonságosan adhatók a különbözõ porcregeneráló állatgyógyászati készítmények.
A hó és a jég evése ugyanolyan gondot okozhat, mint nyáron a jégkrémek és a fagylaltok meggondolatlan kínálása. A hideg hó és jég garat- és
mandulagyulladást okozhat a kutyáknál. Ennek
során az állatok köhögnek, krákognak, súlyosabb
esetben bágyadtak, étvágytalanok lehetnek.
Lakásban tartott kutyák esetében a téli sétáltatáskor ajánlott felkészülni a hirtelen hideg levegõre. Séta után a kutyák talpait alaposan vizsgáljuk meg, tisztogassuk meg az ott megmaradt
hótól, jégtõl vagy sótól. Télen az udvart, utcát
lehetõség szerint homokkal, fûrészporral, hamuval szórjuk le, ugyanis az nem marja ki a kutyák talpát, mint a síkosságmentesítésre használt útszóró só.
Fontos a szõrzet rendben tartása is. A nedvességtõl, sártól a szõr összegubancolódik, szenynyezõdik, alatta a bõr könnyebben gyulladt lesz.
Az állat szõrzetét fésüljük ki, és a nedves bundát
szárítsuk meg.
Azonban az enyhe idõjárásnak is megvannak
a veszélyei. Hiszen enyhe télen is elõjöhetnek a
kullancsok, amelyek a súlyos babesiosis megbetegedést okozhatják. Úgyhogy enyhe idõben, sétáltatás után rendszeresen nézzük át kutyánkat.
dr. Siket Péter állatorvos
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A Gyermekjóléti Szolgálat hírei

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)

Karácsonyi
kézmûves
foglalkozás!

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.

Idén is lehet Karácsonyi
Angyal!
Mindannyiunk környezetében van olyan gyermek,
család, akinek kevesebb jut a karácsonyi örömökböl.
Szolgálatunk vállalja, hogy eljuttatja ajándékaikat ezeknek a gyerekeknek és családjaiknak.

2017. december 19-én
13 órától 16 óráig szeretettel várunk minden érdeklõdõ gyermeket az
OMK-ban, ahol közösen készítünk karácsonyi díszeket és ajándéktárgyakat, ezzel hangolódva rá az ünnepekre.
Dömsöd-Áporka-Apaj
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

Felajánlásaikat december 20-ig fogadjuk Szolgálatunknál:

Dömsöd-Áporka-Apaj
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: Petõfi tér 5.
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Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
Téli kézápolás otthon és szalonban
A hideg téli hónapok kellemetlen bõrszáradást okozhatnak, ilyenkor nem csupán az arcbõr és a haj érdemel kiemelt törõdést, de a kézfejek is. A vékony bõrréteg ugyanis könnyedén repedezetté, érdessé
válhat.
Reggelente egyre gyakrabban húzzuk össze fázósan magunkon a kabátot és burkolózunk pihe-puha sálakba. De mi a helyzet a kezeinkkel? Velük hogyan törõdhetünk?
A kézfejek és a körmök éppúgy ki vannak téve az idõjárás viszontagságainak – jelen esetben a hidegnek, hóesésnek, fagynak –, mint arcbõrünk
vagy éppen hajunk.
Ha a hûvösebb idõben nem fordítunk elég figyelmet kezeink ápolására,
hamar érdessé és szárazzá válnak, könnyen kipirosodhatnak, hámlódhatnak és extrémebb esetekben még vérezhetnek is.
MITÉVÕK LEGYÜNK?
1. Ne csak arcbõrünket és testünket radírozzuk, hanem ezzel a módszerrel szabaduljunk meg az elhalt hámsejtektõl a kézfejünkrõl is. Minden
hámlasztás után használjunk vastagon vizes állagú kézkrémet.
2. A körömnek éppúgy van nedvességtartalma, mint a hajnak, ha pedig
kiszárad, fakó és töredezett lesz. A hõmérséklet csökkenésével fokozatosan vezessük be, hogy lehetõleg minden kézmosást követõen krémezzük
be a kezünket gyorsan felszívódó hidratáló krémmel.
3. A körömlakklemosó túlzott használata – fõleg télen – különösen
könnyen kiszáríthatja a körmöket. Próbáljuk heti egy alkalomra redukálni
a körömlakklemosó használatát. Célszerûbb inkább a lemosóból acetonmentes változatot használni. Az acetonos körömlakklemosók meglehetõsen kíméletlenek a körömmel, a hámmal és a bõrrel, és megfosztják a
körmöket a természetes nedvességtartalmuktól.
4. Az egyik legjobb tanács télre, hogy használj kesztyût, lehetõleg
valami laza szövésût, ami nem túl szoros és nem állítja el kézfejedben a
vérkeringést! További eredményeket érhetsz el, ha éjszakára kézápoló
krémmel bekened a kezed és felveszel egy pár pamutkesztyût. Reggel,
amikor felébredsz, észre fogod venni, hogy a kezeid sokkal puhábbak és
simábbak lettek.
Ne feledkezz meg a kesztyûrõl akkor sem, ha a karacsonyi nagytakarításnak nekifogsz, amikor tisztítószereket használsz, vagy éppen mosogatsz.
5. Nemcsak kézkrémekkel, hanem étkezési szokásaiddal is javíthatod
körmeid egészségi állapotát. Fogyassz elegendõ folyadékot és B-vitaminokban gazdag ételeket, például spenótot, halat, banánt vagy sovány
baromfihúst. Így extra adag biotinhoz juthatsz, ami hozzásegít az egészséges bõrhöz, hajhoz, körömhöz és anyagcseréhez.
Szalonunkban lehetõség van a paraffinos kézápolásra.
MI IS AZ A PARAFFINOS KÉZÁPOLÁS?
A kéz bõrének egyik leghatékonyabb ápolási módja a paraffinos kézápolás. Már egy kezelés után a kézbõr kisimul és bársonyossá válik.
A paraffinos kezelés lényege a bõr hidratálása, regenerálása, revitalizálása. A paraffinos kézápolás pozitív hatása elsõsorban abból adódik, hogy a kellemesen meleg kozmetikai paraffin pakolás alatt a hidratáló kézkrémek hatóanyagai a bõr alsó rétegeibe hatolnak, így a sejtek mûködését segítik. Ezzel a bõr öregedését lehet késleltetni, a kézbõrt ért káros hatások kellemetlen tüneteit lehet eltüntetni, illetve halványítani. Minden bõrtípushoz a megfelelõ hatóanyagú krémet ajánlott használni, azért,
hogy a paraffinos ápolás valóban a bõrnek a leghatékonyabb legyen. A
paraffinos kézápolás nemtõl és kortól függetlenül mindenkinek ajánlott!
Már lehetõség van otthoni paraffinos kezelés kivitelezésére is. Ezzel
kapcsolatos kérdésekkel keressenek meg bátran. :)

ÖTLETEK OTTHONI KÉZÁPOLÁSHOZ
1. Áztassuk kezünket meleg olívaolajba!
Az olívaolaj lágyítja a körömágybõrt, erõsíti a
körmöket, továbbá a repedezett, száraz kéznek is jót tesz.
2. Cukor és olívaolaj 1:1 arányú keverékébõl otthon is készíthetünk
bõrradírt. Enyhén nedves kezünkön oszlassuk el a keveréket, majd dörzsöljük át vele finoman, de alaposan az egész kezünket. Langyos vízzel
öblítsük le, töröljük szárazra, majd hidratáló krémmel alaposan kenjük be
a leradírozott felületet.
3. Naranccsal vagy citrommal dörzsöljük be a körmöket és a kéz
egyéb területeit is! A pektinben gazdag gyümölcshús különösen erõs fehérítõ, a betöredezett körmöket pedig hatékonyan erõsíti.
4. Készítsünk mézes kézkrémet házilag. Ez a krém nagyon jól használható télen, mert puhítja a repedezett, érdes kézbõrt. Hozzávalók: 2 evõkanál méz, 2 evõkanál rózsa- vagy levendulavíz. Egy forrásban lévõ vízzel teli lábasba állított bögrében olvasszuk fel a mézet, és keverjük hozzá
lassan a rózsa- vagy levendulavizet. A tûzrõl levéve öntsük a krémet
üvegedénybe, majd használjuk rendszeresen.
5. A száraz kezet esténként áztassuk egy pohár tejbe, majd keverjünk
össze uborkalevet egy kis glicerinnel, majd kenjük be kezünket kakaóvajas, búzacsíraolajas, zabos vagy lanolinos krémmel.
6. Repedezett bõrû kézre rakhatunk reszelt burgonya pakolást!
7. Hasadozott, betört körömre használjunk minden este táplálókrémet,
vagy egyszerûen csak olívaolajat a körömre és a körömbõrre, illetve
együnk sok zöldséget és gyümölcsöt, sörélesztõt, biotint, A-, C-, E-vitaminos és szilíciumos kiegeszitõket.
Ha egész éves cikkeinkkel felkeltettük érdeklõdését és szeretne ellátogatni hozzánk, illetve szeretné megajándékozni szeretteit, keressen minket bizalommal.
Idén gyönyörû ajándékutalványokkal készültünk az ünnepekre!
Köszönjük, hogy ebben az évben is olvasták cikkeinket, ígérjük, jövõre
is érdekes sorokkal szórakoztatjuk Önöket.
Nagyon boldog karácsonyt és új évet kívánok minden olvasónknak a
Marylin Salon dolgozói nevében!!
Matula Gabriella
kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ MESTER
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Kisherceg Biztos Kezdet
Gyerekház Dömsöd

Intézményünk 2011 óta mûködik Dömsödön. Helyileg a Petõfi tér és a Bocskai utca sarkán található. Hétköznaponként 8 és 12 óra között várjuk a kisgyermekes családokat, több
mint 100 m2-en. Van egy nagyjából 50 m2-es játszószobánk, egy étkezõnk, egy gyermek és egy
felnõtt mosdónk. Jelenleg kialakítás alatt áll egy
kb. 25 m2-es fejlesztõ szoba.
Céljaink:
1., Alapvetõ célunk egy biztonságos és érdekes játékkörnyezet biztosítása a 0-3 éves
korosztálynak
A játékhoz való jog a gyermekek egyik legfontosabb joga. A felnõtteknek kötelessége számukra ezt biztosítani. A játék a gyermekek lételeme és életformája. A gyermek a játék közegében ismeri meg önmagát, az õt körülvevõ
egyre táguló környezetet.
A játék korai és hatékony eszköze a legteljesebb társadalmi esélyegyenlõség megteremtésének, hiszen egyaránt segíti a kiemelkedõ képességû gyermeket tehetsége kibontakozásában, az átlagos fejlõdésû gyermeket harmonikus fejlõdésében, a sérült kisgyermeket társadalmi beilleszkedésében. Intézményünkben törekszünk a játékkultúra színvonalának emelésére, a családi értékrend formálására azáltal,
hogy törekszünk a szülõk bevonására a gyerekek játékába, hogy ezzel is segítsük a pozitív
szülõ-gyerek kapcsolat kialakulását és a szülõi
hatékonyságérzet növelését.
A játék:
– a gyermek munkája
– a gyermek egészséges fejlõdésének létfeltétele
– aktivitás és kreativitás
– fejleszti a szociális képességeket, gazdagítja
az emberi kapcsolatokat
– a gyermekek mûvelõdésének, felfedezõ tanulásának természetes útja

– a játék alkotás és siker
– a játék szórakozás, öröm és élvezet
2., Tartalmas gyermek és családi programokkal segíteni a szabadidõ eltöltését
Minden héten igyekszünk olyan programokat
kínálni, melyek a gyermeknek és a szülõnek is
örömöt és jókedvet hoznak a mindennapjaiba.
Vannak állandó programjaink, mint pl. a keddi
napokon a mondókázás, vagy csütörtökönként a
Zenebona gyerekdalokkal, hangszerekkel. Persze egyéb programokkal is igyekszünk színesíteni kínálatunkat, mint pl. a gyurmafõzés vagy a
bábozás, vagy a nagy sikerû állatsimogató.
3., Megfigyelés és tanácsadás
Egyik fontos célunk, hogy a szülõk fordulhassanak hozzánk, ha bármilyen problémájuk
adódik gyermekük nevelése során. Ha egy szülõ aggódik valami miatt, mondjuk hogy gyermeke nem úgy fejlõdik, ahogy szerinte kellene,
intézményünkben lehetõség van a gyermek
hosszabb idejû megfigyelésére, akár a védõnõk
bevonásával is, és az esetleges problémák idõbeni felfedezésére, tanácsadásra vagy a megfelelõ szakemberhez irányításra. Fontos, hogy nálunk a gyermeket egy számára természetes
helyzetben, játék közben tudjuk megfigyelni,
méghozzá hosszan, akár órákon át is, sõt több
alkalommal is. Így sokszor pontosabb információkat tudunk gyûjteni a gyermek viselkedésé-

rõl, mint mondjuk egy rövidebb orvosi vizsgálat
alatt. Természetesen ha bármilyen problémát
észlelünk, azt megbeszéljük a szülõvel, és szükség esetén a védõnõkkel és a gyermekorvossal
is annak érdekében, hogy a gyermek mielõbb
megkapja a megfelelõ ellátást.
4., Fejlesztõ foglalkozások
Már hétköznapi mûködésünk során is fontos
szempont, hogy a hozzánk járó gyermekeket segítFenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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sük képességeik kibontakoztatásában, maga a játék
és a különbözõ foglalkozások is erre szolgálnak,
tervezzük azonban egy kimondottan fejlesztõ szoba létrehozását, ahol szenzoros integrációs terápiával igyekszünk segíteni azoknak a gyermekeknek,
akiknek a fejlõdése eltér a megszokottól, pl. az
autizmus vagy a hiperaktivitás jeleit mutatják, esetleg beszéd- vagy mozgásbeli elmaradással küzdenek. Ennek megvalósítására pályázatot nyújtottunk
be, melynek elbírálására várunk jelenleg.
Alapelveink
– a gyermeket tiszteljük
– a játékot fontos emberi tevékenységként értelmezzük
– elismerjük a szülõi hozzáértést
– szemléletünk gyermek- és családközpontú
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Miért jó gyerekházba járni?
– Óvodára felkészülés: A gyermekek nálunk a szülõk biztonságot nyújtó jelenléte mellett szokhatják meg a közösségbe
járást, így óvodába kerüléskor kevesebb
beszoktatási, beilleszkedési problémára
kell számítani.
– Önállóság fejlõdése: A gyermek és a szülõ
nálunk közösen gyakorolhatja a gyermek
önállósodásának fokozatait, mint önálló
evés, WC-használat.
– Társas kapcsolatok fejlõdése: A gyermek
kapcsolatba kerülve a többi gyermekkel és
idegen felnõttekkel, gyakorolhatja az ismerkedést, a barátkozást.
– Közösségbe beilleszkedés tanulása: A kö-

Szülõk mondták rólunk…
név / gyerek neve: Sbinyért Ibolya / Matus József Bendegúz
Mi pár hónapja kezdtünk járni a fiammal a Gyerekházba. Az elsõ alkalommal mikor mentünk, én egy kicsit ódzkodva, gyerekem magabiztosan
ment be a gyerekek közé. Bendegúzom nagyon jól feltalálta magát, ezért nehezen indultunk haza. Én is jókat beszélgettem az ott lévõ anyukákkal. Fontos kérdések elhangzanak Angi és Edina felé, amire kielégítõ válaszokat kaptunk. Sajnos nem sûrûn járunk, de ha megyünk, feltöltõdve megyünk haza!
Mindenkinek szívbõl ajánlom, mert egy szuper délelõttöt tölthetnek el.
név / gyerek neve: Vargáné Fazekas Nikolett / Varga Marcell
Mint anya azt javasolom, hogy azok a gyerekek akik oviba még nem
járnak, legyenek társaságban. Olyan melegszívû környezetben töltsenek
egy kis idõt, mint a Gyerekház. Nem csak a gyerek, hanem az anyukák is
jól érzik magukat, mert együtt tudnak programokat csinálni a gyermekkel.
Olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik empatikusak, közvetlenek,
segítõkészek és melegszívûek – az itt dolgozókra gondolok. Mert igenis
ritka az ilyen közösség, ahol így várják a gyerekeket, illetve a családtagjaikat. Kedvenc programot nem tudnék kiemelni, mert szerintem mindegyik. Jó, hogy együtt tudunk mûködni. Köszönöm a sok segítséget és
szeretetet, amit tõlük kapok.
név / gyerek neve: Béczi-Németh Mónika / Béczi Bíborka és Barnabás
Nagyon szeretjük a Gyerekházat, a kislányunk, Bíborka különösen.
Korábban Barnabás fiunk is szeretett ide járni. Ha lehetõség van rá, több
napot is járunk be játszani és a foglalkozásokra heti szinten. Elégedettek
vagyunk, nem szenvedünk hiányt semmiben. Nagyon jók és hasznosak a
különbözõ foglalkozások, nagyon jó felkészítõje ez a hamarosan induló
óvodának a kislányomnál. Mindenki nagyon kedves, segítõkész. Edina
vezetésével pozitív lendületet kapott. Ajánlom mindenkinek, hogy látogassa a Gyerekházat. Sajnálom, hogy hamarosan „kinövünk” belõle.
név / gyerek neve: Harmos István / Harmos Zsuzsanna
Nagyon szeretünk a Kisherceg Gyerekházba menni a kislányunkkal,
sok-sok érdekes és izgalmas játékok és kedves szavak, odafigyelés vár
mindenkit. Mi nagyon jól érezzük magunkat itt a Gyerekházban, a kislányunk meg kimondottan imád ide járni. Nem csalódtunk a Kisherceg Gyerekházban, sõt, nem is gondoltuk, hogy játékokon kívül odafigyelés és a
gyerekek fejlõdéséhez nélkülözhetetlen szakértelem vár minket. A kedvenc program nekünk a csütörtöki zenebona Emesével, de igazából minden nap egy kedvenc program nekünk. Nagyon szeretünk itt mindenkit!
név / gyerek neve: Kun Istvánné / Kun Alex Marcselló
Szívesen járunk, Marcselló jól érzi magát. 17 hónapos, szeret a közösségbe járni, az itt dolgozók foglalkoznak vele. Mi szülõk is sokat tanulunk
egymástól. Nagyon meg vagyunk elégedve a programokkal, jó a közös játék és fejlesztés a gyerekekkel és a szülõkkel. Edina jól összekovácsolta a
falubeli kisgyermekes anyukákat, sokan járunk, és jó hangulatban telik a
bent töltött idõnk.

zösségbe járás során megtanulhat bizonyos
szabályokat, pl. osztozkodás.
– A szülõnek lehetõsége nyílik a gyermekkel
kapcsolatos aggodalmak átbeszélésére más
szülõkkel vagy szakemberekkel.
Szeretettel várunk minden kisgyermeket és
családját bármely programunkra, vagy csak úgy
játszani. Természetesen mindenki mást is szeretettel látunk, aki szeretné megnézni, megismerni intézményünket.
Kedves Dömsödiek! Amennyiben lehetõségük van rá, kérjük, támogassák adományaikkal a Kisherceg Gyerekházat. Számlaszámunk: Még 1000 Év Dömsödért Egyesület 11742214-20006606. A közleménybe írják
be: Kisherceg Gyerekház. Köszönjük.

Kisherceg Gyerekház
2017. december –
2018. január
programok

December 15. (péntek)
December 18. (hétfõ )
December 19. (kedd)
December 20. (szerda)
December 21. (csüt.)
December 22. (péntek)
December 27. (szerda)
December 28. (csüt.)
December 29. (péntek)
Január 2. (kedd)
Január 3. (szerda)
Január 4. (csütörtök)
Január 5. (péntek)
Január 8. (hétfõ)
Január 9. (kedd)
Január 10. (szerda)
Január 11. (csüt.)
Január 12. (péntek)
Január 15. (hétfõ)
Január 16. (kedd)
Január 17. (szerda)
Január 18. (csüt.)
Január 19. (péntek)
Január 22. (hétfõ)
Január 23. (kedd)
Január 24. (szerda)
Január 25. (csüt.)
Január 26. (péntek)
Január 29. (hétfõ)
Január 30. (kedd)

Mézeskalácssütés közösen
Mondókázás Edinával és Angival
Karácsonyi ünnepség
Bábozás (magyar népmesék)
Zenebona Emesével
Mikrós süteménysütés közösen
ZÁRVA
Mondókázás Edinával és Angival
Babamasszázs Angival
Zenebona Emesével
Sütögetés Melindával: Lekváros piskóta
Kreatív foglalkozás kicsiknek (téli kép festése)
Mondókázás Edinával és Angival
Babamasszázs Angival
Zenebona Emesével
Sütögetés Melindával: Kókuszkocka
Gyurmakészítés közösen
Mondókázás Edinával és Angival
Babamasszázs Angival
Zenebona Emesével
Sütögetés Melindával: Fánksütés
Kreatív foglalkozás kicsiknek (nyomdázás–színezés)
Mondókázás Edinával és Angival
Babamasszázs Angival
Zenebona Emesével
Sütögetés Melindával: Palacsinta
Kreatív foglalkozás kicsiknek (papírgalacsin kép)
Mondókázás Edinával és Angival
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com
Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei – november hónapban
Ebben a hónapban 1 káresetünk volt:
2017-11-19-én 10 óra 50 perckor kaptunk riasztást Dömsöd Wesselényi utcába, ami ebben az évben a 86. káresetünk volt, ahol a bejelentés
szerint lakóépület tetõszerkezete füstöl. A vonulást 6 fõvel megkezdtük a
helyszínre, illetve a Keve 1-es és a Sziget 2-es került még riasztásra. Kiérkezés utáni felderítés során kiderült, hogy tûz nincs, csak egy használaton
kívüli kéményt kezdtek el használni, ami a tetõsík alá vissza is volt bontva. Szerencsére a szomszédok még azelõtt észrevették, hogy baj lehet, mielõtt a tetõszerkezet kigyulladt volna. Õk még kiérkezésünk elõtt a kazánban lévõ tüzet eloltották, és a beépítetlen tetõteret elkezdték átszellõztetni.
Egységünk átvizsgált és a kazánból a tüzelõanyagot kiszedte. Mivel tûz
nem volt, így a Keve 1-est a megye visszafordította állomáshelyére, csak
a Sziget 2-es jött adat felvételezésre az eset kapcsán.
Személyi sérülés nem történt és anyagi kár sem keletkezett.
Wesselényi utca:

Rosenbauer Nautilus 4/1 szivattyú:

A Mikulás egy pár nappal elõbb érkezett, pontosan december 1-jén egyesületünkhöz. Megérkezett az a búvárszivattyú, amellyel vízkárokat tudunk felszámolni. Ezt a Rosenbauer Nautilus 4/1 szivattyút tavaly a hõkamera mellett
még csak tervezgettük, de mint a kamerát, ezt is sikerült megvalósítani.
Támogató magánszemélyek, Dömsöd és Apaj önkormányzata és a BM
OKF pályázati segítséggel vásároltuk meg. Reméljük, nem sokat lesz rá
szükség, de ha igen, akkor most már a Honda zagyszivattyúnk mellett ezt
is tudjuk alkalmazni, illetve ha tömeges események vannak, akkor így
már a kettõ szivattyúval akár egyszerre kettõ helyen is be tudunk avatkozni.
Hasznos tanácsok az ünnepekre
Az advent a keresztény kultúrkör legismertebb ünnepe, amely a karácsonyt megelõzõ negyedik vasárnaptól egészen karácsonyig tart. Szomorú tény azonban, hogy a leggyakoribb lakástüzek az adventi koszorúkhoz
köthetõk. A karácsonyi idõszak alatt sokan gyújtanak gyertyákat és mécseseket. Ezekben a napokban sem szabad megfeledkezni a leselkedõ veszélyrõl, elsõsorban a gyertya szép, de veszélyes lángjáról.
Helytelen használatuk a szabadban és zárt térben egyaránt könnyen tüzet okozhat. Ennek veszélyeire hívja fel a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a lakosság figyelmét. A statisztikák azt mutatják, hogy az
ünnepek idején megemelkedik a lakástüzek száma, sokan ugyanis nem
kellõ körültekintéssel használják a gyertyákat és a mécseseket.
Az ilyen tûzesetek kiváltó oka a legtöbbször az, hogy az égõ mécseseket vagy gyertyákat gyúlékony anyag közelében felejtik, a keletkezõ lángok pedig a különbözõ textíliákon (függönyön, asztalterítõn) keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. A lakástüzek, illetve az azokból következõ tragédiák elkerülhetõek a gyertyák, mécsesek helyének körültekintõ
megválasztásával.
Tanácsok a gyertyák és a koszorúk elhelyezéséhez:
Az éghetõ anyagú koszorút mindig helyezzük nem éghetõ, hõszigetelõ
alátétre, a gyertyák, mécsesek csak nem éghetõ tartóban legyenek.
Célszerû azok közelébõl minden gyúlékony anyagot eltávolítani, emellett figyelni kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk, ahol
nem dõlhet fel, és ahonnan nem eshet le. A gyertyákat ne használjuk függöny vagy más éghetõ anyag közelében. Az égõ gyertyát, mécsest ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük egyik helyrõl a másikra. Ügyeljünk arra, hogy a kanóc ne legyen túl hosszú. Soha ne engedjük teljesen leégni a
gyertyát, mécsest, és ne hagyjuk a kanócot eldõlni. Az égõ gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a közelben megfelelõ eszközt. Az éghetõ
anyagú koszorút minden hõforrástól tartsuk megfelelõ távolságra. Ne engedjük, hogy a gyertyákat és a mécseseket gyerekek gyújtsák meg. A
gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül olyan koszorú közelében, amelyen égnek a gyertyák. Mindennemû gyújtóeszközt tartsunk elzárva,
gyermekek által el nem érhetõ helyen.
A szabályok szem elõtt tartásával megakadályozhatjuk a tûz keletkezését.
Ha mégis tûz keletkezne a lakásunkban, fontos, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül megtegyük a szükséges intézkedéseket: mentsük a lakásban tartózkodókat, értesítsük a tûzoltóságot, s ha tudjuk, kezdjük meg a
tûz oltását! Az oltáshoz használhatunk nedves pokrócot, egy vödör vizet
vagy tûzoltó készüléket. Ha az asztalon keletkezik tûz, gyors segítséget jelent a tûzoltó takaró, vagy akár egy pohár víz is. Ha a lángok testi épségünket veszélyeztetik, ne kezdjünk bele a tûz oltásba, meneküljünk az
épületbõl! Annak a helyiségnek az ajtaját, ahol a tûz keletkezett, kilinccsel
zárjuk be, így kevesebb oxigénhez jut a tûz, lassabban terjed. Lármázzuk
fel a szomszédokat, és hívjuk a 112-es segélyhívószámot! Tûzjelzéskor
válaszoljunk a feltett kérdésekre, hisz ezzel megkönnyítjük és meggyorsítjuk a tûzoltók munkáját.

XXVII. évfolyam 12. szám
Fontos és szükségszerû az alapvetõ szabályok betartása, hogy a meghitt
ünnep ne váljék tragédiává!
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Változások a kéményseprés terén
Az Országgyûlés október tizenhetedikei döntése nyomán január elsejével megváltoznak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek – a családi házak – tulajdonosai az általuk
használt tüzelõ-fûtõberendezés fajtájától függõen évente vagy kétévente
továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelõ idõpontban maguk igényelhetik a kéményseprõ-ipari ellenõrzést.
Amennyiben az elfogadott jogszabály hatályba lép, a családi házban
élõk 2018. január elsejét követõen nem kapnak a kéményseprõ-ipari
szervtõl, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a
kéményellenõrzés idõpontját megajánló értesítést. A kéményseprõ az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában elõírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát ekkortól szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval – köztük a katasztrófavédelemmel – a kéményellenõrzés idõpontját, és nem függ a szolgáltató munkavégzési menetrendjétõl. A szolgáltató megrendelés alapján végzi el a sormunkában meghatározott feladatokat, amelyek a lakosság körében továbbra is ingyenesek maradnak.
A lakossági körön kívüli ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások
székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – esetében, ahogyan jelenleg is, az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprõ-ipari egyéni vállalkozóktól
vagy szolgáltató cégektõl megrendelésre, díjfizetés ellenében történik az
égéstermék-elvezetõk vizsgálata.
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetõen: az osztatlan közös tulajdonú gyûjtõkémények ellenõrzése továbbra is
tervezett sormunka keretében valósul meg országszerte.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Annyit viszont hozzátennék a fenti cikkhez, ha ez így lesz elsejétõl,
hogy nem jön a kéményseprõ csak ha a lakóingatlan tulajdonosa vagy annak használója hívja ki, egy esetleges kéménytûznél vagy azzal összefüggésbe hozható káresetnél a kiérkezõ tûzoltásvezetõ ugyanúgy mint most,
kérni fogja a legutolsó kéményseprést és átvizsgálást igazoló iratokat. Ennek hiánya miatt mint most, akkor is elmarasztalható lesz az ott lakó (figyelmeztetés, bírság, kéményhasználat tiltása), ezért mindenki fõleg a saját maga és ingatlana biztonsága érdekében hívja ki a kéményseprõket
még a fûtési szezon kezdete elõtt minden évben!

– a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel;
– 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék tömegközlekedési
eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható;
– a fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket január 5-ig a vevõ köteles a forgalmazónak visszaszállítani,
aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
– nagykorú személynek az év végi idõszakban egy idõben összesen 3
kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó termékek birtoklásához, tárolásához nem szükséges külön engedély.
Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékeket magánszemély egy idõben és helyen összesen 1-1 kg nettó tömegig tárolhat.
A termékek súlya nem azonos a hatóanyag-tartalom súlyával!
A tárolás feltételei:
– más tûzveszélyes anyagokkal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók a pirotechnikai termékek;
– pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos;
– lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektõl elzártan
kell tartani;
– tetõtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem
szabad;
– elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktõl el
kell különíteni;
– a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni;
– a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad.
Pirotechnikai termék kizárólag mûködési engedéllyel rendelkezõ nyílt
árusítású üzletbõl vagy forgalmazó raktárkészletébõl vásárolható. A forgalmazható tûzijáték termékek év végi árusítását a rendõrhatóság ideiglenes tárolóhelyre is engedélyezheti. Ilyen elárusítóhelyekkel találkozhatunk december 28-tól szilveszterig a bevásárolóközpontok, áruházak parkolóiban. A pirotechnikai termékárusítást végzõket a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya ellenõrzi, valamint minden egyes engedélyezési eljárásban részt vesz. Engedélyt olyan kereskedõ kaphat/ott, aki a rendeletben elõírt személyi és
tárgyi feltételeknek megfelelt.
A forgalmazott termékeknek minõségileg bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük.

Szilveszteri tûzijáték veszélyei és szabályai
A tûzijáték termékek forgalmazását, illetve felhasználását Magyarországon a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szabályozza (a továbbiakban: rendelet).
A vonatkozó jogszabály értelmében december 28-ától december 31éig vásárolhatunk pirotechnikai termékeket.
A rendelet részletesen kitér a pirotechnikai termékek gyártására, tárolására és forgalomba hozatalának szabályaira, illetve szabályozza a lakosság körében az év végi felhasználást is.
A pirotechnikai termékek közül a rendelet alapján 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékeket vásárolhatunk. A legveszélyesebb (legtöbb hatóanyagot tartalmazó termék) a 3. kategóriájú.
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékekre vonatkozó
legspeciálisabb szabályok:
– engedély nélkül a nagykorú személyek a 3. pirotechnikai osztályba
tartozó tûzijáték termékeket december 28. és 31. között megvásárolhatják;
– a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18.00 órától a következõ naptári év január 1-jén 6.00 óráig kerülhet felhasználásra a termék;
– a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék használati és kezelési útmutatójának tartalmaznia kell a termék magánszemély általi engedélyhez nem kötött felhasználhatósági idõtartamát;

Figyelem!
Vásárokon és piacokon mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletben
csak játékos pirotechnikai termékek hozhatók forgalomba.
Illegális árustól tûzijáték terméket ne vásároljunk, mert ezzel magunkat
és környezetünket is nagymértékben veszélyeztetjük!
Az engedélyezett módon forgalmazott pirotechnikai termék magyar
nyelvû felirattal ellátott, közérthetõ használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést tartalmaz. A rendeltetésszerû felhasználás során biztosítható, hogy pirotechnikai tevékenysége ne
sértse, illetve ne veszélyeztesse más ember és az állatok életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetünket.
2005. november 23-ától érvényes korlátozás szerint Magyarországon
magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetõleg felhasználni.
Magánszemély petárdát nem birtokolhat!
A tûzijáték termékek rendeltetéstõl eltérõ használat során komoly balesetet okozhatnak. Fontos a tárolási szabályok betartása és felhasználás
elõtt a használati útmutató elolvasása. A balesetek elkerülése és megelõzése érdekében a szülõk hívják fel gyermekeik figyelmét a pirotechnikai
termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre.
Bízzunk benne, hogy a rendeltetésszerû tûzijáték-felhasználás emeli a
szilveszteri ünnep fényét.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Ebben az évben ez az utolsó cikkem már az ünnepek elõtt, itt szeretnék jómagam és az egyesületünk tagsága nevében is mindenkinek
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendõt kívánni!
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Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 105-ös számon tegye meg legelõször, de ezt követõen a Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20-3835407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon.
A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDI TÛZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 51700272-10903818-00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a facebook-on találhatóak.
Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

A Hospice Ház átadó ünnepsége Majosházán
Nagy megtiszteltetésben volt részünk, mert 2017. november 18-án a
Majosházi Hospice Ház Hálaadó Ünnepségén vehettünk részt, ahol bemutatták a majdnem kész épületet, tájékoztatták a megjelenteket a több
éves áldozatos munkáról, aminek köszönhetõen létrejöhet ez az intézmény. Nagytiszteletû Beregszászi Marianne igehirdetése után Dr. Lukács
Miklós, a Magyar Hospice Pallatív Egyesület elnöke adott tájékoztatást a
hazai hospice helyzetrõl. Volt hangulatos óvodás és iskolai zenés-verses
mûsor, ami emelte a program fényét. Kontha Benõné Piroska, a Majosházi Hospice Ház megálmodója szenvedélyes tájékoztatást adott a helyi kö-

zösség és a segítõk több éves munkájáról. Ez a ház ékes bizonyítéka, hogy
kellõ hittel, emberi szeretettel, tenniakarással „csodát” lehet létrehozni.
Az építkezés, a gyûjtés fontos üzenettel bír, ha mindenki a tõle telhetõ módon önzetlenül ad egy cél elérése érdekében, akkor mind az egyén, mind
pedig a közösség olyat tud alkotni, ami mindannyiuk számára fontos s értékes lesz. Nagyon büszke voltam akkor és ott, mert tudom, hogy Dömsödrõl nem csak az Önkormányzat, a Képviselõ-testület és a Még 1000 év
Dömsödért Egyesület, hanem sok dömsödi civil és vállalkozó segítette ezt
az áldozatos munkát. Bóna Zoltán országgyûlési képviselõ elismerõ és támogató szavai után bejelentette, hogy a Kormány újabb, közel 12 millió
forint támogatással járul hozzá a Majosi Hospice Épület kivitelezéséhez,

melynek segítségével reménység szerint hamarosan befejezõdhet az építkezés.
Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsõség!
Korona Sándor
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In memoriam
Bödõ Mihály
1927. június 23-án született Dömsödön,
elhunyt 2017. november 30-án, Dömsödön.
Születésétõl fogva itt élt, s az eltelt évtizedek
alatt fáradhatatlanul azon munkálkodott,
hogy miként szépíthetné, jobbíthatná a számára oly kedves, mindent jelentõ Dömsödöt.
Ugyanezzel a pozitív impulzussal, nyílt szeretettel fordult embertársai irányába is.
A XX. század magyar történelmének viharait a trianoni országrészek visszacsatolása, majd újbóli elcsatolása; a II. világháború, majd az azt követõ nehéz esztendõk; az
1956-os események, a kollektivizálás; a szocialista államforma
és a rendszerváltás alapján tapasztalhatta meg. És hogyan élte
meg? Az elemit Dömsödön az V. iskolában végezte, a polgárit
pedig Ráckevén. Az optikai és finommechanikai technikumot
Budapesten végezte, az órásmester vizsgát pedig Szegeden tette
le. 1954-tõl 1987-ig önálló órás kisiparos volt településünkön.
Az alpolgármesteri tisztséget 1990-1994-ig látta el.
„A közéleti tevékenység úgy hozzám tartozott, mint a mindennapi kenyér.” – mondta egyszer. Több mint három évtizeden át a
helyi és a járási kisiparosok elnökeként dolgozott, s míg ereje
bírta, jelenlétével mindig megtisztelte az Ipartestület rendezvényeit. 1992-tõl 2001-ig a Dömsödi Petõfi Emlékmúzeumot vezette, emellett alapító és aktív tagja volt az Országos Petõfi Sándor Társaságnak is.
2001-ben egy interjúban arra a kérdésre, hogy milyen hitvallással éli az életét, így válaszolt: „Mindenekelõtt hitben élõ református keresztyén vagyok! Számomra a család adja az élet értelmét, gondjaival, örömeivel együtt. A békesség a legfõbb törekvésem! Igaz, nem tudok mindenkit szeretni (okkal), õket
csendben elkerülöm.
A hazafiasság gyermekkorom óta elkísér. A nemzet, a Haza
sorsa most is – velõkig – érint, s értük, vagy a Himnusz hallatára
bizony sokszor könnyeimmel küszködök. Nekem mindig DÖMSÖD VOLT A VILÁG KÖZEPE!”
A település Bödõ Mihály munkásságát elismerõleg 2000-ben
Dömsödért Emlékéremmel díjazta. A képviselõ-testület 2008ban díszpolgári címet adományozott számára..
Bödõ Misi bácsi gondolatiságát, mint stafétát továbbvívõ, a
Dömsödi Petõfi Emlékmúzeum jelenlegi vezetõjeként, valamint
a Dömsödi Hírnök felelõs szerkesztõjeként tisztelettel búcsúzom.
Vass Ilona

Emlékezünk…
Röpül az idõ, megint elérkeztünk az év utolsó hónapjához, amikor is
ünnepelhetjük a NEVED NAPJÁT (KAJDÁCSY GABRIELLA)
és emlékezünk arra, hogy ELMENTÉL…
Hiányzik a kedves, mosolygós LÉNYED, de ha becsukjuk a szemünket, gondolatban VELÜNK VAGY, és mindig velünk is leszel.
Emlékeinkben TOVÁBB ÉLSZ, mert az életünknek a része voltál.
Hálát adunk, hogy ismerhetünk, szerethetünk…
EMLÉKEZÕK

Temetõi közlemény
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét 1992-ben vagy korábban váltották meg a
dömsödi református temetõben, úgy annak érvényessége a
törvények értelmében – 25 év elteltével – idén lejár. Amenynyiben szeretnék azt megõrizni, újra meg kell váltani 2017.
december 31-ig.
Újraváltani a lelkészi hivatalban lehet: Dömsöd, Petõfi
tér 7.
Hivatali idõ: hétfõ és csütörtök 9-12 óra. Telefon: 06-24434-477.
Köszönettel:
Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
Presbitériuma

PETÕFI
EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Köszönetnyilvánítás
„Hatalmas szálfa dõlt ki a nagy magyar emberrengetegben.
Zuhanásától megremegett az erdõ.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesapánkat,

BÖDÕ MIHÁLYT
utolsó útjára elkísérték és gyászunkban velünk éreznek.
A gyászoló család

Telefon:
06-20-253-2589
Belépõjegyek:
felnõtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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Ünnepi alkalmak gyülekezeteinkben
Dabi Református Egyházközségben
December 24-én, advent negyedik vasárnapján 9 órakor Istentisztelet
délután 16 órakor Szentesti Istentisztelet gyermekek szolgálatával
December 25-én (hétfõn) 9 órakor ünnepi Istentisztelet és úrvacsoraosztás
December 26-án (kedden) 9 órakor ünnepi Istentisztelet és úrvacsoraosztás
December 30-án (vasárnap) 9 órakor Istentisztelet
18 órakor Óévzáró Istentisztelet
Január 01. (hétfõ) 9 órakor Újévi Istentisztelet

Baptista Gyülekezetben
December 24-én (vasárnap) 9.30 órakor Istentisztelet
December 25-én (hétfõn) 10 órakor Ünnepi Istentisztelet
délután 17 órakor Ünnepi Istentisztelet
December 31-én (vasárnap) 9.30-kor Istentisztelet
délután 17 órakor ünnepi Istentisztelet
Január 01. (hétfõ) 10 órakor Újévköszöntõ Ünnepi Istentisztelet

Katolikus egyházközségben
December 24. (vasárnap) 9 órakor Szentmise

22.30 órakor Éjféli Szentmise
December 25. (hétfõ) 9 órakor Ünnepi Szentmise
December 26. (kedd) 9 órakor Ünnepi Szentmise
December 31. (vasárnap) 9 órakor Szentmise
Január 01. (hétfõ) 9 órakor Szentmise

Dömsöd Református Egyházközségben
December 24-én (vasárnap) de. 10 órakor Adventi Istentisztelet a templomban.
December 24-én (vasárnap) du. 3 órakor Karácsonyi Istentisztelet a
gyermekek szolgálatával a templomban.
December 25-én (hétfõn) de. 10 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet
a templomban; délután: házi úrvacsora – kérés szerint.
December 26-án (kedden) de. 10 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet a templomban.
December 31-én (vasárnap) de. 10 órakor Óévi Istentisztelet a gyülekezeti házban.
Január 1-jén (hétfõn) de. 10 órakor Újévi Istentisztelet a gyülekezeti
házban.
Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket ünnepi alkalmainkra!

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:
A téli hónapokban
vasárnap 9 órakor
van szentmise.
Plébános:
Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd,
Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Lelkipásztor:
Szappanos Tibor
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:
Jónás László – Tanács Anita
BIANKA
Ispán Attila – Kovács Linda
NOEL ATTILA
Kelemen Gábor – Fuják Inez
MARCELL
Kiss Gergõ – Kovács Gabriella
GERGÕ

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:
Bödõ Mihály
Bognár János
Nagy Miklós
Kiss István
Gugyela István
Nagy Vincéné Bojtor Borbála

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

90 éves
72 éves
81 éves
57 éves
77 éves
81 éves

Kútfúrás 110-es
csatornacsõvel
– garanciával.

06-30-964-0485
A Dömsödi Horgász
Egyesület nyitva
tartása megbeszélés
alapján.
Telefon:

06-30/260-0957
06-30/350-8820

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:
Ács Ildikó, Ácsné Jaksa Szilvia, Bencze
István, Biricz Márta Enikõ, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Czeller Cecília, Csömöri
Elly, Földvári Attila, Habaczellerné Juhász Judit, Juhász Lajosné, Harsányi Zoltán, Korona
Sándor, Markóné Zöldág Ágnes, Matula Gabriella, Mucsi Edina, Orbánné Kiss Judit, PintérRakszegi Zita, Pongrácz József, Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabó Andrea, dr. Szakály
Ilona, 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

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

06-20-383-5407
Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

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

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

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelõkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelõ: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés:
Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfõ: 8-13 óráig, kedd, csütörtök:
12-17 óráig, szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-13 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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Esti mese...
Találkozás a mesék illusztrátorával,
Szimonidesz-Kovács Hajnalkával

Fotók: Vass Ilona Györgyi

Mikulás-futás Dömsödön

Forrás: facebook

