
Jegyzõnkkel, Dr. Bencze Zoltánnal együtt
vettünk részt azon a tájékoztató fórumon Vá-
con, amelyen Rétvári Bence államtitkár úr be-
szélt a közeljövõ teendõirõl, a bölcsõdék üze-
meltetésével kapcsolatban. Mint ismert, 2018
végétõl kötelezõ azoknak az önkormányzatok-
nak bölcsõdét üzemeltetni, ahol legalább negy-
ven három év alatti gyermek él. Nálunk ez a
szám közelíti a nyolcvanat, így nem lehet kétsé-
ges az ilyen irányú kötelezettségünk teljesítése.
Azért van némi problémánk a bölcsõdei szol-
gáltatás beindításával, mégpedig az, hogy az el-
múlt évben beadott pályázatunkról még mindig
nincs döntés. A tájékoztatón elhangzott, hogy
néhány héten belül minden önkormányzat meg-
kapja a döntésrõl az értesítést. Biztató számom-
ra az egyik elõadó azon kijelentése, hogy min-
den jogos igényt kielégítenek, így aztán mi biz-
tosan sikeresek leszünk.

Ezzel a �biztosan� szóval azért vigyáznunk
kell, mert a �Belterületi utas� pályázatnál is
hittem, hogy biztosan nyerünk, aztán most
megnyúlt arccal kell tudomásul vennem a fél-
hivatalos eredményt, hogy nem sikeres a pá-
lyázatunk. Nagyon sajnálom, hogy nem nyer-
tünk, mert így legalább nyolc-tíz hónapot ve-
szítünk. Veszítünk, mert az év vége felé újból
beadjuk a pályázatot, azt ami biztosan nyerni
fog?! Az a nyolc utca aszfaltozása tényleg na-
gyot dobott volna életminõségünk javításán,
de most már kár keseregni, álljunk neki a kö-
vetkezõ munkáknak.
Mert következõ munkák aztán vannak ám!

Most például a Hajós-kastély felújításáról, át-
alakításáról döntött a képviselõ-testület. A né-
hány héten belül megjelenõ pályázatot céloztuk
meg, amely egészségügyi intézmények fejlesz-
tésére irányul. A képviselõk elképzelése szerint

olyan egészségügyi központot alakítanánk ki a
Hajós-kastélyban, amelyben helyet kapna az
egyik háziorvosi praxisunk oly módon, hogy a
rendelõhöz kapcsolódnak azok a kiszolgáló he-
lyiségek is, amelyek valamikor alkalmassá te-
szik az ügyeleti rendelõ kialakítását. Ez az alap!
Ezenkívül a tervezõvel együtt megvizsgáljuk,
hogy még mely egészségügyi szolgáltatások
férhetnek bele a tervekbe. Szóba került a fogor-
vosi rendelõ, a gyermekorvosi rendelõ és a Vé-
dõnõi szolgálat áthelyezése is.
A híd építésének engedélyes tervei nagyon

nehezen készülnek el. A bürokrácia sokkal na-
gyobb, mint gondoltam volna. Azért remélem,
hogyminden idõben el fog készülni!
Elkészült a település-fenntartási csoport újabb,

apró munkája. A gyógyszertár elõtti parkolóra
gondolok, amely talán egy kicsit tovább javítja
a komfortérzetünket!
Idén is megünnepeltük pedagógusainkat, ki-

fejezve hálánkat csodálatos, de nagyon nehéz
hivatásuk magas szintû gyakorlásáért! Igaz ez a

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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www.domsod.hu

2017. június Ára: 250.- Ft

úDíjmentes zöldhulladék-elhelyezés 2. o.

úDömsödi Napok beharangozója 3. o.

úNyári tábor
a GYEJÓ szervezésében 3. o.

úHorgászverseny kiírás 4. o.

úHal-Víz Napi meghívó 5. o.

úKönyvtár nyári nyitvatartása 6. o.

úÖregfiúk futballmérkõzés
a Dömsödi Napokon 16. o.

úMúzeumi hírek 18-19. o.

úKarikás tábor 20. o.

ú Zenés nyári esték 23. o.

ú50-60 éve konfirmáltak 24-25. o.

úÚjra szól a tárogató 27. o.

TT aa rr tt aa ll oo mm

Folytatás a következõ oldalon.

AAAA KKKK TT UUUU ÁÁÁÁ LLLL IIII SSSS

Csiszár Dóra II. helyezett versillusztrációs pályamunkája.
Cikk a 14. oldalon
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2017. június 28. szerdán 14-15 óráig

SZABÓ ANDRESZABÓ ANDREAA

képviselõ asszony, az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság

elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

megállapítás mindhárom intézményünk peda-
gógusaira, így az Általános Iskola, a Mûvészeti
Iskola és az Óvoda pedagógusaira is! Megra-
gadva az ünnepi alkalmat,Mészáros Pálné igaz-
gató asszony itt búcsúzott (és adta át a Pedagó-
gus szolgálatért érdemérmeket) a nyugállo-
mányba vonuló pedagógusoktól: Ambruska
Margittól, KovácsBálintnétól és Tóthné Porvay
Zsuzsától. A hálámon túl, csak remélni tudom,
hogy Dömsöd közéletének alakításában to-
vábbra is számíthatunk tudásukra, tapasztala-
tukra. Két óvodapedagógus is ebben az idõ-
szakban hagyta abba az aktív munkát: Kósa
Jánosné és Csörgõ Istvánné. Kívánok Nekik is
még nagyon sikeres, jó egészségben megélt év-
tizedeket!
Bár június 4-én van a Nemzeti Összetartozás

Napja, most rendhagyómódon egy héttel koráb-
bankerült sor a dabi templomkertjében aTriano-
ni megemlékezésre. Az ünnepi beszédet Dr.
Bencze Zoltán, nagyközségünk jegyzõje mond-
ta, nagy sikerrel! Túl a nagyon pontos történelmi
tükörképen, anemzeti összefogás semmivel sem
pótolható jelentõségét hangsúlyozta! A megszív-
lelendõgondolatok további pozitív elemzésre ins-
pirálhatták az emlékezõközönséget!
Idén is meghívást kaptam az Ipartestület ve-

zetõitõl az éves közgyûlésükre. Azt látom, hogy
továbbra is fontos feladatának tartja a testület
vezetése a dömsödi vállalkozók, iparosok ér-
dekképviseletét. Tájékoztatómat, amely az ön-
kormányzat aktuális dolgairól szólt, azzal zár-
tam, hogy nagyon örülök annak, hogy a vállal-
kozók, iparosok segítségére továbbra is számít-
hatunk, és természetesen Õk is fordulhatnak
hozzánk az esetleges gondjaikkal!
Dömsöd könnyûzenei életében egy korszak

lezárult és kezdõdik egy új, hiszen az Europop
Nemzetközi Énekverseny a múlt évben került
sorra utoljára. 2017-tõl Kék-Duna Euromusic
Nemzetközi Énekverseny néven egy teljesen új
rendezvény indítását hagytuk jóvá. Már az elsõ
évben látszik, hogy az énekverseny komoly he-
lyet fog kivívni magának az ország könnyûze-
nei palettáján! A sikereket tetézte, hogy a gyer-
mek pop kategóriában dömsödi elsõ helyezett-
nek tapsolhattunk, mégpedig Szabó Petra sze-
mélyében! Gratulálok Neki és felkészítõjének,
Csikósné Jutkának, aki a rendezvény fõszerve-
zõje is volt!
Immár kilencedik alkalommal került sor a

Dabi Napokra! Csak megerõsíteni tudom azt a
tényt, hogy a rendezvény komoly helyet vívott
ki magának Dömsöd kulturális életében! Ez a
megállapítás a Bõdi családot dicséri, ezen belül
is elsõsorban a Bõdiné Ilonka vezette kis csapat
szervezõmunkáját! További sikereket kívánok!
A XI. Hal-Víz Nap meghívóját külön is ol-

vashatják. Június 24-én Balogh István Ferenc
fõrendezõ barátommal együtt most is megpró-
bálunk gondtalan kikapcsolódást biztosítani an-
nak a többszáz embernek, akik velünk szeret-
nék eltölteni ezt a napot.
E havi írásomat egy számomra nagyon ör-

vendetes gesztussal zárom.Telefonon idõpontot
kért tõlem egyik lakótársunk. Néhány nappal
késõbb találkoztunk is. A közgazdász végzett-
ségû látogatóm elmesélte, hogy a közeli hetek-
ben nyugdíjba vonul, és szeretnémagát haszno-
sítani a dömsödi emberek számára! Bármilyen
feladatot elvállal, természetesen azok közül,
amihez ért. Örömmel fogadtam el ajánlatát, és
biztos vagyok abban, hogy élni is fogunk vele!
Köszönöm szépen!

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

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

Kisebbségiképviselõi
fogadóóra!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

minden héten
hétfõtõl péntekig

délután 15.00-tõl 16.00 óráig
tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlanhasználókat,
hogyDömsöd település területérõl a 2017. évi szelektív

naptárbanmeghirdetett zöldhulladék-gyûjtési idõpontokon kívül
a Dömsödi Hulladéklerakóban az alábbi idõpontokban

díjmentesen fogadjuk a zöldhulladékot
7:00�15:00 óra között:

2017. június 24. szombat, 2017. július 29. szombat,
2017. augusztus 26. szombat, 2017. szeptember 30. szombat.

A zöldhulladékot biológiailag lebomló zsákban kell a hulladéklerakóra szállítani. Abban az
esetben, ha a zsák ennek nem felel meg, vagy más gyûjtõedényben kerül beszállításra, annak
átvételére akkor kerülhet sor, ha a helyszínen a hulladék tulajdonosa által kiöntésre kerül a zsák
vagy az edény.
A jogosultságot lakcímkártyával igazolni kell!

Egyéb hulladékot nem veszünk át az adott idõpontokban.

Tisztelettel: VERTIKÁLKözszolgáltató Nonprofit Zrt.
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XXXXIIIIII.. 
DDöömmssööddii NNaappookk
Idén a tavalyihoz hasonlóan július hónapban

kerülmegrendezésre falunapi rendezvényünk.
Július 14-én pénteken megnyitó ünnepség

lesz, majd szombaton a sportpályán folytató-
dik, hangulatos környezetben. Különleges ese-
mény lesz, hogy de. 11 órakor a már sokat
megért sportpálya ad otthont a Dömsödi
Öregfiúk és aHonvédÖregfiúk közti futball
rangadónak. Este hagyományosan bál lesz a
mûvelõdési központban.
A vasárnap is sok érdekességet tartogat, hi-

szen de. 11 órakor a Petrovics-portánKertai
Zalánmunkáiból nyílik kiállítás.
Délután a kosárlabdapályán folytatódik a

szórakoztató rendezvénysor �Jó ebédhez szól
a nóta� c. mûsorral, meglepetés vendégekkel
és egyéb érdekességekkel.
Településünk ez alkalommal ad otthont aPest

megye értékeit bemutató vándorkiállításnak.
Bízunk abban, hogy a XXIII. Dömsödi Na-

pok rendezvényeinek kínálatában mindenki ta-
lál érdeklõdésénekmegfelelõ programot!
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Részletes programjainkat honlapunkon, pla-

kátokon és a Hírnök következõ számában ol-
vashatják.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2017. május 31-én tartotta so-
ron következõ rendes ülését, ahol a következõ döntések születtek.
Az elmúlt idõszakról szóló polgármesteri tájékoztató meghallgatását követõen tárgyalta

meg a Képviselõ-testület a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ, a Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár, a Petõfi Emlékmúzeum és aDömsödi Hírnök tevékenységérõl szóló
beszámolókat, amelyen bemutatták az elmúlt egy évben végzett munkájukat. A Képviselõ-
testület a beszámolókat elfogadta.
Ezt követõen a képviselõk tájékoztatást kaptak a Kék-Duna Vendéglõben végzett bérbe-

adói ellenõrzésrõl.
A Képviselõ-testület foglalkozott a Mentõalapítvány támogatási kérelmével, amellyel

kapcsolatban az a döntés született, hogy amennyiben a Ráckevei Mentõállomásnak konkrét
fejlesztéshez van szüksége támogatásra, akkor visszatérnek a kérdésre.
Május hónapban korábban megtartott rendkívüli ülésen ismét megvitatták a közeljövõben

kiírásra kerülõ egészségügyi pályázat kapcsán a lehetséges megvalósítási helyszínt. A tervek
szerint a Hajós-kastély épülete kerülne teljes körûen felújításra, amely a jövõben otthont ad-
hatna háziorvosi rendelõnek, a fogorvosi rendelõnek, a védõnõi szolgálatnak, és egyben al-
kalmas lenne egy esetleges ügyeleti ellátásra is.
A képviselõ-testület következõ munkaterv szerinti ülésének idõpontja 2017. jú-

nius 28. 15 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõ-

könyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a www.domsod.hu önkormányzati honlapon
olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes
hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinekmeghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján

és az önkormányzati honlapon tesszük közzé.Az önkormányzati rendeleteket a Polgármeste-
ri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
20201177. MÁJUS. MÁJUS
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Helyszín:Dömsöd, Északi Övcsatorna, zsilip után az 51-es útra merõ-
leges szakaszán.
Idõpont: 2017. június 24. szombat, a XI. Dömsödi Hal-Víz Nap ren-

dezvénysorozatában!
Kategóriák: gyermek, ifi, nõi, felnõtt (1. és 2. szektor), versenyzõi.
Idõbeosztás:
� 6:00�6:30-ig regisztráció,
� 6:30-tól sorsolás,majd folyamatosan a helyek elfoglalása, felkészülés,
� 7:30:00�11:30-ig verseny,
� 11:30 órától mérlegelés, majd átvonulás a Hal-Víz Nap helyszínére,
� kb. 13 órától eredményhirdetés a Hal-Víz Nap helyszínén, majd kö-

zös ebéd! (A sorrend változhat!)
Nevezési díj: egyesületi tagoknak díjmentes.
� Dömsödi HE tagsággal nem rendelkezõknek az étkezést téríteni kell

(1.000 Ft/fõ) a nevezés leadásakor!
(A kísérõk részére külön ebéd igényelhetõ 1.000 Ft térítés ellenében,

melyet a nevezéskor kell megrendelni!)
Aki rakós botot kíván használni, csak versenyzõi kategóriában indulhat.
Nevezését a Dömsödi Célpont(y) horgászboltban személyesen, a

06/30-336-8113 számon vagy e-mailben a celpontyhorgasz@gmail.com
címen adhatja le június 19-ig (hétfõ).
Jelentkezni lehet még Fabók Sándor (06/30-950-6816) és ifj. Saller

András (06/70-532-1522) versenyfelelõsöknél, valamint az egyesület iro-
dájában június 03.; 10. és 17-én, szombaton 10-12 óra között. A nevezés
elküldhetõmég a domsodihe@gmail.com címre is.
Nevezés a helyszínen csak korlátozott számban lehetséges, javasoljuk

az elõre jelentkezést.
Sorsolás: A nevezési sorrendben húznak a versenyzõk számot, mely a

helyet jelöli.
Egyéb információ:
� Verseny a 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rende-

let szerintiek alkalmazásával kerül megrendezésre. A szervezõ kijelenti,
hogy az általa szervezett verseny a hatályos halászati törvénynek megfe-
lel, és bejelentésre, engedélyeztetésre került.
�Egyéni verseny, egy bottal, azon egy horoggal lehet horgászni, tarta-

lékban bármennyi bot rendelkezésre állhat, melyeket úgy kell elhelyezni,
hogy azok ne keltsék több botos horgászat látszatát.
� Rendezõk dudálással jelzik az etetés kezdetét, a horgászat kezdetét

(verseny kezdete), horgászat végét (verseny lefújása), a lehetséges fárasz-
tás végét. Hosszabb ismételt dudaszó jelezheti még a nem várt esemény
(zivatar stb.) miatti versenylefújást (ez esetben a horgászatot azonnal be
kell fejezni) vagy versenyfolytatást.
� Nem várt esemény miatt félbeszakított verseny folytatásáról vagy a

verseny végleges lefújásáról a rendezõ dönt, és a versenyzõket értesíti.
� Nem várt eseménymiatt lefújt verseny esetében az addig fogott halak

súlya alapján dõl el a verseny végeredménye, kivéve, ha a körülmények a
mérlegelést nem teszik lehetõvé.
� Értékelhetõ halfaj: minden halfaj.
Díjazás: elsõ helyezettek serleg, második-harmadik helyezettek érem,

a legnagyobb hal kupa.
Az abszolút, legtöbb halat fogó megkapja a XI. Dömsödi Hal-Víz Nap

különdíját!
Minden résztvevõmeglepetés csomagot kap.
� Etetni kizárólag a kihúzott horgászhelyrõl lehet, kizárólag kézi erõvel

(spomb, csúzli, poharazás stb.). Etetõhajó használata tilos. Etetni verseny
közben is lehet, azonban mivel egyszerre csak egy bot használható, ezért
ha valaki etetõbotot kíván használni, a horgászatra használt botot és vég-
szerelékét közben ki kell húzni a vízbõl.
� A szektorhatárokat rendezõ a megjelent és helyet húzott versenyzõk

száma alapján jelöli ki a lehetõ legegyenlõbb módon, és a szektorhatáro-
kat jelöli.

� Versenyzõ köteles minden hulladékot összegyûjteni és elszállítani
horgászhelyérõl, kiemelt figyelemmel a zsinórra és horgokra. Ennek el-
mulasztását rendezõ szankcionálhatja akár a versenyzõ versenybõl való
kizárásával is.
� Kívülrõl akadt hal, valamint kantáros hal nem számít bele a verseny-

be. (Kívülrõl akadásnak a törvény szerint a kopoltyú vonalától hátrafelé
való akadás számít. Kantáros a szereléket magával cipelõ hal, amennyi-
ben a beszakadt és a versenyzõ által használt szerelék akad össze.)
�Ahalakkal történõkíméletes bánásmódkötelezõ, halat földre rakni tilos.
� A halakat hosszú, legalább 2 méteres, sûrû szövésû verseny haltartó-

ban kell eltárolni mérlegelésig. Drótszák használata TILOS!
� Halfogás esetén új szereléket bedobni csak abban az esetben lehet, ha

amegfogott halat a versenyzõ a vízbe (szákba) helyezte.A verseny lefújá-
sakor a horgászatot azonnal be kell fejezni, mérlegelésig horgászkészség
nem lehet bedobva. A verseny lefújásának pillanatában már horgon levõ
hal még beleszámít az eredménybe, amennyiben a horgász azt 15 perc
alatt megszákolja. 15 perc lejártát is jelzik a rendezõk.
� A nevezéssel a versenyzõ a szabályokat elfogadja, és kijelenti, hogy

saját felelõsségére indul a versenyen.
�Anevezése aláírásával és leadásával a versenyzõ nyilatkozik, hogy ál-

lami horgászjeggyel rendelkezik és a horgászat feltételeinek (vízterületi
engedély) megfelel. Az állami jegymeglétét szervezõ kérésére igazolja.
A verseny támogatója Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala és

a DOVIT!
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Dömsödi HE!

Dömsödi HE 4 órás horgászverseny kiírása

NEVEZÉSILAP
ADÖMSÖDIHORGÁSZEGYESÜLET2017. JÚNIUS24-I

HORGÁSZVERSENYÉRE

Alulírott: ..................................................................................................név,

lakcím: ............................................................................................................

Horgász ig. számom: .....................................................................................

Állami jegy számom: .....................................................................................

részt kívánok venni az egyesület horgászversenyén. ***

Kijelentem, hogy az egyesületnek:
TAGJAVAGYOK* NEMVAGYOKTAGJA*
(Díjmentes étkezés) (Térítésköteles étkezés)

* Amegfelelõt kérnénk aláhúzni!

GYERMEK; IFJÚSÁGI;NÕI; FELNÕTT (csak úszós); VERSENYZÕI

(csak rakós) kategóriában***!

***Amegfelelõt kérnénk aláhúzni, a nemmegfelelõt pedig áthúzni!

A verseny utáni közös ebéden:
részt kívánok venni, nem kívánok részt venni!

A nemmegfelelõt kérnénk lehúzni!

Kísérõim számára:������adag ebédet rendelek!

Nyilatkozom, hogy a versenykiírást elolvastam és azt betartom!

Kelt: 2017. június ............................................

.........................................................................................
aláírás

(levágandó)
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MEGHÍVÓ
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

Szeretettel és Tisztelettel
meghívja Önt és Kedves Családját, Barátját,

Hozzátartozóját és Ismerõsét

2017. június 24-én
(szombaton)

Dömsödön

a Kék-Duna Vendéglõ udvarán
és a Duna-parton
megrendezésre kerülõ

XI. HAL�VÍZ
NAPRA

Tervezett programok:

07.00 órától horgászverseny
Értékes díjak, serlegek a helyezetteknek

08.00 órától Fõzõverseny
kezdete három kategóriában

I. Halételek
(halból készült sült, fõtt, párolt vagy egyéb

technológiával készülõ halételek)

II. Magyaros ételek
(pörköltek, gulyások, lecsók, paprikások

és egyéb magyaros ételek)

III. Vad és egyéb különleges ételek
(vadak, nemzetközi konyha ételei

és egyéb speciális étkek)

Burján András hentesüzletében 10% ked-
vezményt adnak, ha a fõzéshez szükséges

alapanyagokat ott vásárolják meg.

EREDMÉNYHIRDETÉS
14 és 15 óra között.

Serlegek és egyéb értékes ajándékok.

Egész nap zenés szórakoztató programok.

Gyerekeknek: arcfestés, ugrálóvár, körhinta

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.

Bencze István polgármester
Balogh István Ferenc fõszervezõ

XI.

ADuna-parti általános iskolák közötti horgász-
verseny, ahogy a dömsödi iskolások látták
Mint az elmúlt években már hagyománnyá vált, idén ismét megrendezésre került a Ráckevei

(Soroksári)-Duna-ági Horgász Szövetség által életre hívott Duna-parti Általános Iskolák Közötti
HorgászversenyRáckevén. Idén ez a jeles napmájus 21-ére esett. Iskolánk egy alsó tagozatos és két
felsõ tagozatos csapatot indított. A 3 órás verseny alatt volt ború-derû, napsütés és szél is. Ez a
verseny még nem csak a kõkemény eredményhajszolásról szól, itt minden induló gyermek kap a
verseny féltávja körül enni-inni, és a végén helyezéstõl függetlenül ajándékot is, ami ezen a napon
mindenkinek egy-egy spiccbot volt. A dobogós helyeken végzett csapatok természetesen kupát is
nyernek, sõt a legjobb iskolaminden évben hazaviheti a vándorkupát is. Az idei évbenmár sokadik
alkalommal a dömsödi Széchenyi István Általános Iskola ismét elhozta a Vándorkupát! A szinte
folymatos jó eredmény azonban nem a véletlen mûve, hiszen minden évben a Dömsödi Horgász
Egyesület ifjúsági és versenyfelelõsei, valamint a csemeték horgászni szeretõ szülei már elõre
próbálják felkészíteni a csapatot, többnyire sikerrel, a helyi Dovit cég támogatását is élvezve.
Az alsó tagozatos csapat az elsõ helyen végzett, a csapat tagjai: Kakuk Rudolf, Kudar Zalán,

Slezák Péter.
A felsõ tagozatos csapat az ötödik és amásodik helyen végzett, a csapat tagjai:
Acsapat:HorváthMáté, Nagy-MolnárMartin, Rakszegi Dominik.
B csapat: Farkas Levente, Imre Péter,Mózes Barnabás.
A verseny legnagyobb hal díját is elhoztuk, az 520 g-os halat Kakuk Rudolf fogta. A gyerekek

ügyesek és kitartóak voltak, gratulálunk nekik! Köszönjük a DOVIT támogatását, ifj. Saller And-
rásnak, Kakuk Rudolfnak és Katona Bálintnak a felkészítést, és szülõk, barátok biztatását és támo-
gatását! Jövõre ismét ott leszünk! halat.hu

Fotó:
Kakuk Rudolf

Alsó sor: Rakszegi Dominik; Horváth Máté; Farkas Levente; Imre Péter; Nagy-Mol-
nár Martin. Felsõ sor: Slezák Péter; Kakuk Rudolf; Mózes Barnabás; Kudar Zalán
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AAAA   DDDDöööömmmmssssööööddddiiii   ÁÁÁÁllll ttttaaaalllláááánnnnoooossss   IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt   hhhhíííírrrreeeeiiii
ADömsödiÁltalános Ipartestület

bérbeadja2344Dömsöd,Petõfi S.u. 11-13.
sz. alatt található igényesen felújított

nagytermét,mely alkalmas rendezvények,
baráti, családi összejövetelek
megtartására (max. 60 fõ)!

Érdeklõdni lehet:
2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Tel.: 06 24 435 416, 06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu

Az alapítvány 1998. június 22-én került
bejegyzésre az 1586. sz. bírósági nyilván-
tartási szám alatt a Pest Megyei Bíróságon.

Az alapítvány tevékenységei között sze-
repel a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézményben folyó oktatómunka
támogatása, a korszerû zeneoktatás feltéte-
leinek megteremtése, jó minõségû hang-
szerek beszerzése a mûvészeti iskola nö-
vendékei részére, bel- és külföldi szakmai
utazások szervezése és támogatása, zenei
találkozók és versenyek szervezése és
azok támogatása, ezek anyagi feltételeinek
biztosítása, a versenyeken jó eredményt el-
érõ tanulók jutalmazása.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenysé-
get nem végzett.
Adományokat 2016. évben magánsze-

mélyektõl nem kapott. A bankkamatból
származó bevétele 3 Ft volt.
2016. évben az alapítványnak a NAV

1%-ból 63.490 Ft bevétele volt, az alapít-
vány a tartalékolt NAV 1%-ot felhasználta:

27.600 Ft értékben Casio zongorához ki-
egészítõt és 3 db szoprán furulyát vásárolt,
a fennmaradó 57 Ft-ot mûködési költségre
költötte.
A közhasznú tevékenység kiadása a mû-

ködési költséggel kapcsolatos bankkölt-
ség: 13.983 Ft.
Az alapítvány december 31.-i pénzkész-

lete 2.116 Ft, a bankszámlán 39.965 Ft
van.

Az Országos Bírósági Hivatal honlapján
a mérleg és eredménylevezetés elérhetõ
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/
tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-
nevjegyzeke és a www.domsod.hu címen.

Dömsöd, 2017. 05. 19.

Köntös Ágnes
Kuratórium elnöke

Záradék: A közhasznúsági jelentést a
legfõbb testület határozatával 2017. 05.
19-én elfogadta.

AKluchRózsa
Nagyközségi Könyvtár

és azOMK
2017. június 19-tõl
augusztus 31-ig
a következõ

nyári nyitvatartási rend
szerint várja

kedves olvasóit:

H:ZÁRVA
K: 8�14
Sz: 8�14
Cs: 8�14
P: 8�14
Sz: 8�12

Dömsöd múltjából
állandó helytörténeti

kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári

nyitvatartási rend
szerint.

18681189-1-13
Pro-MusicaAlapítvány
2344Dömsöd
Bajcsy-Zs. u. 5.

VII.
Szöveges beszámoló a 2016. évi tevékenységrõl
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Bárány Józsefné NémethMargitka nénit sok szeretettel köszöntjük,
aki 90. életévét április 11-én töltötte be!
Zalamegyében,Monostorapátiban született édesanyjának ötödik gyer-

mekeként (1927. április 11-én). Édesapja molnár volt, így a családfõ fog-
lalkozásából adódóan sokfelé megfordultak az országban. Margitka néni
mindössze kettõ éves volt, mikor elhagyták Zala megyét. Laktak Inár-
cson, Rácalmáson, s végül Dömsödön állapodtak meg. A családfõ hol a
dömsödi, hol pedig a dabi malomban vállalt munkát.
Margitka néni szüleitõl örökölt szorgalmával és kitartásával méhészke-

dett, s termesztettek szõlõt is, mely két tagban volt, és az 51-es fõúttól a
Katona-tanyáig nyúlt ki.
1954-ben ment férjhez Bárány Józsefhez, aki a dömsödi takarékban

volt fõkönyvelõ. Egész életét amunka és a család töltötte ki.
Házasságukból két leánygyermek született, ma pedig négy unokának

és öt dédunokának szeretõ nagyanyja, dédnagyanyja.
KedvesMargitka néni!ADömsödiHírnök olvasói nevében Isten éltes-

se erõben, egészségben szeretõ családja körében!

Tábori Lajos 1927. május 12-én született Dabon.
Megtiszteltetés számomra, hogymost 90. születésnapja alkalmával kö-

szönthetem Õt, hiszen egészen kisgyermekkoromtól egyik meghatározó
alakja volt felnõtté formálódásomnak. Végtelen szorgalmát, jó humorát,
embertársai és különösen a gyermekek iránti szeretetét éreztem, tapasztal-
hattam meg, hiszen szüleim szomszédjaként, a falu szélen elterülõ szán-
tón volt bolgárkertészete. Feleségével, Zsófika nénivel már kora hajnal-
ban érkeztek, hogy az elvetett, palántázott paprikát, paradicsomot, burgo-
nyát, uborkát, csemegekukoricát megkapálják. Délidõben a terebélyes
cseresznyefa alatt meghúzódó kis kunyhóban hûsöltek, hogy aztán foly-
tathassák az aznapi megkezdett munkát. Lajos bácsi ha kellett permete-
zett, és gyakorta indította el a gázolajjal mûködõ vízszivattyúját, hogy a
növényeket meglocsolja. Olyankor bizony zengett a környék a szivattyú
csattogásától, de észrevétlenül váltmindennapjainkmegszokott részévé, s
valahogymegnyugvással töltött el, hogy igen, Lajos bácsi locsolja a növé-
nyeit. Gyermekként boldogan tapicskoltunk a frissen feltörõ hideg víz-
ben, figyeltük, hogyan jut el az egyes ágyásokig (tömlõ nélkül), hogy La-
jos bácsi micsoda szakértelemmel terelte, nyitotta és zárta az ágyások fa-
lát. Csodálattal néztem, mekkora területeket öntözött ezzel a módszerrel.
Aztán a helyi piacon értékesítették a megtermelt zöldségeket, hol Õ, hol
pedig Zsófika néni árulták a gyönyörû portékát.
Emlékszem, Lajos bácsi az orsózóban dolgozott mint éjjeliõr, emellett

kertészkedett, majd nyugdíjasként is aktívan dolgozgatott kertészetében.
Ma is boldog vagyok, ha látom az utcán kerékpárjával közlekedni.
Kedves Lajos bácsi, magam és a Dömsödi Hírnök olvasói nevében kí-

vánok jó egészséget, Isten éltesse 90. életévében szerettei körében!

Téglás GáborTéglás Gábor május 31-én töltötte be 90. életévét. Ebbõl az
alkalomból a Dömsödi Hírnök olvasói szeretettel köszöntik!

Szeretettel köszöntjükBalassa Imre bácsit, aki május 10-én ünnepelte
90. születésnapját.
Imre bácsi Dömsödön született 1927-ben, földmûvelõ, állattartó család

elsõ gyermekeként. Késõbb két leánytestvére született. A hat elemi elvég-
zését követõen mindössze 12 éves volt. Mint említette, családjának meg-
élhetését szõlõ, szántó és az állatok jelentették. Ekkor már kisebbmunká-

kat is reábíztak szülei. Ebben
nevelõdött fel, s tudom,
nyugdíjas éveiben is öröm-
mel mûvelte kis szõlõjét, há-
za körül nagy gonddal ápolta
gyümölcsfáit, veteményét.
Malac és egy-két apró jószág
mindig volt az ólban és a ba-
romfiudvarban.
Az akkori rendszerben a

leventeképzés igen fontos ál-
lomás volt a fiatal fiúk életé-
ben. Imre bácsi szinte teljes
pontossággal idézte fel életé-
nek eme szakaszát:
�Kiséri Nagy László volt akkor a fõoktató, de mellette voltak többen is

akik oktattak. Engem például a Szopcsák Józsi bácsi tanított. Tulajdon-
képpen a leventeképzés katonai elõképzés volt, amiben gyakorlatozás,
jobbra át és balra át, menetgyakorlat, lövészet is szerepelt, hogy néhányat
említsek.Mi a dabi futballpályánmeneteltünk.
Kötelezõ volt részt venni ezen az oktatáson.Ha valaki kimaradt, aztmeg-

büntették.Minden vasárnapmeneteltünk a templomba.Amenet a dabi köz-
ségházától indult, hiszen az volt a levente otthon. Útközben megálltunk a
dabi templomnál, a katolikus templomnál és végül a dömsödi templomnál,
ígymindenki a saját gyülekezetében vett részt az istentiszteleten.
Nagy ünnepen,mintmárc. 15-én és aug. 20-án szintén a levente otthon-

tól a Hõsök szobráig meneteltünk.�
Mesélt a �málenkij robotról�, s életének azon szakaszáról, melyet a tsz-

ben töltött. Szeretettel beszélt családjáról.
Feleségévelma is azon a portán élnek harmóniában és szeretetben, ahol

90 esztendõvel ezelõtt született és nevelkedett.
Kedves Imre bácsi, aDömsödiHírnök és amagamnevében jó egészsé-

get kívánok! Isten éltesse erõben, türelemben, derûben szerettei körében!

Vass Ilona

�Két szeretõ lélek, hosszú évek óta
együtt megy az úton, egymásmellett szépen.

Bár a tûz már nem perzsel úgymint akkor régen,
mégis szépen ragyog, mint csillag az égen.

Szívetekbe béke, lelketekbe nyugalom,
legyetek boldogok, mint sok-sok éve e napon.�

Sok szeretettel köszöntjük

Bánházi Istvánt
és feleségét,

Gacs Emíliát

házassági évfordulójuk alkalmából,
és még nagyon sok örömteli,
egészségben eltöltött évet

kívánunkNekik.

Jutka, Inci
és családjaik

50.

9900  9900  éééévveesseekk  kköösszzöönnttvveesseekk  kköösszzöönntt éééésseessee

Fotó: Vass
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Anyák napja és gyermeknap a Kisherceg Gyerekházban

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

Érints meg
Ha kisbabád vagyok � érints meg!
Szükségem van az érintésedre, úgy, ahogyan talán sosem képzeled.
Ne csakmosdass, pelenkázz és etess!
Ringass el! Puszildmeg az arcomat és simogass!
Nyugtató, lágy érintésed biztonságot és szeretetet ad.

Ha gyermeked vagyok � érints meg!
Akkor is, ha dacos vagyok és elutasítalak.
Ne add fel, keress új utakat, hogy közel kerülj hozzám!
Jóéjt-puszid édes álmokat hoz.
Mindennapi érintésed elmeséli, mit érzel.

Ha kamasz fiad vagyok � érints meg!
Ne hidd, hogy nem kell éreznem, hogy törõdsz velem
Csak azért, mert mármajdnem felnõttem.
Szükségem van szeretõ karjaidra, szükségem van lágy hangodra.
Az élet viharában a bennem élõ gyermek érted kiált.

(szerzõ ismeretlen)

Gyermekáldás
Amikormegszületik egy gyermek
csak aprómorzsája az életnek.
A szerelmetekbõl lett a léte,
szívetek, lelketek tiszta fénye.
S ti felelõssé lesztek érte.

Amikormegszületik egy gyermek
Õ ad új értelmet az életnek.
Minden értemozdul s érte él,
A szeretet végtelen lesz ésmély
Milyet soha nem éreztélmég. (szerzõ ismeretlen)

Fenntartó:
�Még 1000 ÉvDömsödért� Egyesület
2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

KútfúrásKútfúrás 110-es csatornacsõvel � garanciával.

06-30-964-0485
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AA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeii
Májusban sok eseményen vettünk részt növendékeinkkel. Voltak köz-

tük versenyek, különbözõ fellépések.
1-jén a községi majálison lépett fel a zeneiskolai kamarakórus

Donec Szergej tanár úr vezetésével. A mûsorban közremûködött
Horváth János szülõ.
4-én Szigetcsépen a Körzeti Rajzversenyen vettek részt a képzõmûvé-

szeti tanszak növendékei. Gonda Gréta I. helyezés, Kakuk Zsanett II. he-
lyezés, Szombati Vanda különdíj. Felkészítõ tanáruk Brusztné Firnigl Ju-
dit. Gratulálok az elért eredményekhez! Megköszönöm a szállításban
résztvevõ szülõknek a segítséget!

18-án az Ezüst Fenyõ Idõsek Otthonában adtak koncertet zenei tansza-
kos növendékeink. Felkészítõ tanárok Berki Artúrné, Donec Szergej,
KanderkaAndrea.Amûsorban zongorán kísértmégHorváth János szülõ.
Köszönöm a gyerekek szállításában segítõ szülõk közremûködését.

19-21. között rendeztékmeg a Zemplén OrszágosMinõsítõ Társastánc
Fesztivál és Koreográfus Versenyt Sátoraljaújhelyen. Társastáncosaink
nagyon szép eredményeket értek el a versenyen.

Egyéni versenyzõk latin kategóriában:Mészáros Dániel � Szabó Fanni
II. helyezés, BõdiGergelyMáté �VargaVandaV. helyezés, Zsákai László
�Kolompár Petra a középmezõnyben végzett.
Összevont csoport-minõsítések: Angels: arany, Csipet csapat: ezüst,

Szirének: ezüst, Single Rose: ezüst, Dynamic: ezüst, Dancing Queen:
ezüst. Felkészítõ tanáruk, Mihó Diána Nívó II. díjat kapott a koreográfus
versenyen.Gratulálok a versenyzõknek és tanáruknak az elért sikerekhez!
Köszönöm a szülõk áldozatosmunkáját, a növendékeink szállítását, a sok
anyagi és technikai segítséget! Megköszönöm a Szigetszentmiklósi Tan-
kerületnek és aDömsödért Alapítványnak az anyagi támogatást, amellyel
lehetõvé tették növendékeinknek a versenyen való részvételt!

Zenei tanszakos növendékeinkmájus 27-énmûsort adtak aDabiNapo-
kon és május 28-án a trianoni megemlékezésen. Felkészítõ pedagógusok:
Berki Artúrné, CsernovMiklós, Donec Szergej, KanderkaAndrea.
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Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!
�Ha az ember benn áll egy völgyben, akkor

a völgyet nem tudja felülrõl látni, de ha elin-
dul, akkor felfelé haladvamármás a rálátása arra a völgyre, amit elha-
gyott. Nem mást lát, csak másként lát. Olyat is meglát, amit a völgybõl
nem vehetett észre. Akaptatón felfelé már fontosabbnak látszik a csúcs,
az ég, ami nem azt jelenti, hogy az ember cserbenhagyná a völgyet, ha-
nem csupán azt, hogy jelentõsen kitágul számára a látóhatár.�

JókaiAnna

Az Élet számtalan lehetõséget nyújt minden ember számára.
Egyes emberek képesek arra, hogy kihasználják, észreveszik azokat,
kellõ bátorságuk is megvan ahhoz, hogy megragadják. Természete-
sen fontos tényezõ a kitartásuk is. Egyesek egyszerûen csak ráérez-
nek.
Az írónõ szavaival élve: �nem lát mást, csak másképp látja�. Így

van ez a mindennapi életben, aki nyitott szemmel jár, az hamar észre-
veszi, hogy a völgyet felülrõl lehet jól látni!
Ezúttal felmérhetik, hogy képesek-e megragadni minden lehetõsé-

get? Idõben észreveszik-e?

TESZT

Képes-eÖn kihasználni az élet nyújtotta lehetõségeket?

A kérdésekre Igen, Nem, Néha válaszok adhatóak.

1. Határozott elképzelése van arról, hogy hogyan élje az életét?
2. Jó megfigyelõképességgel rendelkezik?
3. Gyakorlatias ember Ön?
4. Kellõképpen tájékozott-e a saját életszükségleteit kielégítõ lehe-
tõségekrõl?

5. Egy adott lehetõségre képes-e idõben reagálni?
6. Úgy gondolja-e, hogy fontos befektetni egy késõbbi haszon el-
éréséhez?

7. Teljes erõbedobással szokott dolgozni?
8. Az Ön tevékenységeiben képes-e elõre meglátni az esetleges
kockázatot?

9. Képes megragadni a legmegfelelõbb pillanatokat?
10. Képes-e ráérezni bizonyos dolgokra?
11. A legtöbb opció közül ráérez-e a legjobbra?

12. Elkerüli-e, hogy az esetleges gátlásai negatí-
van befolyásolják a döntéseit?

13. Nem szokott számítani arra, hogy ha beavat
másokat a terveibe, esetleg áthúzhatják azokat?

14. Képes Önnek kedvezõ szituációt teremteni?
15. Kiterjed-e a figyelmeminden apró részletre?
16. Ön szerint az ember a �saját szerencséjének a kovácsa�?
17. Aktív ember Ön?
18. Nem fordult még elõ, hogy visszautasított az Ön számára elõnyös-

nek tûnõ ajánlatot?
19. Elégedett-e azzal, ahogyan képes kihasználni egy adott lehetõ-

séget?
20. Ön attól lett sikeres, hogy kihasználta a kedvezõ alkalmat?

Kiértékelés:
Az Igen válaszok +1, a Nem válaszok -1, a Néha válaszok 0 pontot

érnek.

15-20 pont: Önnek különleges érzéke van a lehetõségek felmérésé-
hez. Szinte mindig jó idõben van, jó helyen. Aktív ember, aki képes
harcolni céljai eléréséért. Akárhányszor szüksége van valamire, ké-
pes megteremteni a sikerhez szükséges szituációt. A pozitív gondol-
kodása és a kitartása nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy teljes
mértékben kihasználja az adott lehetõségeket.

8-14 pont: Ön, sajnos, az élet adta lehetõségeket csak részben hasz-
nálja ki. Ha kissé figyelmesebb lenne, nem szalasztana el jó lehetõsé-
geket. Több kitartással sikerülne teljes mértékben elérni a céljait. Ne
adja fel, sikerülni fog, meglátja!

0-7 pont: Ön túlságosan gátlásos és konzervatív ahhoz, hogy élni
tudjon az élet adta lehetõségekkel. Hajlamos könnyelmûen elengedni
azokat. Legyen nyitottabb, akkor biztosan sikerül majd észrevenni a
lehetõségeit.

Negatív pontozás: Ön annyira negatív és gátlásos ember, hogy egy-
általán nem képes megragadni az élet adta lehetõségeit. Ehhez na-
gyobb önbizalomra, a dolgok ráérzésére lesz szüksége. Úgy majd
megtapasztalhatja, hogy az élet nem is olyan komor.

Biricz Márta Enikõ
Mester okl. pszichoterapeuta

Köszönömmind a gyerekeknek,mind a felké-
szítõ pedagógusoknak a színvonalas szereplést!

Köntös Ágnes intézményvezetõ

Felhívás!
Kedves Gyerekek, kedves Szülõk! A mûvé-

szeti iskolába június 30-áig lehet jelentkezni a
következõ tanszakokra: furulya, fuvola, klari-
nét, trombita, zongora, társastánc, grafika és
festészet, színjáték. A jelentkezés helye, ideje:
Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Dömsöd, Kossuth Lajos u. 58., hétközna-
pokon 10-16 óráig. Bõvebb információ a
24/435-338 telefonszámon kérhetõ.
A térítési díjak nem változtak. Hangszer:

6.900 Ft/félév, tánc: 6.300 Ft/félév, színjáték

6.700 Ft/félév, grafika és festészet 6.700
Ft/félév, zeneovi: 4.200/félév.
Minden esetben ingyenes a halmozottan hát-

rányos helyzetû (3H), a hátrányos helyzetû (2H)
tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), kö-
zépsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá
az autista tanuló részére az elsõ alapfokú mûvé-
szetoktatásban való részvétel. Az errõl szóló
igazolásokat a Dezsõ Lajos AMI titkárságára
kell benyújtani.
Térítési díj és tandíjkedvezmény adható

szociális helyzet alapján:
Nettó kereset/fõ Fizetendõ a

térítési díjból
-TÓL -IG
0 Ft 38475 Ft 10%
38476 Ft 39900 Ft 20%

39901 Ft 42750 Ft 30%
42751 Ft 45600 Ft 40%
45601 Ft 48450 Ft 50%
48451 Ft 51300 Ft 60%
51301 Ft 54150 Ft 70%
54151 Ft 57000 Ft 80%
57001 Ft 59850 Ft 90%

A díjkedvezményre való jogosultságot jö-
vedelemigazolással kell igazolni. A kérelem
formanyomtatványt a Dezsõ Lajos AMI tit-
kárságán kell kérni, majd ott benyújtani. A
kérelem mellé csatolni kell a jövedelemiga-
zolásokat a beadást megelõzõ háromhavi
(június, július, augusztus) nettó átlagjövede-
lemrõl és egyéb jövedelmekrõl (pl. családi
pótlék, árvaellátás stb.).

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
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Májusi iskolai hírek
Május hónap az iskolákban a lezárás, összegzés, de ugyanígy a kirán-

dulások, túrák ideje is. Minden évfolyam számot ad egész éves tudásáról,
elkészülnek a nagydolgozatok, sor kerül az utolsó feleletekre. Kivirágzik
a világ, egyre melegebb a levegõ, gyermek � felnõtt egyaránt minél több
idõt kíván a szabadban tölteni. Pár hétig még az iskolapadok vendégsze-
retetét élvezzük, de már közel a cél, hogy mindenki kezébe foghassa jól
megérdemelt bizonyítványát. Ameddig várakozunk, és az utolsó hajrába
is beleadjuk minden energiánkat, nézzük meg, mi történt az alsó tagozat
háza tájánmájusban!
Fenntarthatósági témahét keretében, minden osztály tanítója veze-

tésével, egy tanítási héten át földünk megóvásával, környezetvéde-
lemmel, megújuló energiák felhasználásával foglalkozott. Célunk az
volt, hogy gyermekeink felfedezzék, milyen fontos óvni, védeni köz-
vetlen és tágabb környezetünket, mi az, amit már Õk is megtehetnek,
sõt meg kell tenniük a természet védelmének érdekében. Plakátokon
adtak számot a végzett munkáról, amelyeket a kedves érdeklõdõk a
szülõk napján tekinthetnek meg.
A negyedik évfolyamosok úszásoktatáson vettek részt május 9-19-ig a

dunaújvárosi uszodában.Az elsõ két tanítási óra után indultakminden nap
busszal, és a délutáni órákban érkeztek. Élményeikrõl így számoltak be:
�Andi néni megtanította a hát- és mellúszást, a mellkasról hátra for-

dulást. Elõször bemutatta, aztán mi is csináltuk vele gyakorlásként. Min-
den óra végén úgy úszhattunk, ahogy szerettünk volna, és olyan játékot
játszottunk, amiben a leggyorsabb gyõzött.� Csaplár Tünde 4. c

Május 16-17-énmeglátogatták az elsõsöket a nagycsoportos óvodások.
Beülhettek a �nagyok� mellé a padba, ügyesen segédkeztek a feladatok
megoldásában. Jutalmul egy könyvjelzõt vihettek haza, és az óvodások is
megajándékozták iskolás társaikat. Jövõre várunk benneteket szeretettel!

Anyák napi ünnepséget tartott az 1. a, 1. b, 2. a osztály. Az anyukák,
nagymamák könnyes szemmel hallgatták gyermekeik, unokáik köszön-
tését, a sok verset, éneket, amellyel a gyerekek készültek. Ajándékaikkal
is megköszönték az édesanyák egész életen át tartó törõdését.

Néhány osztály már kirándulni is volt. Szép hagyomány ez iskolánk-
ban, amellyel gazdagíthatjuk gyermekeink ismereteit, szélesíthetjük látó-
körüket. Íme néhány gondolat a gyerekek és tanítóik tolmácsolásában:

A4. b osztálymájus 4-énÓpusztaszerre kirándult. Nagyon tartalmas és
színvonalas programokon vehettek részt a gyerekek. Megtapasztalhatták
a régi iskola szigorát. Egy terepasztalon hang- és képhatásokkal átélhették
a tiszai árvizet. Ügyes lovasok és íjászok bemutatóját is láthatták. A
régészek munkájával is megismerkedhettek, ennek eredménye egy
csontváz feltárása volt. A napmegkoronázása a Feszty-körképmegtekin-
tése volt. Délutánmég jutott idõ strandolni és fagyizni is. Ez a költséges és
nagyszerû program nem jöhetett volna létre a szülõk segítsége nélkül.
Külön köszönjükKatonaMarci anyukájának,KatonaKatalinnak ésNagy
Ferkó apukájának, NagyGyörgynek az önzetlen támogatást!

�Nekünk az oskola tetszett a legjobban. Ennél fegyelmezettebb osztályt
még életemben nem láttam. A Feszty-körképet mindenki tátott szájjal
nézte. Néhányanmég teknõsöket is láttak. A lovas bemutatón a régi harc-
modort mutatták be.� Bábel Levente, Liptai Áron

�Ásatásra is mentünk. Egy csontvázat kellett kiásni a homokból, akit
Bobnak neveztünk el.� Nagy Ferenc

�A legjobban a Feszty-körkép tetszett a honfoglalásról. Nagyon
érdekes volt, úgy éreztem,mintha a régi korba csöppentem volna vissza.�

Dobrai Nóra

�A régi oskolában egy kedves , de szigorú tanítóval találkoztunk. Imád-
kozással kezdtük és fejeztük be az órát.�

CsimmaRoland, Krisztián Kristóf

A3. a osztály Kecskemétre kirándult. 10 órától a Kiskunsági és Faipari
Zrt. által üzemeltetett arborétumban egy erdész által vezetett foglalkozá-
son vettünk részt. Itt a gyerekek megismerkedhettek az õshonos fákkal,
növényekkel. Megfigyelhettek madarakat, bogarakat, és a területen lévõ
játszótéren jót játszottak, majd városnézés következett. Meghallgattuk a
VárosházaKodály-dallamokat zenélõ óráját,megnéztük aCifra Palotát, a
Nagytemplomban egy kicsit lecsendesedve csodáltuk a gyönyörû szent-
képeket, ereklyéket. Ezután a Fõtéren egy kiváló cukrászdában nagyon
finom fagyit ettünk. 15 órára a Katona József Színházba volt jegyünk a
Cseke Péter rendezte Manóvizsga címû elõadásra. A színház patinája és
az elõadás lenyûgözte a gyerekeket. 18 órára értünk haza élményekkel és
a színházmondanivalójával gazdagodva, mely így hangzott:
�Nemmindenki tökéletes, demindenki különleges.�

Május 18-án elsõ kerékpártúránkon vettünk részt. Tassra látogattunk, a
Csepel-sziget végébe. Hangulatos nap volt, élvezettel figyelték a tájat, a
vizek találkozását, a gyíkokat, siklókat, halakat.
Május 24-én Apajra kerékpároztunk Szomor Dezsõ ökotelepére, ahol

J Nálunk mindig történik valami� J
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Diákolimpia
Befejezõdtek aDiákolimpia labdarúgó verse-

nyei.
Eredményeink:
1. korcsoport körzeti 1. hely, megyei 2. hely:
CsörgõÁdám
Madarász Zalán
BaiMáté Károly
Berki Csaba
Tarr László
Tarr Zoltán
Selmeczi ZalánHunor
Czaniga Szilárd
Kiss Gergõ Péter
2. korcsoport körzeti 2. hely:
Zsidai Péter András
Madarász Zétény
Bucsi András
Kakas Bence Zoltán
Liptai Áron
Bábel Levente Dávid

Nagy Ferenc Richárd
Balogh Zoltán István
KakukRudolf
Zsidai EmmaEdina
CsörgõHunor István
3. korcsoport körzeti 2. hely:
András Ákos
Brassó József
Farkas Ottó László
Nagy-MolnárMartin
Krisztián Kristóf Zsolt
VargaMiklós Richárd
Bõdi Péter Levente
JakabÁdámKrisztofer
Kincses Attila
KunGyörgyDominik
Vella Donát Antal
4. korcsoport körzeti 2. hely:
Pergel Bence
Kiss Richárd Levente
PatkóGábor
GalambosMilán
Kun József Kevin

Szakál BenceÁdám
PappAndrás
Kun László
Keresztes Ákos
Véget értek az iskolai Bozsik LabdarúgóVer-

senyek, itt az elsõ ésmásodik korcsoportos gye-
rekeink szerepeltek. Ezen a versenyen helyezé-
sek nincsenek, a tanulóink nagyszerû játékkal
sok csapatot legyõztek!
Köszönjük a segítséget Reibl György úrnak,

aki részt vett a gyerekek felkészítésében és ver-
senyeztetésében.
Köszönjük a DUSE elnökének, Nagy Zsolt-

nak a segítségét a gyerekek támogatásában!
Természetesen köszönjük a szülõknek a sok

segítséget az utazásokmegszervezésében!
Gratulálunk a gyerekeknek, további eredmé-

nyes sportolást kívánunk!
Mivel iskolánk benevezett a Bozsik program-

ba, a Labdarúgó Szövetség focilabdákkal aján-
dékoztameg iskolánkat, ezúton is köszönjük!

Tóthné Porvay Zsuzsanna
testnevelõ tanár

szakember vezetett bennünket. Sokat tanultak, tapasztaltak, láttak a
gyerekek. A két nap alatt 36 km-t kerékpároztunk, és még tervezünk
továbbiakat.

A 2. a és 2. b osztály Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot láto-
gatta meg, ahol két foglalkozáson vettek részt. Az egyiken a régi népi
játékokat ismerhettükmegéspróbálhattukki.Agólyalábazás, amocsárjárás,
az ügyességi és körjátékok a régi falusi gyerekek leleményességét idézték.A
másik helyszínen amindennapi kenyerünk elkészítésének folyamatátmutat-
ták be a búzától a friss cipóig. Aktív részesei voltunk a dagasztásnak, a cipó
formálásának, a kemence befûtésének, a cipók bevetésének. A saját
készítésû illatos, meleg cipócskákat büszke örömmel vitte és kóstolgatta
mindegyikünk.Amúltidézõmúzeumi séta során a valóságban is láthatták és
ráismerhettek azokra a dolgokra, amikrõl már tanultunk, illetve a jövõben
építhetünk és visszautalhatunk az itt szerzett tudásra, tapasztalatokra. Tartal-
mas, élménydús napvolt.Agyerekek így emlékeznek rá:

�Nagyon tetszett minden, fõleg a régi iskola és a szélmalom. Az
iskolánál jó volt, hogy sokszor legurulhattunk a dombon. Útközben

Budapesten láttuk az összes hidat amirõl olvastunk, és az autósok ked-
vesek voltak, mert integettek nekünk.� Czeller-Kovács Olivér

�Nagyon szép volt minden a skanzenben, énnekem tetszett. Volt egy
nagy pajta, ott régi játékokat játszottunk. Nagy volt a terület és messze
volt egy régi iskola, és régen a tanító bácsi is ott lakott.� CrisanKrisztina

�Nekem a játék tetszett a legjobban, a �Védd a várat� izgalmas volt, és
csak hárombotmeg egy labda kell hozzá, és hogy sokan együtt legyünk.�

Stasinski Hugo

�A tanyán megsimogattam a kecskét és a birkát. A skanzenben volt
kisvonat, és sütöttünk cipót is.Útközben láttukGellért püspök szobrát és a
szép hidakat.� Tóth László

�Ez volt a legjobb kirándulás, mert kipróbáltuk a kenyérsütést és láttuk
a szélmalmot, és a régi iskola udvarán hemperegtünk. Sok érdekességet
láttunk és hét hidat Budapesten.� Mendi Lóránt

�Csak két hosszú pad volt a régi iskolában, és 7-8 gyerek ült a padban.
És a tanító bácsinak is ott volt a szobája, és ott lakott, és a vécé kint volt az
udvaron.� RáczMirjam

�Az nagyon vicces volt, amikor a dagasztásnál ráragadt a tészta a
kezünkre.� Farkas Katalin Virginia

�A cipósütés nagyon jó dolog. A cipó alapanyagai: liszt, só, víz,
kovász. A kemencében kisütöttük és finom lett. A másik foglalkozáson a
pajtát láttuk és a zsuptetõt, ami szalmából volt. Itt régi játékokat néztünk
meg és próbáltunk ki.� Tarr Zoltán

�A skanzenben volt malom, és láttuk, hogy készül a mindennapi ke-
nyerünk. Az út olyan hosszú volt, hogy az Olivérrel minden kaját meget-
tünk.� Aszalós Soma

A kissé ügyetlen megfogalmazások, szóismétlések a mondataikban
még megbocsáthatók, hiszen másodikban még nem tanuljuk a fogal-
mazást, de élményeikrõl, benyomásaikról ízelítõt kaphattunk.

Végül néhány közérdekû információ: Utolsó tanítási nap június 15.
csütörtök. Ballagás június 17. szombat. Évzáró június 20. kedd.

IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII   HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK   ����   IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII   HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK
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Föld napja április 22.

Futóverseny
Iskolánkban régóta hagyomány, hogy ezen

a napon futóversenyt rendezünk. Tesszük ezt
azért, hogy felhívjuk a gyerekek és szüleik
figyelmét a Föld megóvására és tiszteletére.
�A Föld nem a miénk, csak unokáinktól

kaptuk kölcsön.� Vigyáznunk kell rá!
A verseny szervezésének másik célja,

hogy a gyerekek az egészségükért fussanak,
kialakuljon bennük a futás és a sport iránti
szeretet.
A rendezvényünk jól sikerült. Minden gyere-

ket dicséret illet, mert a képességeiknek megfe-
lelõen próbáltak teljesíteni.
Az elsõ három helyezett érem díjazásban ré-

szesült.

Eredmények
2010. lány:
1. Szabó Vanda, 2. Jánosi Boglárka, 3. Basa
Lara Noa.
2010. fiú:
1. Selmeczi Zalán Hunor, 2. Kiss Gergõ Péter,
3. Nagy Patrik Zsolt.

2009. lány:
1. Slezák Tímea Petra, 2. Szombati Vanda,
3. Berki Boglárka.
2009. fiú:
1. Csörgõ Ádám, 2. Madarász Zalán, 3. Volter
László Vajk.
2008. lány:
1. BoruzsHannaLídia, 2. KatonaVivien, 3. Ka-
dók Boglárka.
2008. fiú:
1. Kiss Zoltán Márk, 2. Aszalós Soma, 3. Barta
CsanádMárk.
2007. lány:
1. Takács Ágnes, 2. Szeile Bernadett Klaudia,
3. Zsidai EmmaEdina.
2007. fiú:
1. Varga Krisztián, 2. Sankó Bence, 3. Papp
Mihály.
2006. lány:
1. Mészáros Fanni, 2. Ambruska Bernadett,
3. Pénzes Dzsenifer.
2006. fiú:
1. Madarász Zétény, 2. Csörgõ Hunor István,
3. Zsidai Péter András.
2005. lány:
1. Balogh Virág Csenge, 2. Kovács Viktória,
3. Sas Zsuzsanna.

2005. fiú:
1. Brassó József, 2. Varga Miklós Richárd,
3. Durbák Bence.
2004. lány:
1. Bányai Dorina, 2. Várkonyi Valéria Eszter,
3. Péter Anna Ildikó.
2004. fiú:
1. Bódog Zsolt Richárd, 2. Vella Donát Antal,
3. Turcsán Bence.
2003. lány:
1. Volter Evelin, 2. Szeile Alexandra Vanessza,
3. Sas Bernadett.
2003. fiú:
1. Perger Máté, 2. Galambos Milán, 3. Kiss
Richárd Levente.
2002. lány:
1. Gecze Judit, 2. Rüsics Alexa Dóra, 3. Belen-
csik Csilla Klaudia.
2002. fiú:
1. Szakács János Zoltán, 2. Farkas Zsolt, 3.
Kolompár István László.
2001. fiú:
1. Szeile Zoltán Richárd, 2. Keresztes Ákos.
Köszönjük a segítséget a polgárõröknek, a fel-

készítõ tanároknak, a szülõknek, akik kilátogattak
aversenyre és a szervezõ / rendezõ tanulóknak!
Tóthné Porvay Zsuzsanna testnevelõ tanár

Iskolánk pedagógusai számára kiemelt feladat tanulóink környezettu-
datosmagatartásának fejlesztése.
Ebben a tanévben április 24-28. között rendeztükmeg a �Fenntartható-

sági hét� elnevezésû programsorozatot.
Ennek keretén belül elõzetes feladatként a diákok plakátokat készítet-

tek különbözõ témákban, a 4. évfolyam a veszélyeztetett állatokról, az 5.
évfolyamaFöld napjáról, a 6. évfolyamavízszennyezésrõl, a 7. évfolyam
a globális felmelegedésrõl, a 8. évfolyam az energiatakarékosságról. A 6.
évfolyamos etika csoport több órán keresztül az ökológiai lábnyom témá-
ját dolgozta fel, s ennek zárásaképpen az öko-lábnyomról készítettek pla-
kátokat. Kiállítást rendeztünk technika órán elõállított, újrahasznosított
�hulladékokból�.
A héten futóverseny zajlott a Föld napja alkalmából, majd ezt követõen

az osztályok az iskola területén �akadályversenyen� vettek részt.
Minden állomáson a környezettudatossággal, a fenntarthatósággal kap-

csolatban kellett feladatokat megoldaniuk a felsõ tagozatos diákoknak. A
tanítási órák tartalmukban szintén kapcsolódtak a kiírt témához.
Amost már hagyományosnak tekinthetõ papírgyûjtéssel zártuk a hetet.
Végezetül néhány gondolat a tanulóinktól:
�Iskolánkban 1 héten át a fenntarthatóságról tanultunk. Azon a hétfõn

iskolánk igazgatója megnyitotta ezt a programsorozatot. Az órákon na-
gyon sokat beszélgettünk a környezettudatosságról, környezetvédelemrõl
és Földünk fenntarthatóságáról. Minden osztály kapott egy témát, amely
keretein belül plakátot kellett készíteni. Ezeket a projekteket kiállították
az iskolánkban lévõ paravánokra. Rendeztünk egy akadályversenyt is,
amelyen több állomás volt.
Nagyon jól éreztükmagunkat és sok újdonságot tanultunk��

8. a osztály

�Nekem tetszett minden, csak a futóverseny nem, mert szerintem sok-
kal jobb, ha együtt fut az osztály és az iskola. A futóverseny utáni vetélke-
dõ tetszett, elég vicces volt és elgondolkodtató.

A vetélkedõnél az osztály együtt volt, és együtt gondolkodtak és segí-
tettek egymásnak. Nem úgy álltak hozzá, hogy csak negatív élményük
lesz, hanemmindenki felkészülvement a csapatversenyre.�

HolczimmerNoémiCsilla 8. b

�Nekem azért tetszett a fenntarthatósági hét, mert nagyon sok új dolgot
tudtammeg a Föld nehézségeirõl.
A kiállított tárgyak is jók lettek, amit az iskola tanulói csináltak. A futó-

verseny nem tetszett, de ennek ellenére harmadik lettem.A csapatverseny
a futóverseny után jó volt, mert jólesett egy kicsit lazítani. Megtanultam
sok kis apróságot, ami segíthet a Földön.�

Kolompár IstvánLászló 8. b

�Ezen a héten nagyon sok jó dologban volt részünk, például az osztá-
lyok közötti megmérettetésben, ahol természetvédelemmel kapcsolatos
feladatokat oldottunk meg. A legtöbb tanórán az energiaforrásokról és az
energiatakarékosságról tanultunk, amelyek sokat segíthetnek a környeze-
tünkmegóvásában.�

KrisztiánKarina Liza és Rüsics AlexaDóra 8. b

�Kedden volt a futóverseny, amin mindenki elfáradt. A nap folyamán
volt egy akadályverseny is. A kiállításon megtekinthettünk újrahasznosí-
tott konzervekbõl készült játékokat.
A csapatversenyen szelektív hulladékgyûjtés témában is volt feladat.

Nekem az tetszett a legjobban, amikor külön-külön kellett beírni a hulla-
dékok fajtáit.
A héten minden órán felkerült ez a téma. Kémiaórán Jucika nénivel a

megújuló és a fosszilis energiahordozókról is tanultunk. Fizikán tanultunk
ezeknek a felhasználásáról. A többi órán filmeket is néztünk ezzel kap-
csolatban. Ebben az évben gyûjtötte a falu a legtöbb papírt, majdnem 14
tonnát, amely 3 konténerben fért el.�

Sas Bernadett 8. b

1 hét a fenntarthatóság jegyében
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Benkó Tímea

Labdázás
a kutyám szemszögébõl

Mikormeglátom, hogy a gazdám a labdát hozza,
felszaladok egybõl a dombra.
Alig várommár, hogy felérjen,

de feszülten figyelem, nehogymeglépjen.

Megsuhintja a labdát, hozom-hozom, kisgazdám.
Visszahozom ésmegdicsér, kapok egy kis virslikét.

Remélemmég eldobja, figyelek, nehogy lemaradjak róla.
Megmeredve ülök a földön, még csak pislogni semmerek,

és IGEN, száll a laszti, a nyomába eredek.
Ígymegy ez vagy százszor, még a gazdi el nem veszi a számból.

Csiszár Dóra versillusztrációja
Budapesten Ferencvárosban nagyszabású megemlékezést tar-

tottak április 11-én, a Költészet Napján. Tisztelegtek a város híres
szülötte, József Attila elõtt. Az igen gazdag és igényes kulturális
programsorba bevonták az általános és középiskolákat. Vetélkedõ-
ket, pályázatokat írtak ki erre az alkalomra.
Így került a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület által kiírt

2017-esBudapesti Versillusztrációs Pályázatra azÚjbudai Széche-
nyi István Gimnázium 10. osztályos tanulója, Csiszár Dóra pálya-
mûve is. A vers eleve adott volt. BenkóTímea: Labdázás a kutyám
szemszögébõl c. versét illusztrálta. A beérkezõ pályamûvek közül
Dóri rajzát II. helyezéssel díjazta a zsûri.
Csiszár Dóra már a dömsödi általános iskolában is kitûnt kéz-

ügyességével, kreativitásával. 2015-ben Õ vehette át a Bazsonyi
Arany és Vecsési Sándor által felajánlott jutalomkönyvet, melyet
minden esztendõben a legtehetségesebben rajzoló végzõs diáknak
ítél oda a dömsödi tantestület.
KedvesDóri, szeretettel gratulálunk a szép eredményhez, továb-

bi tanulmányaidhoz sok sikert kívánunk! Vass Ilona

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: 2344Dömsöd, Petõfi tér 5.

2338Áporka, Petõfi S. u. 87.
2345Apaj, Fõ tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Telefonok:
06-24-523-128 (ChristophGáborné intézmény-
vezetõ, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (ZsinkóMárta családsegítõ)

06-24-523-146 (ÁrkyAnnamária családsegítõ)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítõ)

fax: 06-24-523-147
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigi-

énés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok

számára az ilyen helyzethez vezetõ okokmeg-
elõzése, a krízishelyzet megszüntetése, vala-
mint az életvezetési képesség megõrzése cél-
jából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyer-
mek érdekeit védõ speciális személyes szociá-
lis szolgáltatás, amely a szociális munka mód-
szereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségé-
nek, családban történõ nevelkedésének elõse-
gítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelõzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezését.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgál-
tatást igénybe vevõ személy saját lakókörnye-
zetében kell biztosítani az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást. A
házi segítségnyújtás keretében szociális segí-
tést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociáli-
san rászorultaknak a legalább napi egyszeri

meleg étkezésérõl kell gondoskodni, akik
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tar-
tósan 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;

segítségmozgósítása;
� kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,

szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azon-
nali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

Dömsöd � Áporka � Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
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A rovat mûködtetésével célunk az, hogy a
Dömsödön élõ és alkotó költõk, írók irodalmi
alkotásaiból némi ízelítõt nyújtsunk a kedves
Olvasóknak!

Velláné BucsiMária, az irodalmi kör vezetõ-
je segíti és koordinálja ezt a nem is oly egyszerû
feladatot. Az Õ közremûködésével még több
írás olvasható a saját facebook oldalán és a
DömsödiMúzeumén.
Júniusi számunkban Szalay Gábor írásából

szemezgetünk, aki így ír önmagáról:
�Ötven évesen kezdtem el az írást, és ötven-

egy évesen abba is hagytam. Amit akartam, azt
elmondtam a Parazitaelméletben. Magamat is-
mételgetni már nem akartam, vagy inkább
mondhatni, nem volt kedvem. 1959. 02. 22-én
születtem Budapesten � Pesterzsébeten. Min-
dig a vízen éltem és dolgoztam, vagy legalább a
Duna folyó közelében. 2000-ben költöztünk
Dömsödre. A Parazitaelmélet tanúsága az,
hogy bárki megírhat egy könyvet a mai világ-
ban, mert a technika rendelkezésre áll, csak
akarni kell. Az már más kérdés, hogy ki fogja
majd elolvasni azt a könyvet. Az írás az öncélú
dolog, el kell dönteni, hogy szórakoztatni
akarsz vagy tanítani. A kettõ nehezen megy
együtt. Ami neked fontos, azmásnak lehet, hogy
semmit nem jelent��
Gábor és felesége közösen mûködtetett cuk-

rászdája fantasztikus kávéházi miliõjével nem
mindennapi színfoltja faluközpontunknak. Szí-
vesen térek be néha-néha hozzájuk, s ilyenkor
magamba szippantom a kávéházi hangulat meg-
magyarázhatatlanul kellemes atmoszféráját�

Kedves Olvasók! Várjuk verseiket, elbeszé-
léseiket, novelláikat, hogy aHírnök hasábjain és
a facebook-onmegoszthassukmásokkal is!
Elérhetõségek:
VellánéBucsiMáriabucsimarcsi79@gmail.com
Vass Ilona domsodimuzeum@gmail.com

�Bevezetõ
A vízhez, a természethez õsi eredetû a kötõ-

désünk. Hisz a földi élet is a vizekben, az óceá-
nokban kezdõdött. Mivel itt a bolygón szinte
minden erõforrást a szolgálatunkba tudtunkmár
állítani, hát ez alól a víz sem lehetett kivétel.
Ezért építünk erõmûveket, kikövezzük a parto-
kat, gátakat emelünk, okkal, ok nélkül� Talán
hogy bizonyítsuk,mi vagyunk az erõsebbek.De
az õsi vágy még mindig bennünk él, hogy egy-
szer újra harmóniában élhessünk a természettel,
a vízzel. A kérdéseink évezredek óta csillapítha-
tatlanul törnek elõ, hogy megtaláljuk helyünket
ésmegértsük szerepünket a világban.
Életünk során egy álmot hajszolunk,mert ke-

resünk valamit, ami talán már régen elveszett.
Hiszen a vízben úgy éltünk, mint a halak. Szár-
nyalhattunk, mint a madarak, kötöttségek, tör-
vények nélkül, úgy, mint mikor még édes-
anyánk méhében voltunk. S ha nem volna a
kényszerítõ erõ, amely kiszorít onnan minket, a
bölcsõnkbõl, nemhagynánk el azt soha, semmi-

ért. A magzatvizet egyik ember sem önszántá-
ból hagyja ott. A vizet, melynek ízére mindig
emlékezünk, az egész életünk során. És mivel a
vizekbe már nem térhetünk vissza soha többé,
ezért kellett hajókat építenünk. Hogy suta, töré-
keny testünkkel a víz felszínén tudjunk marad-
ni. Hogy a víz hátán is megéljünk, utazzunk raj-
ta, ringasson édes álomba minket, vagy ha kell,
majd alázatra neveljen�

Dr.MasaruEmoto nyomán
írta Szalai Gábor

2010. augusztus 8.

Szalai Gábor

Napfogyatkozás
Már régebben történt, de a végére remélem,

hogy kiderül,mitõl leszma is aktuális ez a poros
történet�
A napokban megkeresett László barátom,

van egy turistacsoportja, akik hajóról szeretnék
megnézni a napfogyatkozást. Egy vállalati buli-
ról volt szó.
Budapestrõl kellett indulni, és Dunaföldvár

magasságában tervezték a visszafordulást.
Az 1999-es évet írtuk.
Akkoriban üzemeltettem a Tabán névre

keresztelt személyhajót, és örömmel igent
mondtam a felkérésre. Különösen örültem,
hiszen én is látni szerettem volna ezt a ritka
természeti csodát, és a Budapest�Dunaföld-
vár útvonal egyébként is szép hajókirándu-
lásnak ígérkezett�
Az ötvenes évek végén születtem Budapest

külsõ kerületében, Pesterzsébeten. Majd itt vol-
tam kisgyermek, az úgynevezett �Kakas tónál�,
amit feltöltöttek szeméttel, és a helyére késõbb
egy lakótelep épült. (KISZ lakótelep)ADélpes-
ti Kórház helyén is akkor még csak a Kis erdõ
volt mocsárral, bombatölcsérekkel.
A vízzel telt gödrökbõl piros hasú unkák

néztek ránk rémült szemeikkel. Nekünk úgy
hiszem, szerencsés gyermekkorunk volt. Mi
a puszta kezünkkel tapasztalhattuk meg,
hogy tarajos gõte is él a hazai vizekben. Ser-
dülõként kerékpárral jártunk a Kis-Dunára
fürödni és horgászni, az akkor tikkasztó me-
leg nyári délutánokon.
A Csõhídnál álltunk a bokáig érõ vízben. A

Ráckevei hajójáratot vártuk, hogy fejeseket
ugorjunk a hajó keltette hosszú hullámokba. A
kapitány, hameglátottminket,mindig nagy gázt
adott, hogy még szebbek, még mélyebbek le-
gyenek a hullámok. A Duna vize akkor, ott ra-
gadott magával. Amûszaki dolgok iránti érdek-
lõdésembõl és a Duna folyó igaz szeretetébõl
már egyenesen következett�

�Hajónapló� (részlet)
Hajó neve: Tabán.
Dátum: 1999. augusztus 11.
Személyzeti jegyzék: Szalai Gábor, Dajka

László, BaloghViktor, Vicze András.
Indulás: Jászai Mari tér, hajóállomás, 1649.

folyamkilométer.
Idõ: 07:00.
Az elindulás napjára kicsit csepergett az esõ.

Ha rosszul kezdõdik egy nap, a végére akár
majd jó is lehetne. Így tanítják azok, akiknek
mindig jó napjuk van. �A pozitív hozzáállás�,
ezt nem szabadna sohasem elfelejteni.
Az idõjárást egyébként sem rendelhetjük

meg. Négy-öt órát utazunk oda, hatot-hetet visz-
sza. De ki garantálhatná a napot? Igaz, mi nem
ígértünk semmit�
� Ivóvíz, üzemanyag� � kérdezemmegszo-

kásból. � Rendben!Mehetünk!
Két rövid kürtjel, a köteleket elengedik. A

motort elõremenetbe kapcsolom. Nem sietünk,
még hét óra sincs.
ATabán hajóval a JászaiMari téren szoktunk

vesztegelni (hajósosan mondva az éjszakai par-
kolást). Az utasok a Boráros-térre jönnek. Át
kellett hajóznunk értük az egész városon.
A reggeli párában aMargit híd pillérjérõl gá-

lyájuk orrán álló szárnyas istenek büszke szob-
rai nézték serény igyekezetünket. Õk a vízen ér-
kezetteket köszöntik, mióta a hídmegépült. Sok
mindent láttakmár a hosszú évek alatt, de titkai-
kat tõlünk hûen megõrzik. (Budapest dunai pa-
norámáját az UNESCO világörökség-bizottsá-
ga a hidakkal és a parti épületekkel együtt világ-
örökségi rangra emelte 1987-ben.)�

Arany oldal
Arany János születésének

200. évfordulójára emlékezve

Szalay Gábor írása bõvebben is olvasható,
valamint a már eddig bemutatott szerzõk írá-
saiból bõvebb válogatás található Velláné
Bucsi Mária és a Múzeum Dömsödi face-
book oldalán.
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Dömsöd :Örkény 3:3 (0:1)
Dömsöd góljait Palotai, Rösch és

Cziráky szerezték.
A gólgazdag mérkõzést Ráckevén ját-

szották le, mert a dömsödi pályán vadka-
csák úszkáltak. Többször vezetett az Ör-
kény, demindig sikerült egyenlíteni.
Dömsöd :Ócsa 5:1 (1:1)
Vezetést szerzett az Ócsa egy távoli

megpattanó lövéssel. Ezenkívül még volt
egy nagy helyzete a vendégeknek, de
nem sikerült góllá váltani a helyzetet.
Ezután nemsokára Cziráky ugrott ki a les
határról és egyenlített. A második félidõ-
ben már minden sikerült csapatunknak.
Cziráky, Rösch, Cziráky és Kelemen volt
a gólok sorrendje.Megjegyzendõ, hogy a
pályán sportszerû mérkõzés folyt, azon-
ban a vendég közönség részérõl a trágár-
ság, a játékvezetõ, a helyi nézõk szidal-
mazása nem ismert határokat.
Bugyi : Dömsöd 1:2 (0:0)
Bravúros gyõzelem! A dömsödi csa-

pat góljait Nyisztor és Cziráky szerezte.
Dömsöd : Tököl 1:3 (1:3) (elhalasz-

tott mérkõzés az elsõ fordulóból)
A sportszerû mérkõzésen sajnos nem

termett babér a Dömsödnek. Tököl sze-
rezte meg a vezetést, de Garai révén ha-
mar egyenlítettünk. Azonban a 23. és 27.
percben ismét gólokat ért el az ellenfél.
Dömsöd csatársora egy kapufát ért el. A
második félidõben legalább tíz helyzetet
dolgozott ki a Dömsöd, mégsem sikerült
betalálni a kapuba. Vagy a kapus bravúr-
ral mentett, vagy néhány centivel elkerül-
te a lövés a kaput. Meg kell jegyezni,
hogy Tökölnek is volt két helyzete a kitá-
madó hazaiakkal szemben.
Dömsöd:Gyál 2:5 (1:1)
Már az elsõ percben gólt kapott csapa-

tunk. Ezt Nyisztor Donát révén sikerült
kiegyenlíteni. Szünet után Cziráky góljá-
val megszerezte csapatunk a vezetést. Ez
nem elõnyt jelentett. Csak a gyáli csapat
ért el ezután gólt az 57., 62., 72. és a 82.
percben. Még, hogy fokozódjon a nézõk
bánata, Molnár Sándort a játékvezetõ ki-
állította a 84. percben. Ez bravúros vere-
ség volt.
Csapatunk jelenleg a 10. helyen áll 32

ponttal. Az utolsó mérkõzésre Alsóné-
medin kerül sor.

Varsányi

A végén kicsit
savanyú lett a

szõlõ

Dömsöd�Honvéd
öregfiúk labdarúgó

mérkõzés

ADömsödi Napok keretében július
15-én szombaton délelõtt 11 órai kez-
dettel Dömsöd�Honvéd öregfiúk labda-
rúgómérkõzés kerül megrendezésre.

Amérkõzésen aHonvéd színeiben
pályára lépnek:
Détári Lajos

Bárányos Zsolt
Varga József (Kacsa)

Plókai Attila
Gyimesi László
Hamar István
Kovács Béla
Filó Tamás

Szamosi Tamás
FarkasViktor
FarkasAttila
BakóAttila

és sokanmások.
Szurgent Lajos edzõ vezetésével,

aki többmint 13 évig volt Dömsödön
játékos és vezetõedzõ.

ADömsöd csapatában pályára lépnek:
Elekes István
Elekes József
Jaksa István
Tóbisz László

Kovács Ferenc (Csuti)
JakabAttila
VíghLászló

Rottenbiller Zoltán
Kovács Zsolt
Császár Zoltán
OrbánLászló
CsaplárGyula
Csaplár Sándor
PetróAttila

MolnárCsaba
NagyAttila

Kincses Sándor

Mindenkit szeretettel várunk,
reményeink szerint mindenki

kellemesen fog szórakozni az elmúlt
harminc-negyven év játékosainak
Honvéd�Dömsödmérkõzésén.

JakabAttila

Pályázati felhívás
Dömsödi Nagyközségi Óvoda

a �Közalkalmazottak jogállásáról szóló�
1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján

pályázatot hirdet
Dömsödi Nagyközségi ÓvodaÓvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
HATÁROZOTT IDEJÛ 2017. 09. 01. � 2018. 05. 31-ig
tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Amunkavégzés helye:
Pest megye, 2344Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással já-
ró lényeges feladatok:
Az óvodapedagógusi ellátása: pedagógiai, szakmai felada-
tok; tanügyigazgatási adminisztratív teendõk, egyéb felada-
tok a teljesmunkaidõ kitöltése alatt a gyermekek, csoport és
intézmény érdekében.
Illetmény és juttatások:
Az illetménymegállapítására és a juttatásokra a �Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló� 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
� Fõiskola, óvodapedagógus,
�Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
Apályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
� Helyismerettel rendelkezõ.
Elvárt kompetenciák:
� Kiváló szintû önálló munkavégzés, felelõsség és köteles-
ségtudat, együttmûködési készség, csapatmunka.
Apályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
� Végzettséget igazoló oklevél; Három hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány; Szakmai önéletrajz; A szak-
mai gyakorlati idõ igazolására szolgáló dokumentum; Nyi-
latkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk a
teljes pályázati anyagba betekinthessenek.
Amunkakör betölthetõségének idõpontja:
Amunkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölt-
hetõ be.
Apályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információtMa-
darászMária nyújt, a 06-20-429-5379-es telefonszámon.
Apályázatok benyújtásánakmódja:
� Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvo-
da címére történõ megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa
Gy. út 27/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 82/2017., vala-
mint amunkakörmegnevezését: Óvodapedagógus.
� Elektronikus úton Madarász Mária részére a domsodiovi
@kevenet.hu e-mail címen keresztül
Apályázat elbírálásánakmódja, rendje:
Az intézményvezetõ-helyettes bírálja el, a tagintézményve-
zetõ véleményének kikérésével.
Apályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 1.
Apályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
� Az intézmény hirdetõtábláin � 2017. május 22.
� DömsödNagyközség honlapján � 2017. május 22.
AKÖZIGÁLLÁSpublikálási idõpontja:2017.május 22.
A pályázati kiírás közzétevõje a Közszolgálati Személyzet-
fejlesztési Fõigazgatóság (KSZF).Apályázati kiírás amun-
káltató által aKSZF részéremegküldött adatokat tartalmaz-
za, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Pályázati felhívás
Dömsödi Nagyközségi Óvoda

a �Közalkalmazottak jogállásáról szóló�
1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján

pályázatot hirdet
Dömsödi Nagyközségi ÓvodaÓvodapedagógus (2 fõ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
HATÁROZATLAN IDEJÛ közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljesmunkaidõ.
Amunkavégzés helye:
Pest megye, 2344Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
Az óvodapedagógusi ellátása: pedagógiai, szakmai feladatok;
tanügyigazgatási adminisztratív teendõk, egyéb feladatok a teljes
munkaidõ kitöltése alatt a gyermekek, csoport és intézmény ér-
dekében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a �Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló� 1992. éviXXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.
Pályázati feltételek:
� Fõiskola, Óvodapedagógus,
�Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
Apályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
� Helyismerettel rendelkezõ.
Elvárt kompetenciák:
� Kiváló szintû önálló munkavégzés, felelõsség és kötelességtu-
dat, együttmûködési készség, csapatmunka.
Apályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
� Végzettséget igazoló oklevél; Háromhónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány; Szakmai önéletrajz; A szakmai gyakorlati
idõ igazolására szolgáló dokumentum; Nyilatkozat arról, hogy a
pályázat elbírálásában résztvevõk a teljes pályázati anyagba be-
tekinthessenek.
Amunkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölt-
hetõ be.
Apályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mada-
rászMária nyújt, a 06-20-429-5379-es telefonszámon.
Apályázatok benyújtásánakmódja:
� Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda cí-
mére történõ megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út
27/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 81/2017., valamint amunkakörmeg-
nevezését: Óvodapedagógus (2 fõ).
� Elektronikus úton Madarász Mária részére a domsodiovi@
kevenet.hu e-mail címen keresztül.
Apályázat elbírálásánakmódja, rendje:
Az intézményvezetõ-helyettes bírálja el, a tagintézményvezetõ
véleményének kikérésével.
Apályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 1.
Apályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
� Az intézmény hirdetõtábláin � 2017. május 22.
� DömsödNagyközség honlapján � 2017. május 22.
AKÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2017. május 22.
A pályázati kiírás közzétevõje a Közszolgálati Személyzetfej-
lesztési Fõigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató
által a KSZF részéremegküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szépség-egészség
rovat a Marylin

Salontól
A láb és a pedikûr kimeríthetetlen témakör.
Ebben a hónapban is próbáltam összeszedni néhány tünetet, amelyekkel mun-

kám során találkoztam:
Bizony amegszokott rutinvizsgálatokmellett nem árt kellõ figyelmet fordítani

a lábak egészségi állapotára sem, mert olyan jeleket és tüneteket produkálnak,
amelyek döntõ fontosságúak lehetnek, ha egészségünkrõl van szó.
A lábakon történõ változások � legyen az a bõr vagy körmök szintjén, vagy

akár fájdalom � az elsõ jele lehet egy olyan betegségnek, amelyet idõben diag-
nosztizálva és helyesen kezelve életmentõ lehet.

Szõrtelen láb és lábujjak
Amit jelenthet: komoly keringési problémák.
Szandálszezonban igen frusztráló, de a lábujjakon levõ szõr bizony jó dolog.A

hirtelen kopaszság egy jel lehet a lábak elégtelen vérellátására, amely nem képes
fenntartani a szõrnövekedéshez szükséges vérkeringést. Ajánlatos lábunkon egy
pulzusmérést kérni orvosunktól, ugyanis nagy valószínûséggel a szív nem képes
elegendõ vért pumpálni a lábhoz.

Gyakori lábgörcs
Amit jelenthet: vízveszteség és táplálkozási zavarok.
Avéletlenszerûenmegjelenõgörcsök jelentõségüket tekintvekörülbelül olyanál-

talánosak, mint maguk a lábproblémák. Lehetnek súlyos keringési és idegi problé-
mák jelei, vagy egyszerû táplálkozási elégtelenség eredményei. Edzés után igyunk
sokvizet,mivel avízveszteséggyakranváltki izomgörcsöt.Akálium-,magnézium-
éskalciumbevitelt is növelhetjük (azorvos rábólintásaután, természetesen), ugyanis
ezek hiányában gyakrabban lép fel izomgörcs.Ha a görcsök nemenyhülnek, keres-
sük fel orvosunkat, hogykizárhassuk a keringési, illetve idegi károsodást.

Nehezen gyógyuló seb
Amit jelenthet: cukorbetegség vagy bõrdaganat.
A makacs sebek a cukorbetegség intõ jelei. A vér ellenõrizetlen glükózszintje

idegi károsodáshoz vezethet a láb egész hosszában, így bármilyen sérülés, vágás
vagy karcolás egymást követhetik anélkül, hogy éreznénk õket. Ha pedig befer-
tõzõdnek, amputációt szükségessé tevõ esetig is fajulhatnak. Egy nem gyógyuló
seb bõrdaganat jele is lehet.A melanóma bárhol megjelenhet a test felszínén �
még a lábujjak között is �, így ne hagyjuk ki lábunkat semabõrgyógyászati rutin-
vizsgálatok során.

Folyamatosan hideg lábak
Amit jelenthet: hipotiroidizmus.
Az állandóan hideg lábak leggyakoribb oka a hipotiroidizmus. 40 év felett pe-

dig már szinte észrevétlen, ha a pajzsmirigy kicsit lomhábban mûködik. A hideg
láb sajnos csak egyik tünete a pajzsmirigy alulmûködésének, a hajhullás, fáradé-
konyság, hirtelen súlygyarapodás és depressziómellett. Legjobb lehet egy átfogó
vérvizsgálat, amelybõl kiderülhet, mi áll a hidegláb-szindróma hátterében.

Hirtelenmegnövekedett nagylábujj
Amit jelenthet: köszvény vagymás gyulladásos betegség.
Egy vörös, meleg, duzzadt és fájdalmas csomó hirtelen megjelenése azonnali

orvosi ellátást igényel.Okai általában köszvény, ízületi gyulladás, fertõzés vagy
külsõ sérülés.

Zsibbadás
Amit jelenthet: perifériás neuropátia vagy becsípõdött idegszál.
A mindkét lábban fellépõ zsibbadás perifériás idegkárosodásnak tudható be,
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amelyet leggyakrabban diabétesz, krónikus alkoholizmus vagy kemoterá-
pia mellékhatása okoz. Ha idegi duzzanatot vagy zsibbadást csak egyik
lábunkban érzünk, akkor nagy valószínûséggel csak egy becsípõdött
idegszálról van szó a láb, boka vagy hát szintjén.

Bütykök
Amit jelenthet: hibás lábszerkezet.
Ha eddig azt gondoltad volna, hogy bütykeid csakis a pazar (néha eset-

leg kényelmetlen) magassarkú-kollekció átka, hát itt az idõ, hogy megbo-
csáss nekik. A bütyök lényegében egy rendellenes lábszerkezet következ-
ménye, ami gyakran öröklött, és a nem megfelelõ lábbeliktõl csupán
súlyosbodik.Az elsõ lábcsont a test középvonala felé irányul, és ez a dudor
látszódik.Csúnya és fájdalmas is lehet, de egyetlen kezelésimódja sebészi.

Fájdalmas sarok
Amit jelenthet: a faszcia plantárisz (talpi bõnye) gyulladása (�futó sa-

rok�).
Összetéveszthetetlen � felállásnál jelentkezõ éles, szúró fájdalom a sa-

roknál, ez a talp ívét adó, erõs szövetköteg fokozott megterhelése miatt
jön létre. Ésminél tovább viselsz túl szoros cipõt, strandpapucsot vagy el-
nyûtt edzõcipõt, annál késõbb várható gyógyulás. Az ortopéd orvos való-
színûleg az edzésterv könnyítését, tornacipõváltást és megfelelõ nyújtó
gyakorlatokat ajánl majd.

Réteges, viszketõ vagy hámló bõr
Amit jelenthet: gombás fertõzés.
Ha nincs is atlétamez rajtad, még lehet atlétalábad � szól a gombás fertõ-

zés szépített változata.Ahámlás ésviszketés leggyakoribboka, amigomba-
elleneskrémekkel és a láb állandóhûvösenés szárazon tartásával kezelhetõ.
Ha mégsincs gombás fertõzésünk, még küszködhetünk ekcémával vagy
pszoriázissal �mindkettõ pedikûrös és orvosi szakvéleményt igényel.

Sárga lábkörmök
Amit jelenthet: gomba vagy folyamatos lakkozás.
A sárga lábkörmöktõl nem kell megijedni, fõleg ha hónapokon át fo-

lyamatosan körömlakk fedi õket. A sárga elszínezõdés a kor elõrehaladtá-
val természetesen is jelentkezhet. Ha törékenységgel és lemezes pattog-
zással társul, valószínûleg gombás fertõzésrõl van szó � akárcsak az atlé-
talábaknál.
Ha folyamatosan körömlakkoztuk körmeinket és nem használunk a

színek alá egy réteg alaplakkot, akkor is tapasztalhatunk sárga elszínezõ-
dést. Ilyenkor ezt polírozó segítségével eltávolíthatjuk.
Amennyiben bármelyik problémát tapasztalta, vagy netalán nem tudja

eldönteni mi is lehet a probléma okozója, várom.
Forduljon hozzám bizalommal!
Köszönöm:MatulaGabriella kéz-lábápoló,mûkörömépítõmester

06-30-496-3598 (Marilyn Salon)

����   HHHH ÍÍÍÍ RRRREEEEKKKK   AAAA   MMMMÚÚÚÚZZZZEEEEUUUUMMMMBBBBÓÓÓÓLLLL   ����   
Mûvészeti kiadványok

ajánlója
Két olyan kiadvány megjelenését kívánom figyelmükbe ajánlani, melyek a dömsödi mûvé-

szetkedvelõk által is jól ismert alkotókhoz kapcsolódnak.
Már korábban, több alkalommal ajánlottam Hubert Ildikó: �Tükör által homályosan�:

Bazsonyi Aranyról címû munkáját.
Dömsödön a könyv bemutatása 2016. október 13-án volt, ahol az érdeklõdõ közönség találko-

zott a szerzõvel. Hubert Ildikó elmondta, hogy e könyv összeállításával is tovább kívánja éltetni
Bazsonyi Arany munkásságát, felhívni az emberek figyelmét erre a lelkületében is igen gazdag
hagyatékra.
Nekünk, dömsödieknek pedig különösen érdekes mindez, hiszen sokan ismerhettük szemé-

lyesen a mûvésznõt.
A könyvben találkozhatunk leveleibõl idézett vallomásaival, mely még inkább közelebb hoz-

za az olvasóhoz Bazsonyi Aranyt.
***

Mözsi-Szabó István nemcsak pályatársa, hanem közeli barátja Bazsonyi Aranynak és Vecsési
Sándornak. Tejtestvérek címû alkotása is cáfolhatatlanul ezt bizonyítja. 2015. október 18-án
nyílt kiállítása Dömsödön a református gyülekezeti házban. A téma iránt érdeklõdõk itt találkoz-
hattak személyesen is a mûvésszel és munkáival.
Mözsi-Szabó István 2017. január 13-án töltötte 90. életévét. Aktívan alkot, fáradhatatlanul

dolgozik. Erre a különleges alkalomra jelent meg a felesége által összeállított, Születésnapodra
címû album.
A kötet elsõ felében kaptak helyet a mûvész azon jelentõsebb alkotásai, melyek munkásságá-

nak egyes korszakait jellemzik.
A kötet második részében mindazoknak a barátoknak, ismerõsöknek írásai olvashatók, akik a

mûvész életében fontos szerepet töltenek be.

Mindkét kiadványt szeretettel ajánlom figyelmükbe! Korlátozott példányszámban állnak ren-
delkezésünkre, melyek a múzeumban megvásárolhatóak!
Hubert Ildikó: �Tükör által homályosan�: Bazsonyi Aranyról 3000 Ft/db
Mözsi-Szabó Istvánné: Születésnapodra 4000 Ft/db
Érdeklõdni lehet a kiadványok után személyesen a 06-20-253-2589-es telefonszámon.

Vass Ilona
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Pásztornapi rendezvényünkön vendégeink
közt két igazi �betyár� embert is köszönthettünk,
név szerint Pongrácz Gyulát és Almási Jánost.
Én bizony fittyet hányva mindennemû forma-
ságnak, ahogy megpillantottam Õket az utcán,
szeretettel invitáltam befelé a kedves vendége-
ket, hangsúlyozva, hogy érezzék otthon magu-
kat! Ezek után nekem is könnyebben ment a
spontán kérdezés, és amikor csak lehetõségem
adódott, éltem is vele. Örültem, hogy valóban
otthonosan mozogtak, idõnként karikásaikkal
cserdítettek, majd füstfelhõ kíséretében egy-egy
puskalövés is eldörrent.
Mindenképp írnom kell igényes megjelené-

sükrõl: felsõruházatuk az a cifraszûr, melyet
Papp László szûrszabó készített, külön-külön
más-más motívumvilággal. A fekete posztón
gazdagon hímezett színes minták díszelegtek s
oly mértékben vonzották a bámészkodók tekin-
tetét, hogy bizony nehéz volt másra is figyelni!
Alsó öltözetük szintén fekete színösszeállítású,
mint a csikós kalap (ami alapvetõen is fekete).
Erre késõbb beszélgetésünk során ki is tértünk.
A szalmabálákra telepedve kezdtem kérdez-

getni János és Gyula betyárt, s hamarosan kis
hallgatóság gyûlt körénk.
�Napjainkbanmit jelent betyárnak lenni?
� Almási J.: Idõben kicsit vissza kell utaz-

nunk. A betyárok mindig szabad legények
voltak, akik a Monarchia seregébe való
bevonulás ellen, vagy egyéb más bûnök miatt
menekültek. A betyár társadalom legalja a kap-
cabetyár, akinek aztán semmi sem volt szent.
Bármit megtett. A betyárság igen közismert
ikonikus arca Rózsa Sándor volt. Soha nem ká-
romkodott, és sokat imádkozott. Szigorúan bün-
tette, ha valaki az õ jelenlétében káromkodott,
vagy visszaélt nevével. Az 1848-as szabadság-
harcban legálisan vettek részt.
A szerbek elleni nagyobb ütközet, melyben a

Rózsa Sándor vezette betyárokból verbuválódott
csaknem150 fõs szabad csapatnak óriási jelentõ-
sége volt. A betyároknak kimondottan ekkor ju-
tott némi villanásnyi szerep, hiszen a kiegyezést
követõen Ráday Gedeon volt aki drasztikus
módszerekkel számolta fel a betyárságot. A
pusztára jellemzõ lovas életmódnak köszönhetõ-
en magabiztosan mozogtak a lóval. A karikás
ostor végére egy fémcsapót rögzítettek, melynek
három éle volt. Halálvágónak is hívták, mert a ló
hátáról olyan pontosan irányították karikásaikat,
hogy az ellenség szemét ezzel kivágták.
Napjainkban mi a betyárságnak leginkább azt

a korszakát képviseljük,mely az 1848-as szabad-
ságharchoz kötõdik. Ebben is leginkább magát a
pusztai életmódot, hogy az ott szerzett tapaszta-
latokat hogyan tudták alkalmazni oly hatéko-
nyan a csatákban.
� Tehát aki ma tagja a XXI. sz. betyárságá-

nak, azmindenki éppoly ügyesen ülimeg a lo-
vat, mint annó aXIX. sz.-ban a régiek?

� Almási J.: Igyekezünk! Többnyire minden-
kinek van polgári foglalkozása, és emellett fog-
lalkozunk a lovakkal. Csak kevesen mondhatják
el, mint pl. Gyula bácsi, hogy napi szinten ez a
munkája.
� Vannak-e fiatalok, akik viszik tovább a

hagyományokat,mint Ti is?
� Pongrácz Gy.: Igen! Egyre több fiatal van,

egyre inkább érdekli õket a ló, a lovaglás és a lo-
vas élet. Ez a fajta életmód enged nekünk egy kis
szabadságérzetet. Szerintem a fiatalok így sokkal
könnyebben tudnak azonosulni hagyományaink-
kal, annak tiszteletével. Nekik is kell egy kis sza-
badság. Jó, hogy minél több fiatal jön a mi társa-
ságunkba, mert továbbadják az itt megtapasztal-
takat, és így más emberek lesznek. Mert: �Az
ember lóvá tesz, a ló pedig emberré��

�Hogyan viszonyultak az emberek a betyá-
rokhoz?
�Almási J.:Mint azt már említettük, a betyár-

ságon belül volt egyfajta rétegzõdés,melynek leg-
alja a kapcabetyár volt. A falvakban az emberek
sajátos módon viszonyultak a betyárokhoz. Há-
zaknál, pajtákban betyárszögre akasztották a ta-
risznyát, melyben friss eledelt helyeztek el. Ezzel
segítették a betyárokat élelemhez jutni. (Aki még
a tarisznyát is elvitte, kapcabetyárnak hívták.)
� Mondhatjuk-e, hogy a betyár fegyvere a

karikás és a fokos volt?
�Almási J.:A fokost igazából nem úgy visel-

te mint fegyvert. Mivel a botra bármikor, ha a
szükség úgy hozta rá tudta egy mozdulattal he-
lyezni a fokos fejet, alapvetõen külön helyen
hordta.Míg a nyelét jobbára kézben tartotta, a fo-
kos fejét a szûr ujjában, hiszen a fegyverviselést
a pusztabíró büntette.
� Pongrácz Gy.:A betyárnak külön fegyvere

nem volt, így lõfegyvere sem. Amit ma itt meg-
szólaltattam, az egy 1848-as huszár lovassági ka-
rabély. Amilyen fegyverhez hozzájutottak, azt
használták a csatában. Láthattunk itt egy topor
pisztolyt is, ami egylövetû és balta van az elején,
a nyelében pedig a töltés. Ezt a kuruc korban
használták, akkor volt kedvelt, és az 1848-as
idõkben is elõfordult még. Úgy nézett ki mint
egy szekerce, ezért könnyû volt elrejteni a pajtá-
ban. (Az enyém nagyon díszes, eredetileg ezek a

fegyverek úgy néztek ki, mint egy munkaesz-
köz.) A karikás ostort is gyakorta használták, egy
betyár kezében komoly fegyvernek minõsült.
Harc közben az ellenfelet hátulról vagy elölrõl is
le tudták rántani a lóról.
�Volt-e a betyároknak viselete?
� Pongrácz Gy.:Nem, hiszen volt aki kanász-

ból, volt aki csikósból lett betyár vagy juhászboj-
tárból, s nekikmás-más ruházatukvolt.Az éj leple
alatt ha lopakodtak, célszerûbb volt sötétebb dara-
bokat viselni, hiszen akkor kevésbé vették õket
észre.Mimost feketében vagyunk, de úgy tartjuk,
hogy ez egy megkülönböztetett viselet számunk-
ra. A fehér és a kék helyett feketét hordunk,mely-
lyel elkülönülünk a hagyományõrzõk egy részé-
tõl. Így némi különbséget lehet tenni az egyes cso-
portok és a hagyományõrzõk között. Elsõsorban a
történelmi hagyományokkal foglalkozunk, az
1848-as szabadságharccal és abetyár élettel.Ezzel
is tisztelegve a hõsök és az elõdök elõtt.

Magam részérõl amúzeum vezetõjeként bízom
abban, hogy mind a rendezvénnyel, mind pedig a
rövid beszélgetés közreadásával sikerült kedvet
csinálni ahhoz, hogy ismét eljöjjenek július16-ána
Petrovics-portára. Kertai Zalán festõmûvész port-
réiban honfoglalás kori, 1848-as szabadságharcbe-
li, betyár és I. világháborús hõsöket vélhetünk fel-
fedezni. Amegnyitón lesz élõ portréfestés, ének és
tárogató hangja szólal meg, hagyománytisztelõ,
magyarságunkat valló emberek társaságában.
Részletek plakátokon és a Hírnök júliusi szá-

mában! Vass Ilona

Portré: gondolatok, vélemények a betyárságról, hagyományõrzésrõl
Beszélgetés Pongrácz Gyulával és Almási Jánossal

Meghívó
Kertai ZalánKertai Zalán
festõmûvész

a honfoglalás nagyjai és a
betyár világ képekben
címû kiállításának

megnyitójára.

Idõpont:
2017. július 16. 11 óra.

Helyszín:
Dömsöd, Petrovics-porta
Akiállítás aXXIII. Dömsödi

Napok keretében kerül
megrendezésre.

�Amagyarság népi hõsei�

Fotó: Fábián Ilona



20 XXVII. évfolyam 6. szám

A szocializáció idõszaka a kutya életének körülbelül 4. hetében kezdõ-
dik, és nagyjából 12-16 hetes koráig tart.Mivel a kölykök nagy része 8-12
hetesen kerül az új gazdihoz, nem árt kicsit áttekinteni, hogy mi történik
ilyenkor. Az idõszak jellemzõit ismerve könnyebb eldönteni, hogy mi te-
kinthetõ normálisnak, egészségesnek, továbbá magunk is aktívan hozzá-
járulhatunk ahhoz, hogy az egyelõre még remegõ szõrcsomóból kiegyen-
súlyozott, barátságos társ válhasson.

A szocializáció a kiskutya életének egy rendkívül eseménydús szaka-
sza, amely kihatással van egész késõbbi életére. Ekkorra tökéletesedik az
ülés és az állás, valamint az idáig egyetlenmocorgó kupacban alvó kisku-
tyák szétválnak, ésmár egyedül pihennek. Elõbukkannak a fogak, és a kö-
lyök kezd érdeklõdést mutatni az anyakutya etetõtáljának tartalma iránt,
majd fokozatosan át is tér a szilárd eleségre. Ezzel párhuzamosan, a 4-6.
hét táján a szuka kezdi elválasztani a kölyköket. Szintén ekkorra tehetõ,
hogy a kölyök már nem szívesen piszkít a helyére. Kezd reagálni a bizo-
nyos távolságra lévõ emberek, állatok, tárgyak látványára és hangjára.
A kíváncsiság az egyik uralkodó érzés: minden érdekli, különösen, ha

az a valamimozog, legyen az a gazdi, egy alomtárs, a szomszédmacskája
vagy a porszívó. Fõleg az elsõ idõkben gyakran megrémül, és ilyenkor
hanyatt-homlok rohan vissza az anyjához, aki egyrészt aktív, másrészt
passzív védelmet nyújt a kölykök számára. Az aktív védelemre jó példa
az almot morogva védõ szuka, a passzív védelemre pedig az emlõsorok
között termelõdõ ún. appezinferomon, ami számos emlõsállathoz hason-
lóan a kutyáknál is csitító-bátorító hatású. A rémületet lassan felváltja a
megnyugvás, majd ismét gyõz a kíváncsiság.
Ekkor alakulnakki azok aválaszreakciók, amelyekre akutya egész életé-

ben épít. Kiemelt fontosságú a játék, fõleg fajtársakkal, amely során a kutya
elsajátítja a fajra jellemzõ viselkedésformákat. A saját bõrén tapasztalja
meg, hogy mi a különbség a játékból való harapdálás és a komoly, egyéb
szándékból történõ harapás között, illetve hogy hol a határ.A szuka ugyanis
határozottanhelyrerakja az ifjakat, ha túlmessziremennek.Nagyjából 8he-
tes korban jelenikmega félelemérzés,majd aminden iránt valónyitottságot
fokozatosan felváltja az egyed fennmaradása szempontjából elengedhetet-
len bizalmatlanság,más szóval csökken a kölyök szocializálódási hajlama.
Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a 3-4 hónaposnál idõsebb kor-

ban a tulajdonoshoz kerülõ kölykök nem nevelhetõek kitûnõ, kiegyensú-
lyozott állatokká, valamint megfordítva: csupán a korai elhozatallal még
nem zárulnak le az új gazdi teendõi! Célszerûbb úgy fogalmazni, hogy a
12-16 hetes kori szociális nyitottság egy olyan lehetõség, amivel érdemes
élni, hamár egyszer megadatott. Ebben az idõszakban a kölyök játékosan
megtanulhatja, hogy nem kell tartania a különféle emberektõl: férfiaktól
és nõktõl, gyerekektõl és idõsektõl, vagy például az egyenruhásoktól (a
postástól!), illetve a biciklistáktól.

Amanapság egyre elterjedtebb kutyaóvodákban az idegen fajtársakkal
való kapcsolatteremtést sajátíthatja el, szakember felügyelete mellett. Eb-
ben a korban könnyebb összeismertetni a más fajba tartozó állatokkal,
például a család vagy a szomszédmacskájával. Ilyenkor még az is játék a
számára, ha valaki finoman belekukkant a fülébe, megtapogatja a hasát
vagy kifésüli a szõrét. Ha ehhez hozzászokik, nem lesz késõbb halálra ré-
mülve, amikor ugyanezt az állatorvos vagy a kutyakozmetikus teszi vele.
Mindez nem csak elmélet: magyar és külföldi szerzõk felmérõ vizsgá-

latai egyaránt aztmutatják, hogy az ingergazdag környezetben, tudatosan,
odafigyeléssel felnevelt kutyák között ritkábban fordulnak elõ bizonyos
viselkedészavarok. Igyekezzünk tehát kihasználni a kiskutya fogékonysá-
gát! Segítsük õt annyi pozitív tapasztalathoz és emlékhez, amennyihez
csak lehet, hogy olyan társunkká válhasson, akivel öröm lesz megosztani
életünket! dr. Siket Péter állatorvos

Állatorvosi tanácsok
A kölyökkutyák szocializációja

Vásárnaptár
Június 18.Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Június 25.Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Június 25.Nagykõrös, (László-napi vásár) országos állat- és kirakodó-
vásár
Július 02.Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Július 09.Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Július 09.Dunaújváros, országos kirakodóvásár

22001177.. 0066.. 2266.. �� 22001177.. 0077.. 0022..
További információ:

www.guzsalyas-egyesulet.hu

Tel.: +36-70-336-8291

KKaarriikkááss oossttoorr
kkéésszzííttõõ ttáábboorr 
már 14 éves kortól

BBéékkééssccssaabbaa

e-mail:
info@karikasostor.hu
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VÍZSZINTES
1.: az idézet elsõ része, zárt betûk: ö, s
14.: 10 deci
15.: szárított
16.: betû kiejtve
17.: Központi Sport Iskola
18.: púpos állat
20.: toldalék, a -be párja
21.: üres a levese!
22.: kotta része!
23.: növényi hajtás
25.: húst csontról lefejt
27.: szór
29.: menni kezd
32.: azonos betûk
33.: nem lát
35.: párosan nyaló!
36.: a távolba
37.: ötórai ital
38.: római 51-es
40.: állóvízi
42.: izomkötõ szalag
43.: ütõs játék
44.: szeptemberben ezt veszik elõ az

iskolások
47.: néma azonos hangzói!
48.: orosz teherautómárka
49.: idõmérõ
50.: kommunikációs eszköz rövidítve
51.: teavaj páros betûi
52.: láb vége!
53.: jószívû
54.: nitrogén, tellúr vegyjele
56.: babasírás
58.: latin kötõszó

59.: az idézet második része,
zárt betûk: s, k, á, á

FÜGGÕLEGES
1.: szeszesitalt fogyaszt
2.: István becézve
3.: veri
4.: tiltószó
5.: körúton egynemû hangzói
6.: ecetessé tenni
7.: Dömsödi Sport Egyesület
8.: lekvár
9.: fogoly
10.: északi férfinév
11.: részben áztat!
12.: kézhez kapásával
13.: a metélt is ez
19.: Edina becézve
21.: középen álló!
23.: állatot folyadékkal ellátó
24.: oxigén, urán vegyjele
26.: papírra jegyez
28.: a nitrogén és a vanádium vegyjele
30.: néma dal!
31.: nõi név
34.: régi, fából készült büntetõeszköz
37.: nagy állóvíz
39.: ovi után ide járnak a gyerekek
41.: sebet borítja
42.: Mindenható, Teremtõ
43.: üres gát!
45.: Iklad része!
46.: alvás közben látjuk
53.: névelõ
55.: üres tetõ
57.: dátumrag

AMEGFEJTÉSEKETNÉVVEL,
CÍMMELELLÁTVA,
CSAKEGYLAPON,

BORÍTÉKNÉLKÜL
KÉRJÜKBEDOBNIA

GYÛJTÕKBE!!
KÖSZÖNJÜK!

Nyeremény:

3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében

(Dömsöd, Váczi u. 15.).

AZ ÁPRILISI SZÁM PONTOS
MEGFEJTÉSE:

�CSUPA FEHÉR SZIROM,
NÁRCISZ SÁRGÁLLIK�

AZ ÁPRILISI SZÁM NYERTESE:

GUBA ANDREA
DÖMSÖD, JÓKAI ÚT 19.

Amegfejtéseket leadhatják:

Papír-Írószer üzlet
(Horváth-kert),

Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉSVÍZSZINTES 59.

BEKÜLDÉSIHATÁRIDÕ:
2017. JÚLIUS 10.

Februári keresztrejtvény
nyertese:

GUBAJÁNOSNÉ

Márciusi keresztrejtvény
nyertese:

TÓTH SÁNDORNÉ
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Májusban 4 tûzesetünk volt:
2017-05-30-án 16 óra körül kaptunk riasztást Dunaharasztiba, ahol 4-

es kiemelt fokozatban már több tûzoltó egység is dolgozott egy erdõs te-
rületen kialakult tûz oltásán. Vonulás közben kb. félúton rádión a megyei
ügyelet egy másik szintén erdõs területen lévõ tûzhöz irányította egysé-
günket a 22. kerület szerével együtt. Dunavarsány Epres utca végére kiér-
kezve kettõ helyen volt tûz: egy 10 hektáros részen és egy 5 hektáros
nyárfaerdõben.Az egységek gyors-beavatkozó sugárral, kéziszerszámok-
kal, puttonyfecskendõkkel a tüzet eloltották.
2017-05-30-án második eseményünk 20 óra 25 perckor a Ráckevei

úton volt. A helyszínen egy villanybojler lett zárlatos, amelynek az alja
gyulladt ki. Az egységek kiérkezéséig a szomszédok áramtalanítottak és
elkezdték a tûz oltását. Az épületbõl egy gázpalack is kihozatalra került.
Átvizsgálás és adat-felvételezés után az egységek bevonultak, személyi
sérülés nem történt.
2017-06-01-jén a Tókertben égett az aljnövényzet, mint ebben az évben

sokadik alkalommal. A helyszínen kb. 15 négyzetméteren volt lánggal
égés, amit egy sugárral oltottunk el. Anyagi kár, személyi sérülés nemvolt.
2017-06-03-án reggel 05 óra 48 perckor megint Tókertbe vonultunk

tûzesethez, amit kiérkezésünkig a lakók eloltottak. A helyszínen tûzoltói
beavatkozásra nem volt szükség, a hivatásos egység adat-felvételezést
végzett a rendõrséggel együtt.
Dunavarsányi úti tûzeset:

Ráckevei úti tûzeset:

Tókert utcai tuzeset:

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 � május hónapban



Tókert utcaimásodik tûzeset:
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden

esetben a 105-ös számon tegyemeg legelõször, de ezt követõen aDömsö-
di Tûzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is
értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon.A késlekedés
nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105. Egyesületünkmobiltelefonszáma: 06-20-383-5407.
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntesmunkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
Akedvezményezett neve:DÖMSÖDITÛZOLTÓEGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 51700272-10903818-00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosag-

domsod.mlap.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.

Pongrácz József titkár �Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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Zenés nyári esték 2017

2017. június 17. szombaton 19.00 órai kezdettel
Petõfi Emlékmúzeumudvarára (Dömsöd, Bajcsy Zs. u. 6.)

Ebben az esztendõben is három alkalomra tervezzük a Zenés Nyári Esték
megszervezését a PetõfiMúzeum udvarán.

Tervezett idõpontok:
június 17. szombat 19 órai kezdettel
július 15. szombat 19 órai kezdettel

augusztus 19. szombat 19 órai kezdettel

Belépõ tombola felnõtteknek: 500 Ft/fõ, nyugdíjasoknak és 14 év alatti
gyerekeknek 300 Ft/fõ.

Esõs idõ esetén a rendezvények a Kisherceg Gyerekházban lesznekmeg-
tartva.

Sok szeretettel hív és várminden kedves érdeklõdõt:

a �Még 1000 évDömsödért� Egyesület

Aprogramváltoztatás jogát fennatartjuk.

BaloghDóra | Boross Nikolett | Bõcze Bernadett |
dr. ifj. FábiánMiklós | Fekete Szilvia | Lakcsikné Szabó
Magdolna |Majoros Zoltán |MarkónéKovácsKatalin |
Petõ László | dr. Répás József | Szadai Annamária és

Szeredi Tamás.



Immár húsz éve igen szép hagyománya gyülekezetünknek, hogy akik 50,
60, illetve 70 éve tettek konfirmációi fogadalmat, újra eljönnek, hogy találkoz-
hassanak egymással. Az ötletet néhai Jaksa Istvánné sz. Sass Eszter néni szor-
galmazta. SzabóPéter tiszteletes úr és felesége,SzabónéLévaiCsilla beosztott
lelkész felkarolták ezt az indítványt, ésmint említettem, húsz esztendeje évrõl
évre megszervezik pünkösdkor a találkozót. Sokszor megindító pillanatok és
történetek teszik meghitté ezeket a találkozókat. A templomot megtöltik az

egykori konfirmandusok és családjaik, TiszteletesÚrmegáldja õket, s az útra-
való ige elhangzása után egy-egy emléklapot nyújt át mindenkinek. Az isten-
tiszteletetkövetõenközös fotózással ésbeszélgetéssel zárul eza szépalkalom.
Idén, akik 70 esztendõvel ezelõtt konfirmáltak és meghívást kaptak:

Béczi Katalin, Horogh Erzsébet, Duzmath Julianna és Nagy József János.
Õk sajnos betegségükmiatt nem tudtakmegjelenni ezen a szép alkalmon.

Összeáll.: Vass Ilona
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A reformáció 500. esztendejében az 50 és 60
éve konfirmáltakat köszöntötte gyülekezetünk

Vass István bocsátotta rendelkezésünkre azt a konfirmációi csoportképet, mely 60 évvel ezelõtt, 1957-ben készült.
Fiúk (balról jobbra):Muzsai Sándor; Béczi Lajos; Szõke Sándor; Szûcs Gábor; Hegedûs József; Hegedûs József; Bottlik Imre; Doroszlay László;

Mohácsi László; Vass István; Tóth András; Sass József; Gábor László; VénGábor; Harsányi Sándor.
Lányok (balról jobbra): Kovács Rózsa; Bõdi Ilona; Dudás Mária; Szombati Zsófia; Németh Julianna; Májer Zsófia; Nagy Ágnes; Nagy

Gábor tisztelendõ úr; Balogh Éva; Endrész Teréz; Tóth Mária; Bácsi Teréz; Csorba Zsuzsanna; Tarr Margit; (álló) Major Julianna.

60 éve
konfirmáltak:

1. sor:
Kovács Rózsa;
TarrMargit;
Bácsi Teréz;
Tóth András;
Szabó Péter
lelkipásztor

2. sor:
Szõke Sándor;
Hegedûs József;
Doroszlay László;

Vass István.

Fotó: Bábel László



Akonfirmációi csoportkép 50 évvel ezelõtt, 1967-ben készült.
Ülõ sor (balról jobbra):Bátori Ilona; Csegei Ilona; DomokosMária; Turi Ilona; NagyGábor lelkipásztor; KeresztesiMárta; TuriMária; Jónás Irén;

Gyökeres Judit; Berze Judit.
Álló sor (balról jobbra): Jánoki Eszter; BácsiMária;Gulyás Erzsébet; RabMária; Enzsel László; Cser Illés; Jaksa István; PékMária; Ila Piroska; Joó

Katalin; Kopp Jolán; GáspárMária.
Felsõ álló sor (balról jobbra): Jávorka József; Bogárdi Imre; Orosz József; Juhász Tibor; Gulyás János; Nyerges Imre; Bajnóczi József.

50 éve konfirmáltak:
1. sor: BácsiMária; Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor; Gulyás Erzsébet; Jónás Irén; Ila Piroska; Berze Judit.

2. sor: KeresztesiMárta; DomokosMária; Szabó Péter lelkipásztor; Orosz József; Jaksa István; Jávorka József; Bogárdi Imre.

Fotó: Bábel László
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Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-12óra
Csütörtök: 9-12óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344Dömsöd, 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
2344Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra
Szentmise: Csütörtök

Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra

Plébános: Nemeskürti Ferenc

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

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

Megemlékezés

Halálánakmásodik évfordulóján
tisztelettel és szeretettel emlékezünk

VECSÉSI SÁNDOR

Munkácsy-díjas festõmûvészre,
DömsödDíszpolgárára.

Barátai és tisztelõi

Néhány gondolatsorral próbáltam február
hónapban a reformáció 500. évére felhívni a
kedves olvasók figyelmét. Elõrevetítettem, hogy
szó lesz a nagy reformátorról, Luther Márton-
ról, a reformációmagyarországi hatásáról, vala-
mint arról, hogy településünket hogyan érintette
meg a reformáció szele?
Áprilisban és májusban a dabi és dömsödi

gyülekezeteinkben fiataljaink konfirmációi fo-
gadalmat tettek, s akik 50, illetve 60 esztendõ-
vel ezelõtt tették ugyanezt,most örömmel emlé-
keztek vissza. Ezek az ünnepélyes események
figyelmeztettek arra, hogy nem folytattam a
februárban megkezdett témát. Talán most sem
késõ, hiszen az 500. évforduló az esztendõmind
a 365 napjára vonatkozik!
Röviden az elõzményekrõl: �1517-re Euró-

pa vezetõ nagyhatalma aNémet-Római Biroda-
lom volt. A birodalmat behálózó és egyre jöve-
delmezõbb kereskedelem s az ipari fejlõdés nem
volt egyenletes az országban. Egyes városok,
országrészek fejlettebbek voltak másokkal
szemben.A terheket, az adókat pedigmind a fej-
lettebb, mind pedig a kevésbé fejlett vidékek la-
kóinak egyenlõen kellett megfizetni. Ez sok he-
lyütt társadalmi és gazdasági feszültséget szült,
ami a katolikus egyházon belül is (az elõbb leve-
zetett okokból kifolyólag) ugyanilyen feszültsé-
get, differenciálódást generált.
Az elvilágiasodott papság a korszak vallásos

emberének igényeit már nem tudta kielégíteni,
ezért az elégedetlenség velük szemben egyre na-
gyobb lett. Mindezt a válságot az egyházon be-
lül is látták, melynek jeladója Luther Márton
(Ágoston rendi szerzetes) volt, mikor 1517-ben
95 pontban foglalta össze kifogásait a katolikus
egyház ellen. A fokozódó elégedetlenség végül a
reformációban és a német parasztháborúban
csúcsosodott ki. A reformáció a XVI. században
Nyugat-Európában a katolikus egyház hibáira
való reakcióként indult el.�
És ki volt LutherMárton?

1843-ban született Eislebenben. 1801-tõl az
erfurti egyetem bölcsészettudományi karán ta-
nul. 1507-ben pappá szentelik. Megfordul Ró-
mában,majd awittembergi egyetemremegy ta-
nítani. Itt kerül egyre közelebb a Bibliához.
1517. október 31-én tûzi ki a wittembergi vár-

templom kapujára a nevezetes 95 pontból álló
tételét. Luther III. Bölcs Frigyes pártfogását él-
vezte. Folyamatosan születtekmûvei. 1520-ban
három tanulmánya jelent meg:
A német nemzet keresztény nemességhez

c. írása � melyben elkerülhetetlennek tartja az
egyház megújítását, mert a korabeli egyház tá-
vol áll az Újszövetség tanításától.Akeresztény
egyház babiloni fogságáról c. írása � melyben
az egyház túlzott szervezeti jellegét emeli ki, és
azt állítja, hogy az egyház foglya lett az evangé-
lium.Ahit általi igazulásmagasztos írása �A
keresztény ember szabadsága.
1521-ben kimondják rá a wormsi birodalmi

átkot, s Frigyes ekkor raboltatja el LuthertWart-
burg várába. Az itt töltött tíz hónap alatt röpira-
tokat ír és hozzákezd aBiblia lefordításához.Az
Újszövetség fordításátmagyarázatokkal látja el,
és 1522-re befejezi. Az Ószövetséggel 1534-re
készül el.
1526-ban házasságot köt Katharina von

Bora-val. Hat gyermekük születik.

Rendszeresek hitvitái, tanítványai 1531-tõl
1546-ig folyamatosan rögzítik azAsztali beszél-
getéseket (Istennek és ördögnek intézõszéke;
Nempénz, hanem Isten, akitõl várod, hogy segít-
sen; A kereskedelemrõl és az uzsoráról; Senki se
essék kétségbe bûnei miatt; A jó cselekedetek
jutalma;� A kakukkmadár és a pápa közti ha-
sonlatosság; Honnét valók a szerzetesrendek;
Az apácafõkötõrõl és házasodási tilalomról;
Buzdítás a stúdiumokra; Az úrvacsoráról�)
1546-ban Eislebenben hal meg.

Összeáll.:Vass Ilona

500 éves a reformáció�:
Ki volt Luther Márton?

Luther emlékszobája Wartburg várában.
(fotó: Fábián Ilona)
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a rendõrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

Háziorvosi rendelés
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.WagnerViktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
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 rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelõ:Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés:
Dr.Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfõ: 8-14 óráig, kedd, csütörtök:
12-18 óráig, szerda: 8-14 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-14 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
idõpontkérés szükséges.

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lapzárta: június 25.

A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várhatómegjelenés: július eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében

közremûködõk:
Bábel László, Balogh István Ferenc,

Balogh László, Bencze István,
Biricz Márta Enikõ, Budai Szilvia,

Christoph Gáborné, Csaplárné Gábor Tünde,
Csonka Nóra, Földvári Attila, Gáspár László,
Gerenday Éva, Habaczellerné Juhász Judit,

Harsányi Zoltán, Jakab Attila, Korona Sándor,
Köntös Ágnes, Matula Gabriella,

Nemoda-Stiasny Márta, Orbánné Kiss Judit,
Pongrácz József, R. Kovács Mónika,

Richter Gyuláné, Siket Péter,
Szabóné Lévai Csilla, Varsányi Antal,

Velláné Bucsi Mária.

Készült 800 példányban.
Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

GáborÁron u. 2/a

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

AMagyarKoronaGyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30
Szombaton: 7.30 � 12.00
Tel.: 06-24-519-720

HHHHAAAA   BBBBAAAAJJJJ   VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:
06-70-634-5434

Születés nem történt.

Házasságot kötöttek:
Horváth Tibor �KunHeléna

MondokRoland � PrumekDiána
Kovács Dénes � Burai Krisztina

Barta László Tihamér �KovácsMelinda

Elhunytak:
Horváth Szabolcs 44 éves
Bárány József 70 éves
BakGábor 70 éves
FábiánGábor 92 éves
Katus LajosnéGyökeres Erzsébet 63 éves
Gonda Lajosné Karailiev-Trifonoff
Krisztina Stefánia 66 éves
Váczi Gáborné Bácsi Julianna 85 éves
TóthMargaréta LelenkaMargaréta 83 éves
Papp Gézáné Csordás Gyöngyi Erzsébet

47 éves
SzabóAntal Imre 73 éves
Bojtos Imre 77 éves
Zima IstvánnéGózon Piroska 94 éves

Anyakönyvi hírek

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

Ismét szól a tárogató
a dömsödi remformátus
templom tornyából

Immáron hagyomány, hogy nyaranta,
minden vasárnap 18 órakor zsoltárok,
dicséretek, magyar énekek és népdalok
zendülnek fel templomunk tornyából.

Érdemes meghallgatni és elgyönyör-
ködni abban, hogy miként szólaltatja
meg Hajdú László ezt a nem mindenna-
pi és ritka hangszert. Miként tölti meg a
tárogató erõs hangzásával a templom
elõtti kis teret.

A tárogató elképzeléseink szerint jú-
nius 25-én 18 órakor szól majd elõször,
s utána szeptemberig minden vasárnap
ebben az idõpontban hallgathatjuk.

Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivéte-
les élmény!

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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A reformáció 500. évében
konfirmáltak Dömsödön és Dabon

Ebben az esztendõben elsõáldozás és bérmálkozás nem történt.

Fotó: Bábel LászlóFotó: Bábel László

Fotó: R. Kovács Mónika

1. sor: Gecze Judit, Holczimmer Noémi Csilla, Manger Petra, Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor,
Szabó Péter lelkipásztor, Tóth István gondnok, Bõdi Orsolya, Pozsár Lili, Szabó Renáta Viola.

2. álló sor: Szûcs Eszter, Szemadán Kamilla, Bojtos Beáta Barbara, Gajár Viktor, Veres Máté, Papp András, Gajár Roland

A képen balról jobbra: Várkonyi Viktória, Gulyás Dorka, Krisztián Karina, Rüsics Alexa, Várkonyi Petra,
hátul fiúk: Farkas Zsolt, Láng Tege, Katus Kristóf Viktor, Tóth Levente, F. Kiss Péter, elöl Bõdi László,

Balogh László Levente lelkipásztor, Hézser Tünde, Balogh Orsolya, Balogh Abigél Emese, Vella Fruzsina Klára


