
Az esztendõ végéhez közeledve egyre inkább sûrûsödnek az ese-
mények, a feladatok! Nagyközségünk mûködtetésén túl minden ideg-
szálunkkal a folyó és az elõkészítésre váró pályázatokra fókuszálunk!
Ezekrõl majd a késõbbi fejezetekben.
Az elõzetes beharangozásnak megfelelõen Pánczél Károly képvi-

selõ úr mondta az ünnepi beszédet az �56-os forradalomra emlékez-
ve. Ezt a jeles napot a szabadság és az összefogás napjaként említette.
Kiemelte, hogy akkor is és most is a szabadság népe voltunk, va-
gyunk, még akkor is, ha Európában ez sokaknak nem tetszik! �56-ban
is mások akartak a fejünk felett dönteni, és így van ez most is. Ahogy
akkor nem hagytuk ezt, úgy most se hagyjuk!
Az ünnepi mûsort � nem váratlanul � ismét a Ju és Zsu Társulat fi-

ataljai adták elõ, Nagy Seby rendezésében. Az elõadásuk után újra és
újra megállapíthattuk, hogy mennyi tehetséges fiatal él Dömsödön!
Na, de vissza a karácsonyig elvégzendõ feladatainkhoz! Elõször is

a sokat emlegetett hídépítés. Az elõzõ, pesszimista hangvételû írá-
somhoz képest van némi pozitív elmozdulás a megvalósítás felé, de
még rengeteg munka vár ránk addig, amíg az új híd alapozása meg-
kezdõdhet. Nagyon jó hír számunkra, hogy Dömsödön járt a Földmû-
velésügyi Minisztérium fõosztályvezetõje, akivel megegyeztünk ab-
ban, hogy a Miniszter úrtól kérni fogjuk a támogatási szerzõdés mó-
dosítását, március végi határidõvel. A tervezõk egy új mûszaki tartal-
mat határoztak meg, amely szerint az eddigi �cölöpös� megoldás he-
lyett elõregyártott elemeket fogunk felhasználni. Az új eljárás során
ugyanolyan mûszaki és esztétikai tartalmú objektum kerül a birto-

kunkba, mint amilyen az elõzõ tervek szerint volt, de lényegesen ol-
csóbban. Ezzel a tervmódosítással valószínûsíthetõ, hogy bele fo-
gunk férni az eredeti költségvetésbe!
Az �energetikai� pályázatunk megvalósítása sajnos nem a tervezett

ütemben halad. Csak remélni tudom, hogy a február végi határidõ
tartható lesz! A négy helyszín közül az iskolában, a Dabi óvodában és
a Zöldkeresztben a nyílászárók cseréje nagyrészt már megtörtént, a
sportcsarnokban pedig elkezdõdött. Az épületek hõszigetelése igény-
li a legnagyobb élõmunka mennyiséget, és bár az iskolán már jelen-
tõs falfelület kapott új �bundát�, azért azt láthatjuk, hogy itt a legna-
gyobb az elmaradás.
A sportcsarnok mögötti területen megtörtént a legfrissebb

�gyöngyszemünk�, a sportpark alapozása. Talán mire ezeket a soro-
kat olvassák, addig már megtörténik a tornaszerek szerelése is, és
még ebben a hónapban birtokba vehetik a sportolni, erõsíteni vágyó
fiatal és természetesen idõsebb dömsödi polgárok! Úgy gondolom,
hogy a park komoly segítséget fog nyújtani egészségünk megõrzé-
séhez!
Továbbra sincs döntés a külterületi utas, az egészségügyi cent-

rum és a bölcsõdei pályázatokról. Készül a belterületi utak felújítá-
sának újratervezése, hogy ugrásra készek legyünk a pályázat meg-
nyitásakor!
A Dömsödi Mûvészeti Napok gazdag kínálata idén is elkényeztette

az érdeklõdõ közönséget! A Mûvészeti Iskola diákjai végre jelentõs
érdeklõdés mellett mutathatták be sokszínû tudásukat!
Az Ipartestület székházában nagyszabású rendezvény tanúi lehet-

tek a dömsödi vállalkozók, iparosok. A nagyon sok mindenre kiterje-
dõ fórum a vállalkozói élet szinte minden szegmensére kiterjedt. Saj-
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www.domsod.hu

2017. november Ára: 250.- Ft
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Folytatás a következõ oldalon.

úPályaválasztás 6. o.

ú Ipartestület hírei 6-7. o.

ú Iskolai hírek, versenyeredmények 8-13. o.

úMég 1000 évDömsödért Egyesület hírei 17. o.

úArany oldal 20-21. o.

úÖTE hírek 22-23. o.

ú Téli lábápolás 25. o.

úAdvent, a várakozás ideje 27. o.

ú Szerkesztõi levél az olvasóknak 27. o.

úReformáció 500, ünnepi alkalmak 28-29. o.

TTTT aa rr tt aa ll oo mm

Mozgalmasmindennapok a dömsödi határban � cikk a 25. oldalon

Fotó: Vass
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nálhatják, akik nem tudták az elõadásokat
meghallgatni!
Befejezésül a hónap szenzációjáról írok!

A Pest Megye Hangja tehetségkutató ének-
verseny döntõjét október utolsó szombatján,
Ócsán rendezték. Mivel dömsödi elõadó is
volt a döntõsök között, így polgármester kol-
légám engem is meghívott a gálára. Nos,
nem csigázom tovább az érdeklõdést, a zsûri
döntése alapján Fehér Richárd dömsödi fia-

tal nyerte meg az énekversenyt! Tehát Pest
Megye Hangja 2017-ben Ricsi lett, legna-
gyobb büszkeségemre! Olyan produkciókat
hallhattunk Tõle, amely után az idegen, elfo-
gulatlan közönség percekig tapsolt! Termé-
szetesen én is learattam az ilyenkor szokásos
gratulációkat! Ezúton is gratulálok Ricsinek,
és gratulálok mesterének, Csikósné Jutká-
nak! Ez egy igazi, nagy siker, valamennyien
legyünk büszkék rá!!!

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.

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
20201177. OK. OKTÓBERTÓBER

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2017. november 29. szerdán
14-15 óráig

ISPÁN IGNÁCISPÁN IGNÁC
képviselõ úr, a Településfejlesztési,

Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság elnöke

tart fogadóórát.

Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2017. október 25-én
ülést tartott, amin a következõ döntések
születtek.

A lejárt határidejû határozatokról és a két
ülés között eltelt idõszakról szóló beszámo-
lók elfogadását követõen a Képviselõ-testü-
let a bizottságai elmúlt évi tevékenységérõl
szóló beszámolókat fogadta el.

Ezután a dömsödi 6688 hrsz-ú ingatlant
érintõ útszabályozás kérdésében a végsõ
döntés elnapolásra került azzal, hogy az érin-
tett ingatlanok tulajdonosai kerüljenek meg-
hívásra a Településfejlesztési, Környezetvé-
delmi és Idegenforgalmi Bizottság soron kö-
vetkezõ ülésére.

Dömsöd Nagyközség településképi arculati
kézikönyve és településképi rendelet-tervezete
elkészült. A tervezeteket megvizsgálva a Kép-
viselõ-testület azt véleményezésre alkalmas-
nak találta. A véleményezési eljárás befejezé-
sét követõen már a kiegészített tervezeteket
fogja ismételten megtárgyalni a testület.

Juhász Lajos telekvásárlási kérelmét, amely
a régi vásártérbõl jelenleg általa bérelt terü-
letrész megvásárlására irányult, jelenleg el-
utasították a képviselõk, tekintettel arra,
hogy a terület még a korábban tervezett elke-
rülõút nyomvonalába esne.

A köztemetõvel kapcsolatban érkezett
képviselõi indítvány kapcsán tájékoztatást
kaptak a képviselõk a temetõ üzemeltetõjé-
vel történt egyeztetésekrõl, és arról, hogy a
következõ év tavaszán az önkormányzat az
üzemeltetõvel közösen térkõ burkolattal látja
el a ravatalozó elõtti részt.

A híd építésével kapcsolatosan lefolytatott
közbeszerzési eljárásokban kiválasztásra ke-
rültek az elektromos hálózat és a földgázve-
zeték áthelyezését elvégzõ vállalkozások.
A híd- és útépítésre irányuló megismételt

közbeszerzési eljárás a közeljövõben kerül
újra kiírásra, tekintettel arra, hogy a megelõ-

zõ eljárásban egyetlen érvényes ajánlat sem
érkezett.

A képviselõ-testület döntött arról, hogy az
épületenergetikai projekt keretében építési
beruházásként lefolytatásra kiírásra kerül a
napelemek szerelésére vonatkozó közbeszer-
zési eljárás.

A Bérlõnek a Sportcsarnok üzemeltetésé-
vel kapcsolatos kérését a Képviselõ-testület
elnapolta.

A Képviselõ-testület engedélyezte az
Óvoda részére, hogy egy csoportban a jog-
szabályoknak megfelelõen túllépje a cso-
portlétszám felsõ határát.

A Településrendezési eszközök felülvizs-
gálat és településfejlesztési koncepció terve-
zõjének kiválasztására irányuló pályázati el-
járást eredménytelennek nyilvánította a Kép-
viselõ-testület, és döntött arról, hogy az aján-
latkérést megismétli.

Végezetül a 0431/54 hrsz-ú ingatlan tulaj-
donjogát nem fogadta el a testület, tekintettel
arra, hogy az ingatlan a településtõl túl mesz-
sze fekszik, és a karbantartásával kapcsola-
tos költségek túl magasak lennének.

A képviselõ-testület következõ munka-
terv szerinti ülésének idõpontja 2017. no-
vember 29. 15 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvi-

selõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegy-
zõkönyvek, továbbá az önkormányzati ren-
deletek a www.domsod.hu önkormányzati
honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek ol-
vasására a Nagyközségi Könyvtárban ingye-
nes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek

meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján és az önkormányzati honlapon tesz-
szük közzé. Az önkormányzati rendeleteket
a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján hir-
detjük ki, és az önkormányzati honlapon is
közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán jegyzõ



XXVII. évfolyam11. szám 3

Polgármester Úr kapott egy meghívót a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ségtõl.
Megtiszteltetésnek vettem, hogy átadta nekem ezt a lehetõséget, és sze-

retnék beszámolni az ott szerzett információimról.
AKerékpározásért ésAktívKikapcsolódásért FelelõsKormánybiztosi

Iroda és aMagyar Kajak-Kenu Szövetség szervezte azOrszágos Vízitu-
risztikai Konferenciát.
Dömsöd, mint a Dunakanyar, Budapest és a Ráckevei-ág legalsó

víziturisztikaimegállóhelye szerepel a fejlesztések között.
Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke rövid beve-

zetésben elmondta, hogy a konferencia célja, hogy bemutassuk az
MKKSZ koordinálásával létrejövõ országos víziturisztikai hálózatot, a
rendszer kiépítése kapcsán az elmúlt két évben elért eredményeket. To-
vábbi két év alatt befejezõdik 200 vízitúra állomás létesítése.
Kiemelte, hogy az önkormányzatok a legjobb partnerek ebben, és az

építkezés alapjául szolgálnak.
RévészMáriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésé-

vel megbízott kormánybiztos színes elõadásában bemutatta az öt jármód-
ra épülõ turisztikai fejlesztéseket.
Az öt jármód: kerékpározás, gyalogtúrázás, lovaglás, vitorlázás és a

vízitúrázás.
Felhívta a figyelmet a mai társadalom hibáira egészségvédelmi szem-

pontból is. Kiemelte a sport szerepét, mint közösségformáló tevékenysé-
get, és szembeállította amagányosan végzendõ elektronikai játékokkal!
Az állam a szabadban eltöltött tevékenységek alapjául szolgáló túraút-

vonalakat akarja kiépíteni.
ÚJKIFEJEZÉSkezd elterjedni a tervezõik körében. ÉLMÉNYMAXI-

MALIZÁLÁS. Az elõbb említett jármódok egymásba kapcsolása lenne a
cél, minél változatosabbmegtervezése az útvonalaknak.
Természeti adottságainak révén Magyarország remek kikapcsolódási

lehetõséget nyújt az aktívan pihenõk számára.
A kormánybiztos felvázolta az eddig elért eredményeket és a jövõbeni

célokat:
� Erdõk, erdei szállások: 79 felújított, 27 épült.
� Kilátók: 31 felújított, 38 új épült.
� Nemzeti parkok látogató központjai: 18 felújított, 25 új központ épül.
� Erdei iskolák: 25 felújítva, 13 új épült.
� 2017-ben kezdõdõ kerékpáros útvonalak fejlesztése folyamatban van.
� A leghosszabb túraútvonalunk a Kékkör, 2550 km. Felújítottak

176 km-t.
� Új, egységes táblarendszert hoztak létre.
� Via ferrata � drótkötéllel vasalt sziklás hegymászó útvonalak felújítá-

sa, építése.
� Sípályák, elõször Eplény és Mátraszentistván négy évszakossá tétele

a célkitûzés.
� Nyaraló hajózásmagyarországi bevezetése.
� Alföldön a Tisza-tómellett vadvízi kajak-kenu pálya kiépítése.
� Kisfaludy Program, 10 éves projekt a szálláshelyek fejlesztésére.
Révész Máriusz elõadása zárásaként fontosnak tartotta elmondani,

hogymost kell elkezdenünk a gyermekeink SZEMLÉLETFORMÁ-
LÁSÁT és a felnõttek életmódváltását!
Dr. StockerMiklós Emberi ErõforrásokMinisztériuma, Sportkapcso-

lati Fõosztály vezetõje az elõadásában a szabadidõ sportok szervezettsé-
gérõl és az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos programokról beszélt. A
legfontosabb elvek alapján:
�Minden gyerek sportoljon!
�Hangsúlyosak a sportágválasztók és a szabadidõsport események
� Sportversenyek szervezése
� Színvonalas létesítményekkel bõvíteni a szabadidõsportokat
� Létrehozták azEdzõi életút programot (régiónként sportáganként 2-2

edzõ vesz részt)

Szoboszlai Sándor, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Európai
Uniós Források Felhasználásáért
Felelõs Helyettes Államtitkárság
vezetõje adott eligazítást az elérhe-
tõpályázati forrásokútvesztõjében.
Schmidt Gábor, a Magyar

Kajak-Kenu Szövetség elnöke is-
mertette a meghívottakkal az Or-
szágos Víziturisztikai Hálózat
legfontosabb elemeit.
1. Hozzáférés
Weboldalak címei: http://vizitura.hu, http://www.bejarhatomagyaror-

szag.eu, http://vizituratervezo.hu
2.Minõségbiztosítás.Lapátosvédjegyrendszerrel ellátottmegállóhelyek.
3. Arculat egysége az öt jármódban.
4. Innovatív webes felület a létrehozott termékek oldalain.
Dr. Irmai Istvántól hallhattunk elõadást a Testnevelési Egyetem cél-

irányos képzéseirõl, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajózási Fõ-
osztálya részérõl Horváth József közölte velünk a Hajózási Szabályzat
víziturisztikát érintõ fogalmait és változásait.
Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója látogató közpon-

tok kínálatbõvítése céljából bemutatta az alkalmazott egyedi tematikákat,
interaktívmódszereket.
Ezután Aros János, Sárospatak polgármestere ésKadler Zsuzsanna,

a Best Practice projektvezetõje, majd egy kerekasztal-beszélgetés követ-
kezett, Foltán László, az MKKSZ Vízivándor Programjának projektve-
zetõje és Bõsi Gábor vízitúra-vezetõ irányításával. Ezeken az elõadáso-
konmár nem tudtam részt venni.
Fontos ismernünk Magyarország Vízitúra Régióit, ahol szemet gyö-

nyörködtetõ látványban és feledhetetlen élményekben lehet részünk.
Ezek: Felsõ-Tisza és aTisza-tó,Alsó-Tisza ésKörösök,Balaton, Felsõ-

és Alsó-Duna és a Dunakanyar, Budapest és a Ráckevei-ág.
A régiónk fejlesztésérõl találtam egy érdekes idevágó cikket, ahol

büszkén olvashatunkDömsödrõl, mint leendõ vízitúra állomásról.
http://pestmegyelapja.hu/hu/hirek/turizmus/folyatodik-a-vizitura-

utvonalak-bovitese/
Bízom benne, hogy sokan kedvet kaptak a kajak-kenu sporthoz és a

fent említett aktív pihenési formákhoz. Jó szervezéssel kevés anyagi rá-
fordítással is boldog élményekben lehet részünk, használjuk ki régiónk és
országunk bõkezû adottságait!
Köszönöm a figyelmet, tisztelettel:

Ambruska Péterné

Kedves Dömsödiek!

DUSEkajak-kenu szakosztály beszámolójához
(októberi szám 20. oldal):



Mamár szabadon emlékezhetünk az 1956-
os forradalomra, nem kell csendben, titokban
beszélni róla. Nincs olyan település vagy
család az országban, ahol ne lenne téma az
�56-os események felidézése. Mi pattinthatta
ki azt a szikrát, ami lángra kapott?
A sztálinizmus idõszaka (1949-1953). Az

emberek nyomorgatása, az igazságtalansá-
gok egymásutánja, a padláslesöprések és a
listát folytathatnám. Az erõltetett ütemû kol-

lektivizálás, iparosítás nagyon sok család
életét feldúlta, olyan nagy mértékû elkesere-
dettségbe kerültek az emberek, hogy re-
ménytelenségükben sokan saját kezûleg ve-
tettek véget életüknek. Ebben a kilátástalan
idõszakban tört ki a forradalom a pesti utcá-
kon. Fiatal egyetemisták fegyvertelenül vo-
nultak ki az utcákra, megelégelve az akkori
rendszer nyomorgatását.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc

sok ártatlan áldozattal, mártírral írta be ma-
gát magyar történelmünkbe.
Az ezután következõ idõszak még a maga

nehézségei ellenére, a veszteséget elviselve
is valamiféle könnyebbséget jelentett a ma-
gyar családok számára.
Most, 61 évvel a forradalom kitörése után

méltón emlékezünk annak jelentõségére,
szellemiségére. A megemlékezõ mûsort
Nagy Sebastian állította össze. A versek, a
felcsendülõ dallamok, az egyszerû díszlet s a
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Október 23-án emlékeztünk



tiszta fiatal arcok a színpadon felele-
venítették a 61 évvel ezelõtti esemé-
nyeket.
Az esõs idõ sem tartotta vissza az

emlékezõket, mert eljöttek, hogy
együtt, közösen emlékezzünk!
Ünnepi beszédet mondott Pánczél

Károly országgyûlési képviselõ, mely-
nek teljes szövegét alább olvashatják el
teljes terjedelmében.
Az ünnepi alkalom a Béke téren ko-

szorúzással zárult.
Vass Ilona
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Tisztelt Hölgyeim ésUraim!
Kedves Ünneplõ Dömsödi Közösség!
Köszöntöm Önöket nemzeti ünnepünkön, a

Szabadság és Összefogás Napján.
�Dávid tehát erõsebb volt a filiszteusnál, bár

csak parittyája és köve volt.�
(Sámuel elsõ könyve � Dávid és Góliát, harc

a filiszteusokkal.)
Egy kis nemzet szállt szembe az óriással 61

évvel ezelõtt. Egy kis nemzet mondta ki: elég
volt a rabságból, elég volt az idegen megszál-
lókból, szabadság kell.
A magyarság szabadságvágya évszázadokon

keresztül megnyilvánult. A szabad, független,
keresztény Magyarország védelme több évszá-
zadon keresztül mozgósító erõ volt. A magyar
hõsök, amagyar lélek szabadságvágya sohasem
mérlegelt. Nemmérlegeltek és nem riadtak visz-
sza a következményektõl.
Történelmi példák:
� Kollonich Lipót: �Magyarországot elõbb

rabbá, aztán koldussá, végre katolikussá fogom
tenni.�
A katolikus fõúr II. Rákóczi Ferenc nemmér-

legelt, fellépett a rendi alkotmány, a beolvasztás,
az abszolutizmus, a protestánsok üldözése ellen.
CumDeo Pro Patria et Libertate.
� 1848-ban még áll a népeket elnyomó Szent

Szövetség. A Márciusi Ifjak nem mérlegeltek.
Petõfi Sándor, JókaiMór, TompaMihály, Irinyi,
Vasvári, Vajda János, Vas Gereben. A lánglelkû
márciusi ifjak nem mérlegelték a hõsi harcok,
majd amegtorlás következményeit.
�Szurony szegezve, s forradalmi dalt énekelve

mentek az ágyúk elébe.� (KeményZsigmond)
� Pesti Srácok 1956. A már sokszor levertnek

hitt felkeléstminden túlerõ és ésszerûség ellenére
tovább folytató és gyõzelemre vivõ pesti srácok
semmérlegeltek a szabadságért vívott harcban.
Tisztelt Hölgyeim ésUraim!
1956 õszén a magyar nép világtörténelmet

írt. Fellázadt a zsarnokság ellen. Harcba szállt
az idegen megszállókkal. Egy független és sza-
badMagyarországért.
Akkorra már tûrhetetlenné vált az élet Euró-

pának ezen a felén. A kommunista ideológia azt
ígérte, hogy földi paradicsomot teremt, kizsák-

mányolásmentes, egyenlõségen alapuló társa-
dalmat, amit azonban megvalósított, az nem
volt más, mint egy ázsiai típusú zsarnokság. Pa-
rasztok kizsigerelése, kötelezõ beszolgáltatá-
sok, nyomor, véget nem érõ pártgyûlések, Sza-
bad Nép félórák, ÁVH, fekete autók, letartózta-
tások, kitelepítések, recski tábor, egy szál lóden-
kabát, sivár üzletek, ehetetlen ragacsos kenyér.
Mindent elborító alattomos terror. Börtönné vált
ország. Ez volt a proletárok diktatúrája.
Ezen a diktatúrán ejtettek halálos sebet a Pes-

ti Srácok. Mansfeld Péter, Kósa Ferenc vagy
Futó János társainak 1956-ban alig néhány nap
jutott. A tét a puszta létezés, a gondolkodás és
érzés, a lélegzetvétel szabadsága volt.
Õk voltak 1956 forradalmának legifjabb hõ-

sei. Nem volt mit veszíteniük. Sokuk alig bírta
tartani a puskát. A Corvin közben a szovjet 33.
gépesített hadosztály 17 tankját lõtték ki egyet-
len nap.
Keserédes vicc is született errõl: Mikor volt a

legsportosabb város Budapest? Mikor minden
sarkon állt egy puskás öcsi.
Miért támadtak a szovjetek mindig hajnal-

ban?Mert a gyerekek akkormég alszanak.
Tisztelt Ünneplõk!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc és

nemzeti felszabadító háború mindössze két hé-
tig tartott, mégis megrengette a világot. Meg-
roppantotta a II. világháború után létrehozott
európai békerendszert. Lerántotta a leplet a
szovjet típusú rendszer rideg valóságáról.
A világ egyszer és mindenkorra kijózanodott

a kommunista illúziókból.
1956 forradalma legújabbkori történelmünk

legfényesebb lapjai közé tartozik. A pártállami
rendszerrel, a totális diktatúrával csak az 1956-
os forradalommert szembeszállni.
Mert a bolsevizmussal nem lehet megbékél-

ni. Mert végsõ soron a nemzet megmaradásáról
és az emberi méltóságról volt szó.
Mert nincsenek kis nemzetek. A leghatalma-

sabb, a legerõsebb erõvel is muszáj szembefor-
dulni, ha már tûrhetetlen a megalázottság. Mert
egy nemzet sorsát azok a pillanatok határozzák
meg, amikor nemcsak sodródik a történelem ár-
ján, hanem õmaga a történelem.

Akkor, 1956-ban egy pillanatra Magyaror-
szág úgy érezte, talán sikerülni fog. És egy pilla-
natra sikerült is. Ezekért a pillanatokért érdemes
élni. Ezekbõl a pillanatokból áll össze egy nem-
zet. Ezekbõl az emlékekbõl lehet építkezni.
Ezekre az eseményekremindig kell emlékezni.
Tisztelt Ünneplõk!
Október 23-a legerõsebb üzenete számunkra

az, hogy van, ami soha nem változik, mert nem
változhat: mi, magyarok a szabadság népe va-
gyunk. �56-ban is hittünk az igazunkban és a ha-
zánkban, ésmegküzdöttünk érte.
Ahogy '56-ban, úgy most is mások akarnak a

fejünk fölött dönteni arról, hogy mi magyarok
hogyan éljünk. Ahogy '56-ban, úgy most is fe-
nyegetnekminket, ha nem engedelmeskedünk.
Ahogy '56-ban, úgy most is idegen hatalmak

akarják kijelölni, hogy ki és hogyan vezesse
Magyarországot.
Ahogy '56-ban, úgy most is a szabadságunk

és a hazánk a tét.
Ahogy '56-ban, úgymost is, védjükmegMa-

gyarországot!
Adjon nekünk ehhez erõt az, hogy '56-ban is

a szabadság népe voltunk, és ma is azok va-
gyunk.
Köszönömmegtisztelõ figyelmüket!

Pánczél Károly ünnepi beszéde október 23-án
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Pályaválasztás 2017
Minden évben eljön az az idõ, amikor el kell dönteni, hogy merre

vegye az irányt a gyermek. Ez a döntés nagyon fontos, hiszen megha-
tározza a fiatal jövõjét, jó esetben egy életre.
A döntést három dolog határozza meg: 1. a lehetõségek, 2. a csalá-

di környezet, 3. a fiatal képességei és elképzelései. Ha bármelyik na-
gyon eltér a valóságtól, akkor probléma lehet a pályaválasztásnál.
Direkt írtam fiatalt a pályaválasztásnál, hiszen nem csak a nyolca-

dikosok, hanem az érettségizõk is sok esetben pályaválasztás elõtt
állnak.
A családban sokszor hallani: tanulj fiam (lányom), mert akkor nem

kell dolgozni. Ez a megközelítés teljesen téves. A tanulás bizonyos
esetekben arra predesztinál, hogy fizikai munkát kevesebbet kell vé-
gezni. A szellemi munka sokszor megterhelõbb, mint a fizikai, fõleg
ha nem szívesen végzi az ember. Ha egy kicsit belegondolunk, nem
az a lényeg, hogy mit csinál az ember, hanem az, hogy jó kedvvel csi-
nálja, tehetsége legyen hozzá, és örömöt okozzon az elvégzett mun-
ka. Huszonnégy év alatt szert tettem akkora tapasztalatra, hogy biz-
tosan állíthatom, hogy közepes tanuló, aki jól választott szakmát, bol-
dogabban, nagyobb anyagi biztonságban él, mint egy egyetemi vég-
zettségû, aki nem szereti munkáját, és küszködve, nehézkesen boldo-
gul az életben.
Itt elsõsorban a szakképzésre szeretném felhívni a figyelmet. A

szakképzésnek több lehetséges szintje létezik.
Lehet nyolc általános után választani szakmát. Ezt most szakkö-

zépiskolának hívják, és általában három év alatt lehet elsajátítani a
mesterséget. A tanulók ebben a képzési formában kb. fele idõben el-
méleti képzésben, a másik fele idõben gyakorlati képzésben vesznek
részt. Gyakorlati képzést a megfelelõ akkreditációval rendelkezõ
képzõhelyek végezhetnek. Ilyen képzõhelyet általában tudnak ajánla-
ni a szakközépiskolák. A közelünkben több ilyen szakközépiskola lé-
tezik. Ajánlhatom a Kiskunlacházi Szakközépiskolát, a Virág Gede-
on Szakközépiskolát Kunszentmiklóson, a Csonka János Szakközép-
iskolát Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a Bocskait Halásztelken. En-
nél messzebbre csak akkor érdemes menni, ha valamilyen konkrét cél

vezérli a pályaválasztót. Például a mezõgazdasági képzések, amelyek
Örkényben, Jánoshalmán, Pécelen vannak elérhetõ közelségben
Dömsödtõl. (Kiskunlacházán már évek óta nincs mezõgazdasági-gé-
pész képzés.) Kiskunlacházán asztalos, hegesztõ, szobafestõ, kõmû-
ves, nõi szabó, eladó szakmákban van meghirdetve képzés.
A másik lehetõség az érettségi utáni képzések. Érettségi után, aki

nem megy egyetemre vagy fõiskolára, választhatja a szakképzést.
Csak szakmai tárgyakat kell tanulnia, hiszen a közismereti tárgyak-
ból már érettségit tett. Vannak szakmák, amelyek csak érettségi után
tanulhatók, ilyenek pl.: az autószerelõ, az autóvillamossági mûsze-
rész, fodrász, kozmetikus stb. Ezekhez a szakmákhoz magas szintû
elméleti ismeretek szükségesek, azért elengedhetetlen az érettségi.
Lehetõség van ezekben az iskolákban szakgimnáziumi képzésre is.

Kiskunlacházán építõipari, informatikus, közgazdasági és új ágazat-
ként szépészeti szakon is lehet érettségit adó szakmai képzésre jelent-
kezni. A többi iskola képzését és annak pontos nevét a pályaválasztá-
si füzetekben és az iskolák honlapjain meg lehet találni.
A szakgimnáziumi érettségivel is lehet egyetemre jelentkezni!

Nyilván ha valaki orvosegyetemre akar menni, akkor nem az építõ-
ipari szakközépiskolából lesz a legnagyobb esélye, viszont elõnyt je-
lent, ha mondjuk építõmérnök szeretne lenni.
A pályaválasztásnál járjanak el körültekintõen. Azok, akik erõs

szakmai elhatározással bírnak, határozottan képviseljék érdeküket,
mert bizonyos esetekben a pedagógusok is hajlamosak saját elképze-
lésük szerint irányítani a gyereket, ami nem mindig felel meg a való-
ságnak. A kinézett iskolák is megpróbálják irányítani a felvételre vá-
ró tanulókat a saját szempontjaik szerint. Ezt se fogadják el megfon-
tolás nélkül.
Nem ejtettem szót még a gimnáziumi képzésrõl. Ide azon tanulók

jelentkezését javasolom, akik az általános iskolában jó eredményeket
értek el, és egyetemen szeretnének továbbtanulni. A közelben ilyen
gimnázium van Ráckevén az Ady, Kunszentmiklóson a Baksay,
Szigetszentmiklóson a Batthyány.
A gyermek továbbtanulásánál szempont legyen, hogy felnõttkorá-

ban kiegyensúlyozott, boldog felnõtt válhasson belõle. A szakma
megélhetést biztosítson, és szeresse, amit csinál.

Varsányi Antal mûszaki tanár
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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



Október 26-án a Dömsödi Általános Ipartes-
tület székházában több témában iparos szakem-
berek tartottak elõadást. A meghívottakat Muzs
János elnök úr köszöntötte, majd ismertette az
elõadások témáját, bemutatva az elõadókat.
Elsõként SzûcsGyörgy, azOrszágos Fémipari

Ipartestület elnöke tartotta meg elõadását, mely-
nek címe: Az Országos Fémipari Ipartestület
(OFI) integrált szolgáltatásai a fémipari vállal-
kozásokért.Kitért a fémipari kisvállalkozások je-
lentõségére, hogy hogyan segíti ebben õket az
OFI. Szükség van szakemberekre, így az OFI az

oktatásban is próbál segítséget nyújtani. A fiata-
lok pályaválasztásában fontos szerepet vállalnak.
Szûcs György részletesen ismertette az OFI fõ
feladatait 2020-ig bezáróan. Ezek közül kiemel-
tenbeszélt arról, hogya fémipari üzemek tulajdo-
nosaitmenedzselni kell, hogyelsõrendûcél abiz-
tonságos, kiszámítható gazdasági, társadalmi kör-
nyezet, és mennyire fontos az összefogás a régi-
ók és amegyék közt. Terveik közt szerepel szak-
mai lap és fémipari adatbázis létrehozása, beszélt
a tulajdonosi, menedzseri generációváltásról s a
kisüzemi szakmunkásképzésrõl.

Második elõadó Wendler András volt, aki a
kézmûipari tagozat gépjármû szekciójának ve-
zetõje (PMKIK). Témája a Biztosítói kártéríté-
sek az autójavítók szempontjából címet kapta.
Elõadásában kiemelte a biztosítókkal való kár-
elszámolást, és részletesen beszélt annak mene-
térõl. Az egyes esettípusokat konkrét példákkal
támasztotta alá.
Dr. Csomádi Károly (Pest Megyei Békéltetõ

Testület elnöke) Fogyasztóvédelem vállalko-
zóknak címmel tartott elõadást. A békéltetõ tes-
tület az ügyfelek panaszaival foglalkozik.
Kitért arra például, hogy az ügyfelek bizalmá-

val a biztosító társaságok gyakorta visszaélnek,
mely a fekete gazdaságot élteti. A fogyasztóvé-
delemfeladata, hogykomolyanvegyeapanaszo-
kat, és a sérelemvégére járjon.Elnökúrpéldákkal
színesítette, tette közérthetõvé ezeket az eseteket.
Az elõadások sorát Skribek Pál, az IPTSZ el-

nöke zárta, melynek címe Az IPTSZ szerepe az
oktatás és a szolgáltatás területén.
Hasznos információk hangoztak el a délután

folyamán, melyeket a jelenlévõk hozzászólása-
ikkal, kérdéseik felvetésével egészítettek ki.

Vass Ilona
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Hétfõ: Zárva
Kedd: 10-16
Szerda: 10-16

Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711

Mindenkit szeretettel várunk! *** *** *** *** ***

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás

a könyvtárban
Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása

Vállalkozói fórum aktuális témákkal

SzûcsGyörgy, azOFI elnöke
Wendler András,
a PMKIK vezetõje

Dr. Csomádi Károly,
Pest Megyei Békéltetõ Testület elnöke
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Hûvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamramélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nemmeri,
hát lengeti a tengeri.

(Radnóti Mikós: Október)

Az õsz az iskolában is mozgalmas idõszak,
elkezdõdik a tanulás, de emellett számos tan-
órán kívüli programnak is örülhettek az elmúlt
idõszakban a gyerekek. Szeptember második
felében a 2. a osztály Szarvasra kirándult, ahol a
Mini Magyarország Makettparkot és a szarvasi
arborétumot tekintették meg, valamint hajókáz-
tak a Körösön is. Az 1. a és a 2. b osztály az Or-
szágos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiál-
lításra látogatott Budapestre, itt az õshonos ma-
gyar állatokat és a magyar mezõgazdaság kin-
cseit tekintették meg. Az õszi táj ilyenkor léleg-
zetelállító, ezért a 3. a és a 4. a osztály kerékpár-
túrán vett részt, a 2. a pedig õszi sétát tett a
Duna-parton. A szüreti hagyományokat ápolva
a 2. b osztály szõlõt szedett a dömsödi szõlõs-

kertek egyikében. Ezt követõen szüreti mûsor-
ral kedveskedtek az alsósoknak, és megkínáltak
bennünket az általuk szedett szõlõvel is. Szep-
tember 29-én megrendezésre került a 2017 mé-
teres futás, melyet a gyerekek könnyedén telje-
sítettek. A negyedik évfolyam nyílt napon is-
merkedett a felsõ tagozat munkájával. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a tanévminden napján
kapják a gyerekek az iskolatejet, az egyéb tejter-
mékeket és a zöldséget-gyümölcsöt is.
Október 6-ról és október 23-ról az osztályok

osztálykeretben emlékeztekmeg, október 6-a tisz-
teletéremegrendezésrekerült amárhagyományos
futóverseny,melynekeredményei akövetkezõk:

Futóverseny eredményei: 2017. 10. 06.
2011-es lány
I. Gonda Eszter 1. b
II. Tímár Renáta 1. b
III. Széchenyi Boglárka 1. b
2011-es fiú
I. Juhász Botond 1. a
II. Bányai Tamás 1. a
2010-es lány
I. SzabóVanda 2. a
II. Jánosi Boglárka 2. b
III. SzabóNóra 1. a

2010-es fiú
I. Gonda József 1. a
II. Kiss Gergõ 2. b
III. Nagy Patrik Zsolt 2. a
2009-es lány
I. Slezák Tímea 2. a
II. Rakszegi Zamira 2. a
III. Láng Rege 3. b
2009-es fiú
I. CsörgõÁdám 3. a
II. Volter Vajk 3. a
III. Madarász Zalán 2. a
2008-as lány
I. Szombati Vanda 3. a
II. Kadók Boglárka 4. a
III. Hegedûs Karina 3. a
2008-as fiú
I. Barta Csanád 3. b
II. Kiss Zoltán 3. b
III. Tóth László 3. b
2007-es lány
III. SzabóAnna
2007-es fiú
II. Faragó Tamás Sándor 4. a
III. Solymosi Ferenc 4. a

Szilágyi Veronika

J Nálunk mindig történik valami� J
Októberi hírek az alsó tagozaton

2. a Hajókirándulás a Körösön 2. a Mini Magyarország Makettparkban

2. a õszi sétája a dömsödi Duna-parton 2. a Szarvason
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Futóverseny Futóverseny díjkiosztó október 6.

OMÉK

2. b szüreti mûsora

3. a õszi biciklitúra



10 XXVII. évfolyam11. szám

Úszásoktatás szeptemberben
A 3., illetve az 5. évfolyamos gyerekek két héten keresztül, szakképzett oktatók irányítása alatt sajátíthatták el az úszás fortélyait a ráckevei

uszodában.
�Sok új gyakorlatot tanultam, és sokkal jobb lett az úszástechnikám. Köszönjükmindenkinek, aki ezt lehetõvé tette!� � Perger Panka
�Jó hangulatban telt el a két hét� � LaczaHanna

Õszi igazolt hiányzás
Az idei tanévben a 6. a, illetve a 7. b osztály nyert �Õszi igazolt hiányzást� a zánkai üdülõbe az

Erzsébet Tábor pályázat révén. A remek idõnek is köszönhetõen, élményekkel teli két napot töltöttek
a Balaton partján.

Fióka avató
2017. szeptember 26-án, kedden avattuk iskolánk legkisebb tanulóit, �fiókáit�, az ötödik osztá-

lyosokat.

Diáksport Napja 2017
A2017-es Diáksport Napja alkalmából tanulóink 2017m-t futottak. Az idei tanévben az eseményt

színesítették a tanár-diákmérkõzések, melyeken a 8. évfolyam tanulói mérhették össze ügyességüket
jelenlegi és volt tanáraikkal.
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Aradi vértanúk emléknapja (október 6.):
Az aradi vértanúk elõtti tisztelgés, megemléke-
zés már a kivégzésük napján elkezdõdött, hi-
szen � a szemtanúk elbeszélése alapján � már
egy-két órával késõbb tömegekben zarándokol-
tak annak helyére a gyászolók. Iskolánkminden
évben ünnepi mûsor keretében eleveníti fel az
akkori eseményeket. A múlt történéseit a 8. a
osztályos tanulókmûsora idézte fel.
Amegemlékezést FaragóAttila állította össze.
Október 6-ai futóverseny:Most már nyug-

díjas kollégák indították el ezt a hagyományt
(Tóthné Porvay Zsuzsanna, Kovács Bálintné,
Ambruska Margit). Idén is megrendezésre ke-
rült, szinteminden dömsödi diák részvételével.
Kapja azt elismerésül az érem mellé az elsõ

három helyezett, hogy a neve szerepel az alábbi
táblázatban.

Papírgyûjtés (október 6-7.): Iskolánk törek-
szik a környezettudatos nevelésre. Ennek kere-
tében rendezzük meg minden évben kétszer a
papírgyûjtést. Az elõzõ évekhez híven, a gyere-
kek idén is több konténernyi papírt hoztak újra-
hasznosításra. A témához kapcsolódik, hogy a
használt elem, akkumulátorok gyûjtése folya-
matos, és elektronikai hulladék gyûjtését, el-
szállíttatását is tervezzük.
Felújítás, korszerûsítés: Nagy öröm a szá-

munkra, hogy befejezõdött az ablakok cseréje a
Széchenyi úti iskolában. Szebb, biztonságosabb
és modernebb ablakokon át csodálhattuk a vén-
asszonyok nyarát.
Október 13-án, hagyományainkhoz híven

nyílt napot tartottunk a felsõ tagozaton, amely-
re sok szeretettel vártuk a 4. osztályos tanulókat
és az itt tanuló diákok szüleit. A visszajelzések

alapján leendõ felsõs diákjaink pozitív élmé-
nyekkel gazdagodtak.
Még ugyanezen a napon a 7-8. osztályos ta-

nulók egy rendkívüli osztályfõnöki órán vettek
részt. Vendégelõadónk, egy rendõrtiszt hívta fel
a figyelmüket az internethasználat veszélyeire.
Az elõadást egy játékos, ugyanakkor a hallott
ismereteket elmélyítõ teszt zárta. A bemutató
folytatásaként osztályfõnöki órákon is beszél-
getünk a témáról a diákokkal.
Október 20-án az 1956-os forradalomról és

szabadságharcról iskolánk falain belül is meg-
emlékeztünk. Diákjaink idézték fel a fõbb ese-
ményeket. A mûsort a 8. a osztály tanulói és az
iskolai énekkar adták, FaragóAttila és Horváth-
Nagy Emese segítségével.
Diákjaink egy pályaorientációs nap kereté-

ben kaptak segítséget a továbbtanuláshoz, ahol

vendégeink mutatták be saját szakmájukat.
Minden diák az általa választott 10 hivatással is-
merkedhetett meg. A nap megszervezését fõ-
ként Gerenday Évának köszönhetjük. Másnap
megkértük a gyerekeket, írják le véleményüket
a pályaválasztási napról. Mindenki azt írta,
hogy jól érezte magát, tetszett neki a program.
Õk írtákmég:
�A nap elején úgy jöttem az iskolába, hogy

tanár akarok lenni.Mostmár fodrász, informati-
kus, vendéglõs, kozmetikus, rendõr és mûkör-
mös is szeretnék lenni egyszerre!� (6. a)
�Nagyon király volt. 15 perc a bemutatáshoz

kicsit kevés, mire elkezdtük, már be is fejezõ-
dött. Örülnék, ha jövõre is lenne.� (6. a)
�Ez a nap egy különleges nap volt. A legjob-

ban a fodrász, a pszichológus, az építészmérnök
és a kozmetikus tetszett.� (6. a)

�Szerintem sok gyerek gondolt arra, hogy va-
lamelyik szakmát fogja választani. Elmondták,
hogy mennyit kell ezekhez tanulni. Szerintem,
ha valaki ezek közül választ, akkor összeszedi
magát a tanulásban.� (6. b)
�Sok szakmát megismertünk. Nekem ezek

közül a fodrász tetszett a legjobban. Bár én óvó-
nõ szeretnék lenni, mégis nagyon jó
bemutató volt. Sok érdekességet
mesélt, több készüléket is megis-
mertünk... Örülök, hogy az iskola le-
hetõséget teremtett ezzel a program-
mal arra, hogy betekintést nyerhes-
sünk több szakmába.� (6. b)

�Sokat segített a pályaválasztás-
ban. A rendõr és a mezõgazdasági
gépszerelõ engem nagyon megfo-
gott. Tetszett, hogy az elõadók ilyen
részletesen mondták el, hogy mivel
foglalkoznak. Remélem, jövõre is
ilyen jó lesz.� (7. a)
�Szórakoztató, hasznos volt, és rá-

döbbentett arra, hogy már nem sok
van hátra. Lassan el kell kezdeni

gondolkodni azon, hogy milyen szakmát szeret-
nék tanulni. Szeretettel, kedvesen fogadtak min-
ket.� (7. a)
�Megtudtam a szakmák elõnyét és hátrányát.

Többen mondták, hogy olyan szakmát válasz-
szunk, amit szeretünk majd csinálni, mert bár-
mennyit kereshetünk, ha nem szeretjük csinál-
ni.� (7. a)

Október az iskolánkban

Születési év 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett
2011 Gonda Eszter 1. b Tímár Renáta 1. b Széchenyi Boglárka 1. b
2010 SzabóVanda 2. a Jánosi Boglárka 2. b SzabóNóra 1. a
2009 Slezák Tímea 2. a Rakszegi Zamira 2. a Láng Rege 3. b
2008 Szombati Vanda 3. a KadókBoglárka 4. a Hegedûs Karina 3. a
2007 Szeile Bernadett Klaudia 5. b Klszák Evelin 5. b SzabóAnna 4. a
2006 Mészáros Fanni 5. a Ambruska Bernadett 5. b

Dobrai Nóra 5. b
Kiss Vivien Zsuzsanna 5. b

2005 BaloghVirág Csenge 6. b Sas Zsuzsanna 6. b Keresztes Adrienn 7. a
2004 Csörgõ Lujza Lilla 7. b Várkonyi Valéria Eszter 7. a Vályi Veronika Tünde 7. b
2003 Volter Evelin 8. a Szeile Alexandra Vanessza 8. b Rakszegi Napsugár 8. a
2002 Komir KonsztantinovnaAlla 7. b Popovics Sára Vivien 8. b Mészáros AnikóÁgnes 8. b

Születési év 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett
2011 Juhász Botond 1. a Bányai Tamás 1. a
2010 Gonda József 1. a Kiss Gergõ 2. b Nagy Patrik 2. a
2009 CsörgõÁdám 3. a Volter Vajk 3. a Madarász Zalán 2. a
2008 Barta Csanád 3. b Kiss Zoltán 3. b Tóth László 3. b
2007 Sankó Bence 5. a Faragó Tamás Sándor 4. a Solymosi Ferenc 4. a
2006 CsörgõHunor István 5. b Liptai Áron 5. b Bábel Levente Dávid 5. b
2005 Brassó József 6. a Durbák Bence 6. a Krisztián Kristóf Zsolt 5. b
2004 Bódog Zsolt Richárd 7. a Turcsán Bence 7. b Kincses József 7. b
2003 PergerMáté 8. a GalambosMilán 8. a Kiss Richárd Levente 8. a
2002 Kunu Szebasztián Gyula 7. b Kolompár Gusztáv 7. b Sztojka József 7. a

Matula Bettina

Földi Krisztina

Dr. Rókusfalvy Sylvia
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�Számomra hasznos volt, mert megtudtam,
hogy hova kell majd iskolába járnom, melyik
tantárgyat kell jobban tanulnom. Mivel jár az a
szakma, amit választottam, mi a jó és mi a rossz
benne.� (7. a)

�Lehetne több szakma is, például tanár vagy
kõmûves vagymás speciális szakma. Ezek csak
ötletek, a mostani így is tökéletes volt. Bántam,
hogy csak 10 helyre lehetett menni. Kevés volt
az idõ a beszélgetésre.� (7. a)
�A mezõgazdaságban az tetszett, hogy jól fi-

zet és szeretem a traktorokat. Az autószerelés-
nél az, hogy sok alkatrészbõl áll és logikázni
kell. Az asztalosnál az, hogy sokat lehet vele
kreatívkodni.� (7. b)

�Betekintést kaphattunk a valódi életbe, hogy
milyen amunka. Nekem a kozmetikus keltette fel
az érdeklõdésemet. Minden csillogó benne, és se-
gíthetünkazembereknek,örömet tudunkvele sze-
rezni másoknak. Engem ez a nap elgondolkodta-
tott, igenis küzdeni kell az álmaimért.� (7. b)
�Nekem nagyon tetszettek a szakmák, mert

rendes emberek voltak.Az is tetszett, hogy rész-
letesen bemutatták a szakmát. A legjobb az au-
tószerelõ volt. Az építészmérnök is jó volt, sok
épületet bemutatott.� (7. b)
�Jó volt, hogy megmutatták a szerszámokat,

hoztak könyveket és képeket. Jók voltak az elõ-
adók.� (7. b)
�Én régóta építészmérnök vagy belsõépítész

szeretnék lenni. Ezen a napon volt építészmér-
nök, nem változtatok a véleményemen. Sok ér-
dekes és jó információt tudtam meg a szakmá-
ról. És biztos nem fogok kozmetikus, mûkör-
mös lenni. Az autószerelõ elõadása is tetszett.�
(7. b)

�A villanyszerelõ elmagyarázta, hogy mit
kell csinálni. Van amit megtehet és van amit
nem.Azt ismondta, ha színvak vagy, akkormár
ne is jelentkezz! Az is tetszett, hogy az asztalos
milyen szép dolgokat tud csinálni.� (7.b)
�Eldöntöttem, hogy pszichológus leszek. Ez a

nap segített, hogy biztosabb legyek benne. A
szakma értelmérõl és belsõbb dolgairól világosí-
tott fel. Az autószerelõ úgy beszélt velünk, mint
ahogy anyu szokott velem. Az életrõl beszélt, és
hogy tanulni kell. Nemcsak a tanároktól lehetett
hallani, hogymiért érdemes és kell tanulni.� (7. b)

�Akárkiknél voltunk, mindig szépen és jól
magyaráztak. Remélem, jövõre ugyanezek az
emberek lesznek.� (7. b)
�Amûkörmös tetszett a legjobban,mivel az ér-

dekel is. Sok kérdést lehetett feltenni. Az utolsó
elõadás (autós) semvolt rossz.Ott arról is szóvolt,
hogy nem másért, hanem az álmainkért vagy
amik szeretnénk lenni, azért tennünkkell.� (7. b)
�Nekem a vendéglátás tetszett a legjobban,

mert szeretek emberek közt lenni. A fodrász be-
mutatója is tetszett, de ahhoz kell a kémia.� (8. a)
�Habár én gimnáziumba megyek, sok ötletet

kaptam, hogy mit tanuljak, mire szakosodjak.
Nekem legjobban az informatika tetszett. Beve-
zettekminket az informatika bugyraiba.� (8. a)
�Olyan emberek voltak itt, akik szeretik a

munkájukat. Sok olyan dolgot hallottunk, ami
kívülrõl nem látszik. A legjobb bemutató óra �
szerintem� az állatorvos volt,mert vicces, érde-
kes és tanulságos volt. Köszönjük!� (8. a)
�Nekem nagyon tetszett, mert szimpatikusak

voltak a szakmák képviselõi. Gratulálok a szer-
vezõ pedagógusoknak, szuperül megszervezték

ezt az eseményt. Min-
den bemutató tetszett,
nem tudnék rosszat
mondani. Minden szak-
ma képviselõje nagyon
aranyos és tüneményes
volt. Látszott rajtuk,
hogy szeretik a munká-
jukat.� (8. a)
�Köszönjük szépen ezt a jó napot!� (8. a)
�Szerintem így jobban megismertük, hogy

melyik szakmához milyen adottságok kellenek.
Az állatorvos tetszett a legjobban, mert vele le-
hetett a legjobban beszélgeni.� (8. b)
�Kozmetikus szeretnék lenni. Most többet

megtudtam róla és eldöntöttem, hogy tényleg ez
az álmom és végig fogom csinálni. A vendéglá-
tós bemutató is tetszett, sok érdekességet meg-
tudtam. Így megfontolom, hogy tartaléknak be-
jelölöm.� (8. b)
�Szerintem a mezõgazdasági gépszerelõ volt

a legjobb, mert én is az szeretnék lenni. Érde-
kes, hasznos volt.� (8. b)
�Élvezet volt hallgatni õket és látni az igye-

kezetet a felkészülésben. Örömmel hallgattam,
ahogy szeretett szakmájukról tájékoztattakmin-
ket. Nekem kifejezetten a rendõri munka tet-
szett, mert szerintem fontos a közösség jóléte.
Örülök, ha egy közösségben béke van.� (8. b)

Összeállította: IspánnéCzibolyaAndrea

Ezen a napon ünneplõbe öltözött gyermekek
fogadtak az iskola bejáratánál. Igyekeztemmin-
den egyes szakmai bemutatón részt venni. Cso-
dálattal figyeltem az elõadókat és a gyerekeket,
akik tágra nyílt szemmel és nagy érdeklõdéssel
hallgatták a különbözõ szakmák képviselõit.
A gyerekek bevonásával, interaktív módon

történtek az elõadások; mindenki megtalálhatta
a maga érdeklõdésének megfelelõt. A bemuta-
tott szakmák kiemelkedõ szakemberei képvisel-
tették magukat, akik végigvezették a szakmai
sikerekhez vezetõ úton a tanulókat, azt sugallva,
hogy a sikerekért bizony komoly erõfeszítése-
ket kell tenni; biztatták õket, hogymerjenek na-
gyot álmodni. Továbbá tudatosították bennük:
ahhoz, hogy eredményeik legyenek, bizony so-
kat kell tanulniuk.
Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a na-

gyon jól szervezett napnak. Gratulálok továbbá a
szervezõ tanároknak, Gerenday Évának és Fara-
gó Attilának az újító törekvésért. Õk ez alkalom-
mal is gyermekeink érdekeit tartották szemelõtt.
KovácsnéBorzaOrsolya�szülõ, SZMKelnök

Klszák Tamás

Simon Norbert

Biricz Ferenc

Biricz Márta

Bõdi Endre

Katona Ágnes

Laczó Csaba

Gábor Tamás
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Dömsödi SE :RáckeveVAFC1:1 (1:1)
Avendégek szereztek vezetést Dulcz Gusztáv góljával.
A dömsödiek gólját Cserna Gábor szerezte. A hazai két pont elveszté-

semég hiányozhat a végelszámolásnál.
Diósd : Dömsöd 2:1 (1:1)
Az elhalasztott mérkõzést a pályaválasztási jog felcserélésével Diós-

don játszották. Szorosmérkõzésen a hazaiak bizonyultak jobbnak.Amie-
ink gólját Rösch Péter szerezte.
Pereg SE :Dömsödi SE 1:1 (1:1)
Már amásodik percben vezetést szerzett a hazai csapat Rottenbiller Ist-

ván révén. A 26. percben Cziráky Tamás tizenegyesbõl egyenlített. Az
idegenbenmegszerzett egy pont viszont dicséretes teljesítmény.
Dömsödi SE : FelsõpakonyiKSE 0:1
Az idáig veretlen listavezetõ a 70. percben szerzett góllal gyõzött Döm-

södön.

ÓcsaVSE :Dömsödi SE 0:2 (0:2)
Rösch Péter és CsernaGábor góljaival már az elsõ félidõben eldöntötte

csapatunk amérkõzést. Az idegenbenmegszerzett gyõzelem jól jött a hát-
ralévõ nehézmérkõzések elõtt.
Csapatunk jelenleg a 7. helyet foglalja el a tabellán.
Ahátralévõmérkõzések:
2017-11-05 13:30: Dömsödi SE : Bugyi SE
2017-11-12 13:00: Alsónémedi SE : Dömsödi SE
2017-11-19 13:00: Dömsödi SE : Törökbálinti TC
2017-11-25 13:00: Halásztelek FC : Dömsödi SE
Szomorú hír jelent meg a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség honlap-

ján: Horváth Mihály egykori játékvezetõ 70 éves korában elhunyt. Hor-
váth Mihály hosszú idõn keresztül tevékenykedett a ráckevei körzet lab-
darúgásának szervezésében. Emlékét megõrizzük.

Varsányi

Nem sok pontot gyûjtött a Dömsödi SE

Pest Megye Szépe verseny

A közönségszavazás elindult, szavazza-
nak Budai Noémi Juditra!
A versenyfelhívásból tudjuk, hogy a ver-

seny célja az, hogy a nagyközönség megis-
merje amegye széphölgyeit, és felfedezzék la-
kóhelyük, illetve amegye szépségeit is.Aver-
senyen nincs fürdõruhás felvonulás, ugyanak-
kor a hölgyeknek nem csupán a szépségükrõl,
hanem belsõ értékeikrõl is tanúbizonyságot
kell tenniük. A zsûrit és a nézõket a külsõn kí-
vül a belbecs is érdekli, ezért a résztvevõknek
mûveltségi kérdésekre is válaszolniuk kell.
Pest Megye Szépe Top 16 lánya közt a 4.

sz. versenyzõ Budai Noémi Judit, aki Döm-
södöt képviseli. A médiaszavazás elindult, a
döntõ november 18-án lesz. A következõ lin-
ken szavazhatnak Budai Noémi Juditra:
https://www.facebook.com/pestmegye-

szepe/photos/a.421800264858253.1073741
828.272870646417883/478735145831431/
?type=3&theater
Médiatámogató: BudaKörnyéki Televízió
A fotót Csizmadia Zoltán készítette.
(a promóciót a Facebook nem támogatja, nem

hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a
Facebookhoz.)

Iskolánk kiemelkedõen fontos feladatának
tekinti a tanulók pályaorientációját, annak tá-
mogatását, a sikeres iskola-, ill. pályaválasz-
tást. Évek óta hagyományosan megrendezésre
kerül a 7., ill. 8. évfolyamos gyerekek szülei-
nek egy szülõi értekezlet. Ezen alkalmakkor a
középiskolák képviselõi, valamint a Pest Me-
gyei és ÉrdMegyei JogúVárosi Kereskedelmi
és Iparkamara pályaorientációs tanácsadója
adnak széleskörû tájékoztatást a továbbtanulá-
si lehetõségekrõl. Más idõpontban a volt diák-
jaink mutatják be jelenlegi iskoláikat a közép-
iskolába készülõknek. Ebben a tanévben erre
novemberben kerül sor.
A 2017/2018-as tanévben elõször hagyo-

mányteremtõ céllal új kezdeményezés valósult
meg. Különbözõ szakmák jeles képviselõit
hívtuk meg az iskolánkba azzal a céllal, hogy
hivatásukról tájékoztatást nyújtsanak a felsõ
tagozatos diákjainknak. A gyerekek által java-
solt szakmák kerültek röviden bemutatásra.

Meghívott vendégeink:
� Biricz Ferenc � Ybl plakettel kitüntetett
építõmérnök

� Biricz Márta � mester okleveles pszi-
choterapeuta, pszichológia szakos tanár

� Bõdi Endre � vállalkozó
�Dr. Rókusfalvy Sylvia � háziorvos, anesz-
teziológus, belgyógyász

� Dr. KatonaÁgnes � állatorvos
� Földi Krisztina � kozmetikus
� Gábor Tamás � étteremvezetõ
� Hegedûs Csaba � asztalos
� Klszák Tamás � villanyszerelõ
� Laczó Csaba � iskolarendõr
� LendvayVica �mûkörömépítõ
�Matula Bettina � fodrászmester
� Nyári Imre � informatikus
� SimonNorbert �mezõgazdasági gépszere-
lõ és növénytermesztõ és gépkezelõ

Ezúton szeretném megköszönni a ma-
gam, kollégáim és a gyerekek nevében a fel-
készülésükre és elõadásaikra szánt idejüket,
energiájukat.

GerendayÉva
pedagógus

5. és 6. osztályos diákjaink
2017. október 13-án a Bolyai
Matematika Csapatverseny
megyei fordulóján vettek
részt Ráckevén.
A versenyen három négy-

fõs csapattal indultunk. A fel-
adatokat közösen kellett meg-
oldaniuk a tanulóknak.
Munkájuk során így meg-

tapasztalhatták, hogy �Az
összedolgozás képessége az
egyik legnagyobb érték az
életben.�

Csapataink a középme-
zõnyben végeztek mindkét
évfolyam esetén. Ötödikese-
inknél 81 csapattal, a hatodi-
kosoknál 72 csapattal mértük
össze tudásunkat.
Gratulálunk a verseny-

zõknek!

5. évfolyam
1. csapat:
� Perger Panka
� Horváth Fanni
� Liptai Áron

� KatonaMarcell
2. csapat:
� Takács Zita
� Bábel Levente
� Kakas Bence
� Krisztián Kristóf Zsolt

6. évfolyam
� Sas Zsuzsanna
� BaloghVirág
� Szabó Petra
� Nagy-MolnárMartin

Ácsné Jaksa Szilvia

Matematika versenyeredmények

PályaorientációsNap�
2017. október 24.
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Mostanában sok olyan anyukával, apukával
beszélgettem, akik szinte kétségbeesve kérdez-
ték, mit tegyenek hisztis csemetéjükkel. Biztos
mindannyian láttunk már eltorzult fejjel üvöltõ,
esetleg a földön fetrengõ, magából teljesen ki-
kelt gyerekeket. Nos, mi is az a hiszti tulajdon-
képpen? Hiszti akkor tör ki, amikor egy embert
vagy egy gyereket valami megakadályoz ab-
ban, hogy elérje, amit nagyon szeretne. ilyenkor
a kisember, és persze a nagy is iszonyú csalódott
és dühös lesz. Ezt az érzést hívjuk frusztráció-
nak. Tehát a frusztráció alapja az akarat, vagyis
az akarat meghiúsulása. Az érzést mi felnõttek
is sokszor átéljük, nekünk is nagyon kellemet-
len, csak mi már megtanultuk kezelni. A gyere-
kek azonban sokszor még nem tudnak mit kez-
deni hatalmas csalódottságukkal, és ez hiszti
formájában tör ki belõlük. A gyerekek nem szü-
letnek hisztisnek, ez a fejlõdésük egyik állomá-
sa, ami az akarat kialakulásával jár együtt.
Ahhoz, hogy ezt megértsük, nézzünk meg

pár dolgot a kisgyermekek fejlõdésérõl.
Hamegfigyelünkegyújszülöttet, azt láthatjuk,

kb. 6 hetes koráig olyan,minthamégmindig az õ
kisméhen belüli életét élné. Ilyenkor olyan,mint-
ha még egy burokban élne, környezetérõl, a kö-
rülötte lévõkrõl alig vesz tudomást. Ebben a kor-
ban jószerivel még csak reflexei vannak. A kör-
nyezet ingereire is reflexesen reagál, nem tudato-
san. Az újszülött nem tud hisztizni, sírása, bár-
mily kitartó és sokszor nehezenviselhetõ,mindig
valamilyen kellemetlen �eseményre� adott refle-
xes válasz. Ilyen esemény lehet pl. az éhség, a fá-
radtság, ha fázik, hamelege van. Sokszor nagyon
nehéz kitalálni, mi okoz kellemetlenséget újszü-
lött babánknak,mi az, amiért sokszor olyankitar-
tóan sír, fõleg ha érzékenyebb babánk van, aki a
kisebb kellemetlenségekre, pl. az emésztéssel já-
ró bélmozgásra is intenzíven reagál.
Általában 6 hetes kortól kezd kisbabánk felfi-

gyelni a külvilágra. A külvilág azonbanmég jó-
részt az édesanyját jelenti neki. Felfedezi, hogy
a rossz érzések elmulasztója, �gondjainak�
megoldója az anyja:Õ ad enni, ha éhes, betakar-
ja, ha fázik.Kezdimegérteni, hogy sírására any-
ja reagál, és megszûnik az õt kínzó kellemetlen-
ség. De ezt sem nevezhetjük hisztinek, sírása
nem tudatos, nem indulatból fakad, hanem ref-
lexes válasz a kellemetlen dolgokra.
A következõ fázis 5-6 hónapos korban kez-

dõdik. Ebben a korban a kisbaba egyre jobban

kezd érdeklõdni a környezete iránt. Érdeklõdve
vizsgálgatja saját testét, keresi, meddig is tart õ,
és hol kezdõdik a külvilág. Ebben a korban so-
kat játszik a kezével, lábával, hangjával. Sírása
is egyre differenciáltabb, vagyis különbözõkép-
pen sír, ha éhes, ha álmos, ha fáj valamije, ha
dühös. A mozgása is elkezd fejlõdni, elõször
még csak az oldalára fordul, majd hamarosan
hasra. Amikor már biztosan tudja tartani magát
hason, elkezd kúszni, mászni. A mozgás fejlõ-
désével a tárgyak iránt is egyre érdeklõdõbb
lesz, sõt a mozgás fejlõdésének egyik fõ motor-
ja, hogy a gyermek el szeretné érni a kiszemelt
tárgyat. Megjelenik az akarat csírája, a gyerek
egyre érdeklõdõbb lesz, nagyon kíváncsi, min-
dent megfog, megvizsgál, leginkább még úgy,
hogy a szájába veszi.
Körülbelül 10 hónapos korától kezd még

ügyesebbenmozogni, a kúszó-mászó csecsemõ
feláll, totyog, járni tanul. És ezzel a világ még
jobban kitágul a számára. Egyre több mindent
ér el, s ha eléri, bizony meg is vizsgálja, meg is
nézi. Egyre jobban kommunikál, és ha beszélni
még nem is tud, gesztusokkal, mimikával kife-
jezi, amit szeretne.Kapcsolata anyjávalmég na-
gyon szoros, a nagy felfedezõ utak közben hoz-
zá jár feltöltõdni. Ezt az idõszakot a gyakorlás
korszakának is nevezzük, mivel ilyenkor a kis-
ember nagy örömmel gyakorolja, ismételgeti az
újonnan megtanult mozdulatokat, mozdulatso-
rokat, ezzel fejlesztve saját képességeit. Öröm-
mel tölti el saját ügyessége, az, hogy egyre in-
kább ura saját testének. És ahogy egyre ügyese-
dik, egyremagabiztosabbá is válik, sokszor úgy
tûnik, mintha azt érezné, nincs számára lehetet-
len. Ebben a korban a szülõnek állandóan ug-
rásra készen kell állnia, hogy az esetleges ve-
szélyhelyzetektõl távol tartsa a kis felfedezõt.
Mire gyermekünk eléri a másfél éves kort,

mozgása már ügyes, ura mozdulatainak, maga-
biztosan jár. Gondolkodása is egyre jobban fej-
lõdik, képes eltervezni és véghezvinni dolgokat.
Ahogy azonban egyre ügyesedik, egyre okoso-
dik, elkezdi azt ismegérteni, hogy nemminden-
re képes, amit akar. Pl. nem tudja felépíteni még
a tornyot, vagy nembírja el a széket, és úgy álta-
lában még nem olyan ügyes, mint a felnõttek.
Pedig szeretne. De rá kell hogy jöjjön, sok do-
logban segítségre van szüksége, vagyis függ a
szüleitõl. Pedig õ már egyre inkább önállóan
szeretné csinálni, amit eltervezett, függetlened-

ni szeretne. S ha nem lenne elég, hogynemképes
mindentmegvalósítani, amit eltervezett, ráadásul
a felnõttek, legfõképp az anyja, sokszor megaka-
dályozzák, hogyúgy történjenek adolgok, ahogy
õ akarja. Pl. nem lehet kihajolni az ablakon, vagy
az úttesten motorozni, vagy megvenni a boltban,
amit õ kinézett. Mindkét eset, az is, ha valamire
nem képes egyedül, és az is, ha nem engedik,
amit akar, roppant dühítõ számára. És hogy ez
mégne legyenelég, ekkor kezdõdik az akarat fej-
lõdésének intenzív idõszaka is. Az akarást elkez-
di ugyanúgy gyakorolni, ahogy korábban a kú-
szást, mászást, járást stb. Vagyis csemeténk csak
az akarás kedvéért akar. Így aztán a két év körüli
gyermeknek sokszor nem lehet a kedvére tenni,
hiszen az egyik pillanatbanmég ezt akarja, amá-
sikban pont annak az ellenkezõjét.
Ezért van tehát, hogy a kétéves kor a klasszi-

kus nagy hisztik idõszaka. Ilyenkor gyerme-
künkmást sem akar, csak akarni: Azonban sok-
szor nem képes az akaratát véghezvinni, mert
még nem elég ügyes, sokszor pedig nem enge-
dik neki, mert vagy veszélyes, vagy a szülõ
mást akar. Ez nagy feszültséget szül a gyermek-
ben, amihez elég egy kis szikra is, hogy igazi
hisztiben törjön ki. Persze a gyerekek vérmér-
séklete nem egyforma, vannak nyugodt gyere-
kek, akik nagyobb viharok nélkül átvészelik ezt
az idõszakot, és vannak temperamentumosak,
akiknél rendszeres a nagy kiborulás.

Akármi is okozza a hisztit, mindenképp pró-
báljuk megõrizni nyugalmunkat. Még akkor is,
ha a bolt közepén rendezi a gyerek a mûsort. A
nyugodtságon túl azonban az, hogy mit csinál-
junk, az attól is függ, min tört ki a vihar. Ha
gyermekünk saját ügyetlensége miatt borult ki,
mindenképpen próbáljuk vigasztalni, ha engedi,
és próbáljunk észrevétlenül segíteni. Ha nem
hagyja magát vigasztalni, ami sokszor elõfor-
dul, akkor nincs más választásunk, mint hogy
megvárjuk,míg elvonul a hiszti, és utána próbá-
lunk segíteni. Ha azonban azon borult ki, hogy
valamit nem engedtünk meg neki, semmiképp
ne engedjünk az akaratának csak azért, hogy
megnyugodjon. A gyerekek hamar megtanul-
ják, hogy hisztivel el lehet érni amit akarnak, és
így egyre gyakrabban hisztiznek. Ilyenkor a leg-
jobb, amit tehetünk, hogy nyugodtakmaradunk,
és megvárjuk, amíg a hiszti elmúlik, de nem en-
gedünk a gyereknek. Sokat segíthet, ha közben
mondogatjuk magunknak, hogy el fog múlni,
hiszen egy hiszti sem tartott még örökké. Tu-
dom, hogy ezt könnyû mondani, de megtenni
sokszor nagyon nehéz. Ha azonban kitartunk,
gyermekünk szépen lassan megtanulja elfogad-
ni saját határait, és azt is, hogy nem minden le-
het az õ akarata szerint. És egy magabiztos fel-
nõtt mellett, aki megmondja, mit lehet és mit
nem, õ is nagyobb biztonságban érzimagát, és a
hiszti korszak szép lassan elmúlik.

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

Szülõi fórum: A HISZTI
avagy az akarat fejlõdése

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

November 15. (szerda) Bábozás (Három kismalac)
November 16. (csüt.) Zenebona Emesével
November 17. (péntek) Sütögetés Melindával (muffin)
November 20. (hétfõ) Bábozás (magyar népmese)
November 21. (kedd) Mondókázás Edinával és Angival
November 22. (szerda) Adventi kreatívosodás: decoupage
November 23. (csüt.) Zenebona Emesével
November 24. (péntek) Gofrisütés közösen
November 27. (hétfõ) Gyurmafõzés
November 28. (kedd) Mondókázás Edinával és Angival
November 29. (szerda) Adventi kreatívosodás: papírfonás
November 30. (csüt.) Zenebona Emesével
December 1. (péntek) Palacsintasütés közösen
December 4. (hétfõ) Mondókázás Edinával és Angival
December 5. (kedd) Télapó ünnepség

December 6. (szerda) Adventi kreatívosodás: adventi koszorú közösen
December 7. (csüt.) Zenebona Emesével
December 8. (péntek) Bögrés sütemény közösen
December 11. (hétfõ) Mondókázás Edinával és Angival
December 12. (kedd) Adventi kreatívosodás: fürdõgolyó készítés Gud-

mon Ildivel
December 13. (szerda) Adventi kreatívosodás: ablakdíszek
December 14. (csüt.) Zenebona Emesével
December 15. (péntek) Mézeskalácssütés közösen
December 18. (hétfõ ) Mondókázás Edinával és Angival
December 19. (kedd) Karácsonyi ünnepség
December 20. (szerda) Bábozás (magyar népmesék)
December 21. (csüt.) Zenebona Emesével
December 22. (péntek) Mikrós sütemény sütés közösen

Mucsi Edina

Kisherceg Gyerekház 2017. november�decemberi programok:

PÁLYÁZAT
Uniós támogatással a Canal-System-Plast Kft. új létesítmény létre-

hozására elnyert pályázat adatai:

A kedvezményezett neve: Canal-System Plast Kft.

A Támogató neve: NemzetgazdaságiMinisztérium

A támogatás forrása: 2014 � 2020 pénzügyi költségvetési támogatás a
Pest megyei Területfejlesztési Program keretein belül.

A projekt címe: Nemzetgazdasági Minisztérium PM_KKV_2016
számon, �mikro, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek
javítása Pest megye területén�

Támogatói okirat száma: PM_KKV_2016/30

A támogatási összeg: 96.865.037,- Ft

A támogatásmértéke: 55%

Aprojekt tervezett kezdése: 2017. október 28.

A projekt tervezett befejezési határideje: 2018. június 30.

A projektben aDömsödön található telephely bõvítése a cél.

ACanal-System-Plast Kft. 2014 � 2020 pénzügyi költségvetési támo-
gatás a Pest megyei Területfejlesztési Program keretein belül,
Nemzetgazdasági Minisztérium PM_KKV_2016 számon, �mikro, kis-
és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye
területén�.
176.118.250,- Ft összköltségû fejlesztés eredményeként, új üzem-

csarnok létesítésére kerül sor, mellyel cégünk kapacitás-bõvítést tud
létrehozni, valamint új munkahelyeket is tud teremteni.

ACanal-SystemPlast Kft. 1991-ben alakult, célunk a termelékenység
növelése, valamint új piac szerzés, új munkahelyek teremtése.

További információ kérhetõ:

Canal-System Plast Kft.
Cím: 2344Dömsöd, Nagy Tanyai út IpartelepMûanyagÜzem
E-mail: info@canalsystemplast.hu
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Õszi kirándulásunk
Bikalon

Knüllwald testvérvárosunk jóvoltából az õszi szünetben egész napos
kirándulást tudtunk szervezni Bikalra, ahol a középkori élménybirtok
programjain vettünk részt. A gyerekek mézeskalácsot készíthettek, gyer-
tyát önthettek, állatokat simogathattak, íjászkodtak, tûzzománcot festet-
tek, és a kovácsmûhelyben patkókovácsolásban segédkeztek. A fafaragó
mûhelyben csak ámultunk és bámultunk, miközben amester �lélekmada-
rakat� farigcsált. A mesebarlangban Mátyás király meséit hallgatták a

gyerekek,miközben a felnõttek kurtizánképzésen vehettek részt. A lovagi
tornán színvonalas mûsorban jelenítették meg Kinizsi Pál szereplésével a
korabeli harcokat. Középkori viseletbe öltözött vendégek sétáltak a kor-
hûen megépített birtokon. Elmondhatjuk, hogy egy nap nem is elég ah-
hoz, hogyminden programon részt vegyünk, viszont így is nagyon sok in-
formációval gazdagodtunk, és jól szórakoztunk. Bikalra menet a buszon
Vass Ilonka tartott ismeretterjesztõ útmutatást az útközben érintett telepü-
lésekrõl, tájegységekrõl. Köszönet testvérvárosunknak, Knüllwaldnak a
Dömsöd � Áporka � Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat dol-
gozói és a kiránduláson részt vevõ gyerekek és szülei nevében is.

ChristophGáborné
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A �Még 1000 év Dömsödért� Egyesü-
let Közhasznú Szervezet a hagyomá-
nyoknakmegfelelõen 2017-ben is lehetõ-
séget nyújt arra, hogy a szülõk, nagyszü-
lõk, barátok és ismerõsök csomagot és
ajándékot küldjenek gyermekeiknek, uno-
káiknak, szeretteiknek és barátaiknak a
Mikulással krampuszok kíséretében.

Az ajándékokat 2017. december 5-én KEDDEN délután Dömsöd
nagyközség közigazgatási területén szállítjuk ki (17.00 és 20.00 óra
között)!
Figyelem!Mindenkinek a saját igényei és lehetõségei szerint összeállí-

tott, vásárolt csomagját és ajándékait adja át aMikulás.
Családonként, lakásonként a kiszállás díját, 1.000 Ft-ot a megren-

deléskor kell megfizetni amegrendelõhelyen!
Kérjük Önöket, hogy a megrendeléskor adják meg a pontos adatokat,

JELLEMZÉSEKET, ÜZENETEKET a megrendelõlapon, itt jelezzék,
hogy hol lesz elhelyezve (villanyóra, terasz, ablakpárkány stb.) az ajándék,
hogy aMikulás és kísérete ismegtalálja a csomagokat és átadhassa azokat!
MEGRENDELÉSKORKÉRJÜK,NEADJANAKLECSOMAGOT,

AJÁNDÉKOTAMEGRENDELÕHELYEN!!

Megrendelõhelyek:
�MIZSE diszkont � Dömsöd, Kossuth L. u.
� Élelmiszer � Zöldségbolt (FaragóABC)Dömsöd, Kossuth L. u.

� DobosABC �Dömsöd, Váczi utca
� Zöldségbolt (Gulyásné Marika) � Dömsöd,
Bajcsy-Zs. u.
� Sipos Vegyesbolt � Dömsöd, Irinyi utca
�KishercegGyerekház �Dömsöd, Petõfi tér 3-5.

Jelentkezési határidõ: 2017. december 4.
HÉTFÕ� az üzletek nyitvatartása szerint!

A megrendelést minden esetben
írásban és két példányban kérjük
megadni, a megrendelõlap a fenti
helyeken találhatómeg!

Korona Sándor
�Még 1000 évDömsödért�

Egyesület Közhasznú Szervezet
elnöke

Mikulás program elõzetes:
2017. december 3-án VASÁRNAP reggel 10.00 órától a Petõfi Múze-

um elõl indul a kocsikázás aMikulással, valamint felállításra kerül a Falu-
si Betlehemes. Kísérõ programok a múzeumban, mesesarok, kézmûves
foglalkoztatók 12.00 óráig.
A Kisherceg Gyerekháztól a tavalyi sikeres Mikulás-futást hirdetjük

vasárnap délelõtt 11.00-tõl (Gyerekház � Szív utca � Horváth-kert �
Bocskai utca, illetve Gyerekház � Szabadság utca � Bajcsy-Zs. u. � CBA
parkoló � Bocskai utca), sok szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket és
felnõtteket egyaránt. Aki Mikulás vagy Krampusz, netán Angyalka jel-
mezben fut, azt külön díjazzuk.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk, a részletes programról,

idõpontokról és díjakról plakátokon, a facebookon és az interneten
tájékoztatunkmindenkit.

Sok szeretettel hívja és várja a falu apraját és nagyját aMikulás progra-
mokra:

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet,
a segítõik, támogatóik, s természetesen aMikulás és a krampuszok

Felhívás a Krampuszok
felé!

Akik tavaly voltak krampuszok, most
õket várjuk újra � kivéve azokat, akik
már kijárták a 8.-at � jelentkezni lehet
Tarrné Zsóka néninél a GAMESZ kony-
hán, Táncsics utca. Jelentkezési határidõ
2017. december 1. péntek.

Karácsonyi gyûjtési akció idén is újra lesz a dömsödi üzletekben, ahol a
vásárlás után a kihelyezett gyûjtõládába lehet elhelyezni tartós élelmiszert,
csokoládét, szaloncukrot, konzerveket, tartós tejet, étkezési alapanyago-
kat, bébiételt, s bármit, amit adni szeretnétek.
2016-ban alig két hét alatt 40 rászoruló családnak, egyedül élõnek tudott

a falu ezen nemes akcióban szebb karácsonyt varázsolni az otthonában.
Idén is várjuk a nagylelkû adományokat, a gyûjtõhelyeket plakátokon és

szórólapokon fogjukmegjelölni.
A gyûjtési határidõ: 2017. december 19. kedd.

Szervezõ civilek

�Nekünkcsakhétköznapibevásárlás.
Nekikreményegyszebbkarácsonyra!�

MMMM IIII KKKKUUUULLLLÁÁÁÁSSSS ---- VVVVÁÁÁÁRRRRÁÁÁÁSSSS
DDöömmssööddöönn 22001177



AMûvészeti Napok Dömsödön immár 17.
alkalommal a megszokott hagyományos ke-
retek közt zajlott. Képzõmûvészeti, társas-
tánc, ének, dráma, valamint komolyzenei ág-
ban sorakoztak fel a produkciók. Szülõk,
nagyszülõk, pedagógusok együtt izgultak a
gyerekekkel.
Bencze István polgármester úr köszöntõjé-

ben kiemelte a mûvészetek pozitív hatását az
emberi agyra, az emberi gondolkodásra.

Az egyes produkciók színes kavalkádja
kellemes idõtöltésnek bizonyult.
Pénteken Varsányi Antal alpolgármester

úr Petõfi Sándor: Itt van az õsz, itt van újra
címû közismert versének néhány sorával kö-
szöntötte a jelenlévõket.

A zenei produkciók közt a Dezsõ Lajos
AMI pedagógusait is meghallgathattuk. Az õ
produkciójuk mintaértékû növendékeik elõtt.
Szívet-lelket melengetõ érzés volt Arany Já-
nos verseit hallgatni, s mindeközben azt
éreztem, hogy a versek kis elõadói értik az
általuk közölt verseket.

Amûsorban közremûködtek helyi elõadók is.
A kiállítótérben a grafika tanszakos gyere-

kek munkáit tekinthettük meg, mellette pe-
dig Sándor Mária alkotásaiból láthattunk vá-
logatást, aki nyugdíjasként kezdett festeni.
Tagja az Alkotómûvészek és Mûvészetbará-
tok Ráckevei Egyesületének. Dömsödön több

a l k a l omma l
ta lá lkozhat -
tunk már mun-
káival.
Ars poeticá-

ja: �A mûvé-
szet szeretete
egész szívem-
bõl és lelkese-
désembõl jön,
hogy az Embe-
reknek örömet
okozzak!�

Vass Ilona
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Sándor
Mária

Varsányi Antal
alpolgármester

Szirének lánycsoport

Gitár együttes: Nagy Péter István, BakAlexander, Valter László Vajk, Kiss Árpád Bálint gitártanár, Jánosi Boglárka, Slezák PéterAttila

Mûvészeti Napok XVII. alkalommal

Bencze István polgármester
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Banya Klub

Szolfézs csoport

Donec Szergej
szolfézstanár

Hatkezest játszott
Balogh Abigél Emese,

Balogh Boróka Zsuzsanna,
Balogh Réka Damarisz

Horváth Fanni és Horváth Petra

A közönség

Kanderka Andrea Julianna
tanár

Berki Artúrné
zongoratanár

Halassyné Székely Orsolya
zongoratanár
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A rovat mûködtetésével célunk a Döm-
södön élõ és alkotó költõk, írók munkáiból
ízelítõt nyújtani a kedves Olvasók számára.
Mindezek koordinátora Velláné Bucsi Mária,
az Irodalmi Kör vezetõje.
Novemberi számunkban Kopor Tihamér

Talán címû kötetébõl kapnak kis ízelítõt, fo-
gadják szeretettel!
Részlet a kötet címadó novellájából:

A történet egy rendelõintézet folyosóján
zajlik. Két idõs ember, egy férfi és egy nõ be-
szélgetnek.
��Sokáig voltak házasok? � terelte el a

szót a betegségrõl.
� Egy híján ötven esztendeig.
� Nagyon szép hosszú idõ. Fõleg ha sike-

rül boldogságban végigélni.
� Hát akkor igen. De nekem leginkább

csak hosszú volt. Lehet persze, hogy neki is.
De elviseltük, elszenvedtük egymást. Mert
mit is tehettünk volna?
� Egy rossz házasság megnyomorítja a

testet is, meg a lelket is. Nem lett volna mu-
száj megkeseríteniük egymás életét.
� Tudja, az én házasságom talán nem volt

kifejezetten rossz házasság. Csak nem volt jó.
Amikor meghalt a Teri, eltemettem tisztes-
séggel, meg meg is gyászoltam. De, még ha
restelltem is magamat miatta, mégis úgy
éreztem, valami nagy nehéz tehertõl szaba-
dultam. Mint amikor valaki felbukkan a víz
alól, ahol már azt hitte, meg is fulladhat. Itt
vagyok nyolcvanegy évesen, és jobban érzem
magam, mint húsz évvel ezelõtt.
Az öregember lelkének lassan kinyíltak aj-

tajai. Azoknak a rég lezárt szobáknak az aj-

tajai is, amelyekben tusakodásai titkai voltak
bezárva, amelyekrõl már nagyon régen nem
beszélgetett senkivel. A beteg fia messze is
volt tõle, de talán meg sem értette volna az
apja lelki nyavalygásait. Sokszor érezte, hogy
a fia szinte irigy rá, amiért még ilyen korban
is erõsebb, egészségesebb tõle. Ha néha lelki
dolgokra próbálta terelni vele a beszélgetést,
mindig arra lyukadtak ki, örüljön, hogy vén-
ember létére olyanok a legnagyobb gondjai,
amelyekkel õ sokkal szívesebben foglalkozna,
ha nem lennének a betegségei.
A szomszédjai meg a régi baráti házaspá-

rok még élõ asszonyai elõtt õk voltak a példa
házaspár, akik kifelé mindig szépen éltek.
Nem akarta lerombolni bennük ezt a képet,
soha nem hozta fel nekik, hogy sokkal inkább
rabja volt a saját házasságának, mintsem
boldog alkotó fele.
Az öregember úgy kezdett viselkedni, mint

sokan a vonaton, amikor vadidegenek egy-
más mellé kerülnek, és a hosszú úton, idõtöl-
tésbõl is, de sokkal inkább azért, mert elva-
dulva az egyházi gyónás lelket felszabadító
lehetõségétõl, legalább ott kiöntik egymás-
nak legbelsõbb, legféltettebb titkaikat. Nem
is azért, hogy bármi választ kapjanak, csak
hogy végre egy másik élõ és érzõ ember elõtt
kiadhassák a belsõ feszültségük okozóját, le-
tehessék a régóta cipelt terhet. Mert tovább
kell ugyan vinni, de egy ilyen gyónás után,
mintha ugyanaz a teher sokkal könnyebbé
válna.
� Nem akartam én ezt a házasságot. Talán

a Teri sem. De amikor mi fiatalok voltunk, fõ-
leg vidéken nem mindig az volt, amit a fiatal
hebehurgya fejjel akart. A Dunántúlon vol-
tam katona. Akkor még három év volt a szol-
gálat. Kulákgyerekként vonultam be. Az ala-
kulat parancsnoka egy véresszájú kommunis-
ta vájárból lett tiszt volt. Minden eszközt fel-
használt, hogy az ott szolgáló néhány kulák-

fiú életét megkeserítse, úgyhogy az egész
szolgálati idõ alatt csak egyszer voltam ott-
hon pár nap eltávozáson. A kimenõkkel nem
volt gond, jól viseltem magam, azokat hétvé-
gén megkaptam. Volt ott a kisvárosban egy jó
kis mûvelõdési ház, ahol majd minden hétvé-
gén táncos mulatságot rendeztek. Oda jártak
a városi meg a környékbeli fiatalok. Meg a
laktanyából is, hacsak tehettük, mi is ott vol-
tunk. Az egyik szombaton úgy éreztem, valaki
engem néz. Odakapom a fejem, ahonnan a
nézést éreztem, de csak egy csapat nevetgélõ
lányt láttam a táncterem sarkában. Úgy tet-
tem, mintha nem venném õket észre, de na-
gyon figyeltem, melyik lehet közülük, aki úgy
megnézett magának. Szépek voltak, csinosak,
nevetõsek. Volt közöttük egy kis szõke, hosszú
hajú, kacagós. Nagyon kedvemre való leány
volt. Kerestem a tekintetét, de mindig direkt
úgy fordult, hogy ne tudjak a szemébe nézni.

Arany oldal
Arany János születésének

200. évfordulójára emlékezve

MLTSZ Õszi Kupa, Budapest, november 4.
Hefler Petra: egyéni, arany, Mészáros Dániel � Szabó Fanni: páros, arany, Szirének: arany. Felkészítõ tanár: Mihó Diána.
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Amikor elkezdõdött a tánc, illendõen felkér-
tem. Az édesanyjától, mert akkor még úgy
voltak a dolgok, hogy a fiatal leányokat arra-
felé valamelyik idõsebb nõrokon is elkísérte
a bálba, mert vigyázni kellett rájuk. De gon-
dolom, a maga számára is ismerõs ez a régi
világ. Nem tudom, amerre maga volt fiatal,
hogy volt, de ez az én virágszálam igen féltett
kincse volt a családjának.
� Hát persze, hogy emlékszem. Tényleg

más világ volt a mi fiatalságunk.
� De még mennyire. Tánc után vissza kel-

lett kísérni a leányt a kísérõjéhez, és nem na-
gyon volt lehetõség, hogy kicsalogassam egy
kis sétára a mûvelõdési ház elõtti parkba.

Pedig nagyon szerettem volna. Gyönyörû le-
ányka volt, és aztán késõbb el is árulta, tény-
leg õ felejtette rajtam a szemét, amikor azt
éreztem, hogy valaki erõsen néz��
Vajon kapott-e esélyt a kiteljesedésre ez a

katona szerelem? Van-e bármiféle kapcsolat
a két idõs és beteg beszélgetõpartner közt?
A fordulatokban bõvelkedõ novella vá-

laszt ad eme kérdésekre.
Kopor Tihamér könyvei kereskedelmi for-

galomban elérhetõek. Érdeklõdni a könyves-
boltokban, a kiadónál, a szó-halom blogon,
telefonon, e-mail-en és személyesen a szer-
zõnél lehetséges.

Vass Ilona Györgyi

A lassan dömsödivé váló Kopor Tihamérral
már második alkalommal találkozhatott a helyi
illetõségû nagyközönség. Most megjelent regé-
nye a PARASZTHÁZ címet kapta, s mi taga-
dás, mint ihletõ közeg valamelyest Dömsöd is
érintett a történet születésében.
Októberben a mûvelõdési központ házasság-

kötõ termében az író családias hangulatban is-
mertette most megjelent regényét. Szívesen be-
szélt saját gondolatairól, mely szerint fontos az
egyes történetek és a valóság kapcsolata, s hogy
a bennünket körülvevõ világ mennyire megha-
tározó az egyes emberre.

Új regényének helyszínérõl, szereplõirõl,
cselekményérõl is mesélt, melyet hangos felol-
vasással színesített. A jelenlévõ közönség fe-
szülten figyelt, azt találgatva, melyek azok az
elemek, amelyek valóságosak és valóságosan
dömsödiek. A történet dióhéjban:
�Egy középkorú házaspár végre megvalósít-

ja rég dédelgetett álmát, és megvásárolnak egy
falusi házat. Komor kõfallal körülvett, elvadult
növényrengeteggel benõtt udvarú, egykor jobb

napokat látott parasztpolgári nagy portát. A fa-
lusiak babonás félelemmel tekintenek rá, az üre-
sen álló, gazdátlan épület kapuját sem merték
évek óta átlépni. A házat kifosztó helyi tolvajok
megmagyarázhatatlan halála még tovább fo-
kozta a háztól való félelmet.
�Bûnügy, misztikum, rémálmok és valóság,

sok izgalom egyetlen regényben, amelynek a
mûfaját is nehéz lenne pontosanmeghatározni.�
KoporTihamér újonnan kiadott regényemel-

lett a már eddigmegjelent könyveirõl is beszélt.
FOLYONDÁR címmel kiadott írása lélektani
regény, míg a VÉGVÁR társadalmi krimi,
thriller dráma. A REMETE, ahogyan az író rö-
viden jellemezte, történet a történetben. Megje-
lent munkáinak mindegyike érdekes és olvas-
mányos, jó stílusban megírt történet. TALÁN
címû novelláskötete kisebb lélegzetvételû ol-
vasmányok gyûjteménye, melyek kellemes ki-
kapcsolódást jelenthetnek téli estéken.
Kopor Tihamér könyvei kereskedelmi forga-

lomban is és a szerzõnél is megvásárolhatók.
Vass Ilona

Író-olvasó találkozó Kopor Tihamér íróval

INGYEN ELVIHETÕ 250 db tatai bontott cserép!
Tel.: 20/412 9040
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6. � Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 � E-mail: domsodote@gmail.com

Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu � Számlaszám: 51700272-10903818 � Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei � október hónapban
Ebben a hónapban 2 tûzesetünk és 27mûszakimentésünk volt:
Amilyen nyugodtan indult számunkra az október, olyan mozgalmas

volt a vége! Tûzesetek és nagyon sok mûszaki mentés a viharos idõjárás-
nak köszönhetõen.
2017-10-16-án délután ismét tûzesethez kaptunk riasztást. A helyszí-

nen a semmi közepén �ismeretlen okból� kb. 40 négyzetméteren égett a
száraz fû és egy nádas folt. Egy sugár és kézi szerszámok segítségével a
tüzet eloltottuk. Nagyon bízunk benne, hogy az enyhe és száraz idõvel
kezdõdõ õsz során nem lesz sok ehhez hasonló vegetációs tüzünk a fele-
lõtlen viselkedésû emberekmiatt.
2017-10-22-én este riasztották egyesületünket Dömsöd Homok utcába

tûzesethez. A helyszínen egy kb. 30 m2 épület egyik helyiségében a kály-
ha füstcsõ környékén füstölt a fal a jelzés idõpontjában. Kiérkezésünkkor
már egy másik falfelületbõl is áramlott ki a füst, illetve a tetõ alól is. Az
épület áramtalanítva lett, és kettõ gázpalack kihozása is megtörtént. A fal
és a tetõ megbontása után a stukatúr nádhoz hozzáférve megkezdtük an-
nak az oltását, illetve eltávolítását. Több sugárral, kéziszerszámokkal, lég-
zésvédelem mellett a ráckevei és a szigetszentmiklósi kollégákkal közö-
sen számoltuk fel a káresetet. Az épületben kettõ gyerek és kettõ felnõtt
tartózkodott, akik elhagyták azt még kiérkezésünk elõtt. Személyi sérülés
nem történt, de az anyagi kár jelentõs. Lakosságvédelmi intézkedésre sem
volt szükség.
2017-10-23-án délután Dömsödre a Dunavecsei útra kaptunk jelzést,

ahol nagymennyiségû esõ összegyûlt, ésmár épületeket és autókat veszé-
lyeztetett. A vizet kettõ zagyszivattyúval a ráckevei kollégákkal közösen
távolítottuk el.
Személyi sérülés nem történt, és anyagi kár sem keletkezett.
2017-10-29-én vasárnap dél körül érkezett viharos szél bõven adott fel-

adatot nekünk. 26 káresetet számoltunk fel Dömsödön és Apajon vagy
önállóan, vagy más tûzoltó egységekkel közösen. Elsõ nap a Ráckevei
Önkormányzati Tûzoltókon kívül Szigetújfalu Öte is jött Dömsöd terüle-
tére beavatkozni, a viharkárokat felszámolni.
Elsõ napon egészen estig dolgoztunk a bejelentett címeken a még ak-

kor is erõsen tomboló szélben és szakadó esõben. Mivel az idõjárás és a
sötét miatt is egyre veszélyesebbek lettek a beavatkozások, így azt az éj-
szakai órákra felfüggesztettük felsõbb utasításra.
Másnap reggel 7 órakor kezdtünk ismét a ráckevei B szolgálattal, aki-

ket aztán a megyei irányítás Dömsödrõl más településre vezényelt, ahol
egyáltalán nem volt beavatkozó tûzoltóegység. Délegyháza � Dunavar-
sányÖte 32méteres létrás szere érkezett hozzánk segíteni, ígymeg tudtuk
csinálni a rendelkezésre álló eszközökkel, hogy Dömsöd Öte/1-es és le-
génysége emelõkosaras tgk. kíséretében dolgozva a Dömsöd Öte/2 tarta-
lék aDélegyháza létrával közösen számolta fel a kapott címeken lévõ kár-
eseteket.
Hétfõn este miután a dömsödi címekkel végeztünk, kaptunk még kettõ

apaji címet is, ahova az 1-es szerünk és a Délegy létra vonult, mert vasár-
nap óta nem volt szabad tûzoltó egység, aki ott is be tudott volna avatkoz-
ni a sok káreset miatt. Hétfõ estére a bejelentett káresetek száma Pest me-
gyében elérte az 540-et. Ebben benne voltak amár felszámolt, a folyamat-
ban lévõ események és a bejelentett, demég el sem kezdett káresetek. Eb-
bõl is látszik, hogymilyen sokmunkát, kárt csinált a szél a tûzoltóknak.
Vasárnap jött a vihar, és egészen szerdáig voltak még utólagos bejelen-

tett káresetek. Tudomásom szerint a rendkívüli idõjárásból kifolyólag sze-
mélyi sérülés nem történt településünkön, és emiatt nem volt lakhatatlan-
ná vált épület sem, így lakosságvédelmi intézkedésre sem volt szükség.
A káresetek épületre vagy villanyvezetékre dõlt fák voltak, amelyek

vagy csak megtámaszkodtak a tárgyakon, vagy le is rombolták azokat.

Ilyen volt a Szabadság utca és a Dabi szigeti út, ahol a fák villanyvezeté-
keket téptek és azok oszlopait törték, illetve ki is döntötték azokat. Ezeken
a helyeken a helyreállítási munkák napokig tartottak, emiatt több házban
nem volt áram, az utakmeg járhatatlanok voltak.
A fent leírtak csak az általunk ismert esetek száma, de ennél több volt,

csak azokat más tûzoltó egységek, illetve az önkormányzat munkatársai
számolták fel.
Köszönettel tartozunkBencze István polgármester úrnak, aki az önkor-

mányzat speciális fûrészeit rendelkezésünkre bocsátotta, és élelmiszert
biztosított a beavatkozóknak. Dr. Bencze Zoltán jegyzõ úrnak, aki szintén
élelmiszert intézett a számunkra, a bejelentéseket felvette a helyi lakosok-
tól és azt továbbította felénk, illetve munkaideje után, mint az egyesület
vonulós tagja jött és segítette a felszámolásokat.
Köszönet Láng Andrásnak, a település-gazdálkodási csoport vezetõjé-

nek, aki készleteinket (benzin, lánckenõ olaj, lánc stb.) folyamatosan fel-
töltötte, így ezzel értékes idõt spórolva nekünk a folyamatos beavatkozá-
sokhoz. Köszönet a település-gazdálkodási csoport dolgozóinak és a köz-
munkásoknak, akik szintén több kidõlt fát és úttorlaszt számoltak fel a te-
lepülésen.
Köszönet Gyivi Jánosnak, hogy az egyik munkagépét a szükséges

helyszíneken a rendelkezésünkre bocsájtotta, így könnyebben és gyorsab-
ban haladtak a kárfelszámolások.
Molnár Lászlónak, aki erõgéppel sietett az egyik káreseményünkhöz,

és segítségével amegdõlt fát károkozás nélkül sikerült eltávolítani.
Köszönet aRáckeveiÖnkormányzati Tûzoltóknak, a szigetújfalusi és a

délegyházi � dunavarsányi önkénteseknek, akik jöttek és beavatkoztak.
Nagy segítség volt a Dömsödi Polgárõrség, akik zárták a káresetek

helyszíneit mind a beavatkozások, mind a kiérkezésünk elõtt, így bizton-
ságosabbá téve amunkálatokat.
Köszönet a tagságnak, hogy szinte teljes létszámban megjelentek, és

reggeltõl estig folyamatosan dolgoztak a kárelhárításokon.
Külön köszönet Klszák Tamásnak és kedves feleségének azért, hogy

hazajöttek a családi programjukat félretéve és étellel-itallal, valamint a
kosaras kocsijukkal segítettékmunkánkat.
Köszönet a lakosság türelméért, mert a sok káreset miatt nemminden-

hová tudtunk azonnal érkezni és segítséget nyújtani.

Homok utcai tûzeset:

ViharkárokDömsöd �Apaj:
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Tisztelettel kérünk mindenkit,
hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 105-ös számon tegyemeg
legelõször, de ezt követõen a Döm-
södi Tûzoltó Egyesület parancsno-
kát, 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!
Habaj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszá-

ma: 06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a baj-

ban! 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

Figyelem!
Minden szombaton 8-12-ig garázsvásár a tüzép telepen.

Bútor, edények , lámpák, ruhák, lakástextil,
mûszaki cikkek... stb.)

Cím:Dömsöd, Ráckevei u. 1/a.
Tel.: 06-30/350-33-31
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A közelmúltban falunkon átvonuló szélsõsé-
ges vihar tövestõl kicsavart egy fát a házunk
elõtt, amely eldõlt a kerítésünk felé és attól 20
cm-re állt meg, keresztezve a járdát. Csak a ter-
mészet szeszélyes idõzítésén múlott, hogy mi-
kor roppan el az a vékony gyökér, amely még a
járda szintje alatt tartotta a nagy törzset. Aggo-
dalomra adott okot, hogy a járókelõk zavartala-
nul közlekedtek alatta...??
Segítséget kértünk a Dömsödi Önkéntes Tûz-

oltó Egyesülettõl, akik húsz percen belül a hely-

színen voltak. Elõször az udvarra nyúló vastag
ágat vágták el, majd egy John Deere-ral áthúzat-
ták az 51-es fõút irányába a törzset.Közbenmeg-
érkezett a ráckevei önkéntes tûzoltóság és a rend-
õrség is, akik lezárták az utat. A tartó gyökér el-
szakadt, a fa nagy robajjal hosszában a járdára
zuhant.Mértani pontossággal a járda közepére.
Profi munka volt. Gyors és szakszerû.
Szeretném megköszönni a segítséget Pong-

rácz Józsefnek, Bencze Zoltánnak, Ispán Ignác-
nak, Tárkányi Béla Bácsinak és a dömsödi tûz-

oltóknak, akik gyorsan érkeztek a helyszínre,
valamint a ráckevei önkéntes tûzoltóknak, akik
nagy tapasztalattal végeztékmunkájukat.
Tudom, hogy aznap is dolgoztak, és utána

egész nap... fáradhatatlanul!
Bátor hõsök élnek köztünk, akik szélsõséges

körülményekkel dacolva segítenek a bajba ju-
tott embereken.
Vegyünk példát róluk, és segítsük, támogas-

sukmunkájukat!
SzabóAndrea

Akik segítenek ha baj van...

A fotókat készítette Szabó Andrea

AHírnökmárciusi számában írtam lovas klu-
bunk megalakulásának 20., névadónk, Alfonz
derby gyõzelmének 25. évfordulója alkalmából
február 18-án tartott rendezvényünkrõl. Most a
2017-es év versenyeredményeirõl szeretnék be-
számolni.
Gyerek lovasaink az egész év során na-

gyon jól szerepeltek a GYEPOSZ országos
minõsítõ versenyeken, sok gyõzelmet, helye-
zést szereztek. Az egész évi versenyzésükre
a koronát az október 07-08-án Tápiószent-
mártonban megrendezett országos döntõn
tették fel. Az eddigi legnagyobb számban
minõsültek klubunk lovasai a döntõre, 14 if-
jú lovas szállt lóra a különbözõ kategóriák
bajnoki címéért.
Három kategóriában az Alfonz Dömsödi

Lovas Klub lovasa állhatott a dobogó legfel-
sõ fokára, szerzett országos bajnoki címet.

Eredmények:

Ügyességi kezdõ kategória:
5. Erdõs Helga
9. KissMárk Zoltán

Ügyességi könnyû kategória:
1. Schloska Petra
2. Kovács Boglárka
4. Kiss Vivien Zsuzsanna
7. Földvári Kitti
11. László Luca

Ügyességi nehéz kategória:
1. Popovics Sára
3. JózanHanna
4. PappViktória
8. Gulyás Dorka
11. Rakszegi Napsugár

Ugró elõkészítõ kategória 60 cm:
1. PappViktória
5. Kovács Adrienn
6. Huszti Alexandra
7. JózanHanna
10. Rakszegi Napsugár
11. Gulyás Dorka

Ugró kezdõ lovas kategória 70 cm:
6. Popovics Sára

A jó szereplés Csere Ágnesnek köszönhetõ,
aki az egész év során lelkiismeretesen, tudása

legjavát adva készítette fel a gyerekeket a verse-
nyekre. Ági az OB legeredményesebb edzõje
lett, Bonie nevû lovuk pedig a 2017. év ügyes-
ségi lova címet érdemelte ki.
Klubunk felnõtt lovasa, Gajda Fanni az elõzõ

évekhez hasonlóan idén is bejutott a Fiat Díjug-
rató Országos Bajnokság döntõjébe, melyet 09.
07-10. között Kiskunhalason rendeztek meg.
Airvent Money nyergében az elõdöntõt meg-
nyerte, a középdöntõben a 3. helyen végzett.
Sajnos a döntõben hibázott, így egyéniben nem
tudott dobogóra állni, viszont a csapatverseny-
ben Pestmegye I. számú csapata tagjaként ama-
tõr csapat bajnoki címet szerzett.
Gratulálok lovasaink sikeréhez, és legalább

hasonlóan eredményes évet kívánok 2018-ra is.
Remélem, lesz lehetõségük lovasainknakDöm-
södön, �hazai� pályán is megmutatni tudásukat.

Dr. Siket Péter
AlfonzDömsödi LovasKlub, elnök

Alfonz Dömsödi Lovas Klub

November 19. Dunaföldvár országos állat- és kirakodóvásár
November 26. Dunaújváros országos kirakodóvásár
December 03. Lajosmizse országos állat- és kirakodóvásár
December 03. Nagykõrös (András-napi) országos állat- és kirakodóvásár
December 10. Dabas országos állat- és kirakodóvásár
December 10. Dunaújváros országos kirakodóvásár
December 17. Dunaújváros országos kirakodóvásár

Vásárnaptár
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Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
Téli lábápolás otthon
Télen a természet úgymondjuk, téli álmot al-

szik. Mi emberek is egy kicsit kevesebbet moz-
gunk, kevesebbet foglalkozunk testünk ápolásá-
val. A legkevesebb idõt talán a lábaink ápolásá-
ra fordítjuk, mondván most úgysem látszik, a
csizma eltakarja. A téli lábápolásra pedig érde-
mes több idõt fordítani, hiszen ha jön a tavasz, a
cipõ ismét lekerülmajd a lábról. Lábaink egész-
sége nagyban függ a megfelelõ mennyiségû és
minõségû mozgástól. Napi 10 000 lépést kelle-
ne megtennünk ahhoz, hogy a talpi izmok
edzésben legyenek, hogy a vénáink keringése
megfelelõ legyen. Az edzett talpi izmok képe-
sek megtartani a láb haránt boltozatát és a láb
hosszanti boltozatát. A boltozatok biztosítják,
hogy lábunkmegfelelõ pontokon támaszkodjon
a talajon, hogy a testünk egyensúlyban legyen.
A talpon lévõ bõrkeményedéseket télen is érde-
mes a pedikûrössel rendszeresen eltávolíttatni,
mert a bõrkeményedések akadályozzák a zavar-
talan járást.
A napi rendszeres lábápolás fontossága nem

lehet kérdés.

Hosszú órákon át csizmában tartott lábaknak
igen jót tesz az esti kényeztetés. A lábat kimon-
dottan lábápoló kozmetikumokkal kell ápol-
nunk, ugyanis ebben az idõszakban lábaink

nem a zsírtól, ha-
nem a vízhiánytól
szenvednek legin-
kább. Télen a láb
bõre még jobban
kiszárad, repede-
zett lesz. Sokan ilyenkor körömvirág krémet
használnak nagyon helytelenül. A kiszáradt láb
bõrnek nem zsírra, hanem vízre van szüksége.
Rendszeresen használt hidratáló lábápoló kré-
mekkel lehet a láb bõrének rugalmasságát visz-
szaállítani, a repedések kialakulását megakadá-
lyozni. A lábápoló krémek tökéletesen felszí-
vódnak, a bõr felületén nem hagynak fénylõ, ra-
gacsos felületet. A láb nem fog csúszni! Érde-
mes a lábápoló krémmel lábainkat kicsit ké-
nyeztetni, masszírozni. A masszírozás meg-
mozgatja a láb vérkeringését. Nem csak testünk
vágyik a wellness nyújtotta kényeztetésekre,
hanem a lábaink is. Otthon is lehet a lábápolás
kényeztetõ, de ha mégis szakember kezére len-
ne szükség, hívjon bizalommal.
Köszönettel:

MatulaGabriella
kéz- és lábápoló,mûkörömépítõMESTER

�Mezõgazdasági Hírek� rovatunkat hosszú évtizedeken át rendszere-
sen olvashatták a téma iránt érdeklõdõk. Tóth István nyugdíjas mezõ-
gazdász hónapról hónapra ismertette az aktuális szántóföldi és kiskertek-
ben elvégzendõ munkálatokat. Így a laikusok számára is érthetõ volt,
hogy bizonymindennekmegvan amaga ideje: gondolok itt elsõsorban a
talajmunkák elvégzésére vagy a betakarításra.
Magam részérõl rendkívül sajnáltam, hogy Pista bácsi a rovat vezeté-

sét nem tudta tovább vállalni. Sajnos azóta sem találtam olyan szakem-
bert, akit felkérhettem volna erre a feladatra. Pedig nagyon fontos lenne,
hiszen Dömsödön jelentõs ágazat a mezõgazdasági tevékenység. A
dömsödi határ mozgalmas mindennapjait magam is megtapasztaltam,
mikor októberben és novemberben a falu külterületén jártam. Kombáj-
nok, kisebb-nagyobb traktorok tûntek fel, végezve éppen aktuális felada-

tukat. A napraforgó és a kukorica betakarítása, valamint a termények tá-
rolása, eladása égetõen fontos feladat volt a gazdák számára. Szinte ez-
zel egy idõben megkezdõdött a talajok szántása, lazítása, hogy a búza
vetését idõben elvégezhessék. Mindezek összeszervezése a nagyobb és
kisebb gazdálkodók számára kivétel nélkül nagy felelõsséget ró. A jó
terméshozamelérésének sok összetevõje van, ezeknek csak egyik ténye-
zõje az idõben elvégzett munkák sorrendje. Tudom, a felsorolásból hi-
ányzik a korszerû eszközpark, a megfelelõ fajtakiválasztás, az idõjárási
viszonyok stb.
Laikusként azonban bízom abban, hogy a dömsödi gazdák lelkiisme-

retes hozzáállása nem hiábavaló, és jövõre jó gazdasági évet zárhatnak
majd!

Vass Ilona

Mozgalmas mindennapok a dömsödi határban
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VÍZSZINTES
1.: egy novemberi gondolat elsõ része,

zárt betû: k
16.: fiókból kikotorja
17.: pénzt számlára küldõ
18.: fel ellentéte
19.: ezen a helyen
20.: rikolt, rivall
22.: építész volt, �Miklós
24.: ördögök hangzói!
26.: fedlap része!
27.: kemény fa fajta
29.: kutya lakhelye
31.: barna bõrû
33.: például!
34.: Telesport!
35.: te és én
37.: csapadék
39.: a másik helyre
41.: könyv szerzõje
42.: dunántúli csatorna
44.: zuhanás
46.: mérsékel, enyhít, korlátoz
48.: maga után húz
49.: tatár uralkodói cím
50.: kemény ellentéte
51.: ökológiai rövidítve!
53.: függöny tartója
56.: ûrmanó
57.: babasírás
58.: toldalék, a -va társa
59.: válogatott információ
60.: derékszíj

61.: férfinév
63.: viselkedést megszab
65.: ívesen odarúgom
67.: nõi becenév
69.: a gondolat második része,

zárt betûk: r, l

FÜGGÕLEGES
1.: puha, drága kelme
2.: kézben tartott, apró kutya
3.: növény része
4.: nõi név becézve
5.: házat fedi
6.: égitest
7.: üres láz!
8.: sima, lapos
9.: mesterséges égitest
10.: a lakásán
11.: horony, vájat
12.: latin névelõ
13.: stratégiai játék
14.: római 49
15.: téli sportot ûz
21.: alakzat, forma
23.: patás állat
25.: silbak, vigyázó
27.: az alumínium vegyjele
28.: anyagot elolvasó, megtanuló
30.: a föld felé
32.: spanyol, osztrák és svéd autójel
33.: ligeti ülõke
36.: római 2
38.: egy személyre sem

40.: spanyol méltóság
41.: papírra veté!
43.: védõ
45.: ébredés eleje!
47.: budapesti egyetem
49.: mely személlyel
52.: Fekete István gólyája
54.: az argon vegyjele
55.: magasodó
56.: ész, agy
59.: túlzottan folyós, vizezett
61.: E.E.F.
62.: lóbetegség
64.: ragadozó halunk
65.: lekvár
66.: néma lúd!
68.: a gyengébb nem

AMEGFEJTÉSEKETNÉVVEL,
CÍMMELELLÁTVA,
CSAKEGYLAPON,

BORÍTÉKNÉLKÜL
KÉRJÜKBEDOBNIA

GYÛJTÕKBE!!
KÖSZÖNJÜK!

Nyeremény:
3000 Ft-os vásárlás

Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében

(Dömsöd, Váczi u. 15.).

A SZEPTEMBERI SZÁM PONTOS
MEGFEJTÉSE:

�CSENDES TARLÓN
LASSÚ SZEKEREK�

A SZEPTEMBERI SZÁM
NYERTESE:

DANINÉ NAGYMÓNIKA
DÖMSÖD, THÖKÖLY UTCA 1.

Amegfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet
(Horváth-kert),

Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉSVÍZSZINTES 69.

BEKÜLDÉSIHATÁRIDÕ:
2017. DECEMBER 10.



Kalendárium
A szó jelentése: Olvasmányokat, idõjóslást, álomfejtést tartalmazó

naptár; Folyóiratnak naptárral ellátott vegyes tartalmú évkönyve. (Ma-
gyar ÉrtelmezõKéziszótár)
November és december hónapokra vonatkozóan próbáljuk meg össze-

foglalni a népi megfigyeléseket, szokásokat. Gondolták volna, hogy
mindezek szinte észrevétlenül már a karácsonyi ünnepkör elõfutárai, és
olvad egyikük amásikába?
A naptári ünnepek vagy jeles napok formáit két nagy rendszer határoz-

za meg: a paraszti munka (földmûvelés, állattartás), illetve a keresztény
vallás liturgiája. Tehát a szokások követik az évszakok változásait, ugyan-
akkor igazodnak a keresztény liturgiamozgó ünnepeihez is.
Valamikor úgy tartották, hogy a népi kalendárium szerinti évkezdet

egyben a téli ünnepkör kezdete is, amely novemberben Katalin napján
(nov. 25-tõl) kezdõdik. A népi idõszámítás szerint ez volt az elsõ téli nap,
melyhez fõként nõi dologtiltó és idõjósló hiedelmek kötõdtek. Legismer-
tebbek ezek közül: �Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog�. Ezen a
napon Katalin-ágat tettek a vízbe, hogy kizöldüljön. Felsõsófalván, Aty-
hában és Korondon a lányok néhány orgonaágat állítottak vízbe, mind-
egyiknek legénynevet adtak � úgy tartották, amelyik ág kivirágzik kará-
csonyra, olyan nevû legény lesz a leány jövendõbelije.
Az egyházi év az Advent idõszakával kezdõdik, mely a karácsonyt meg-

elõzõnégyhét.Azadvent jelentéseúrjövet, tehát az adventi idõszakavárako-
zás ideje, Jézus Krisztus karácsonyi születésének emléke. A 18. században
úgy tartották, hogy ebben az idõszakbannincs helye amulatozásnak, tehát la-
kodalmakat is tilos volt tartani, ezértmondták:�András elzárjaahegedût�.
András-nap november 30., az ezt követõ vasárnapmárAdvent. Több

férjjósló szokás kötõdik ehhez a naphoz. �A hallgatózásból való jóslások
egyike volt az ól rugdosása. Úgy vélték, hogy ahányat röffen a disznó,
annyi év múlva megy férjhez a lány. Zempléni falvakban még azt is fon-
tosnak tartották, hogy anyadisznó röffen-e elõször, mert az özvegyet jel-
zett, a malac pedig legényt.�
Sokfelé vágtak ilyenkor disznót, mert a hús már eltartható volt. A disz-

nótoros vacsorán megjelentek az alakoskodó kántálók, akiket bekormo-
zott arcukmiatt cigánykáknak hívtak.Adisznótoros házak ablakain beko-
pogtatva kántáltak:
�Megdöglött-e az a disznó, akit megöltek?
Maradt-e a hurkájából, adjanak egyet!
Mer holnap péntek lesz,
Amaradék nem jó lesz,
Fülét, farkát a papoknak,
Hurkáját a diákoknak,
Adjanak egyet!�

Borbála, december 04.SzentBorbálaKis-Ázsiában élt, keresztény hi-
téért mártírhalált halt. A bányászok, tüzérek, várak védõszentje. (Borbála
Katalinnal együtt a lányok pártfogója.)
Miklós, december 06. Szent Miklós püspök a 4. században élt a kis-

ázsiai Myra városában. Legendája onnan származik, hogy titokban segí-
tette a gyermekes családokat. Pékek, gabonakereskedõk, diákok, eladó lá-
nyok, révészek, vízimolnárok, polgárvárosok pártfogójának tartják. Az
ország egyes területein,mint pl. a dunántúli falvakban szokás volt aMiku-
lás-járás. Ezen a napon legények öltöztek be piros vagy fehér ruhásMiku-
lásnak, többen pedig kormos, fekete ruhás figurának. Sorra járták a háza-
kat, ahol kalácsot, pénzt vagy bort kaptak. A krampuszok a lányokat vir-
gáccsal vagy lánccal megfenyegették, a gyerekeket pedig dicsérték vagy
megfenyegették.
Mikulás alakjának a magyarság körében kevés népi hagyománya van,

inkább német és cseh nyelvterületrõl származik. Az alakoskodás és a gye-
rekek megajándékozása hazánkban újabb keletû, és a karácsonyfával
együtt terjedt el.
Luca, december 13. Szent Lucia a legenda szerint keresztény hitéért

halt vértanúhalált. A szembetegségben szenvedõk, az utcanõk és varró-
nõk pártfogója. Ez az év legveszélyesebb gonoszjáró napja, ezért nõk szá-
mára tilosmindenfélemunkavégzés.
A néphit szerint december tizenharmadika az év legrövidebb napja és

leghosszabb éjszakája. Ilyenkor kellett leginkább tartani a boszorkányok-
tól, ezért fokhagymával keresztezték az ablakokat vagy seprût állítottak
fel az ajtóba.
Ehhez a naphoz szokáscselekmények és hiedelmek kötõdnek, me-

lyek nem mutatnak összefüggést Szent Lucia alakjával.
Ekkor kezdték készíteni a lucaszéket, legtöbb helyen 13 különbözõ

fából, és célja az volt, hogy karácsony éjjelén a Luca-székrõl lehetett
meglátni a boszorkányokat (akik szarvat viseltek a fejükön). A luca-
szék lassan készült, a mondás szerint �Sokáig készül, mint a Luca
széke.�
A lucázás vagy kotyolás fõként a Dunántúlon volt jellemzõ.
Fiatal legények házról házra járva �kotyolnak� � megvarázsolják a

tyúkokat, hogy jó tojók legyenek, és termékenységre, bõségre utaló
kívánságot mondanak: �Luca, Luca kitty- kotty, tojjanak a tyúkok��
Elterjedt szokás a Luca-napi búzahajtatás és a Luca kalendárium

készítése (karácsonyig tartó 12 napból a következõ év hónapjainak
idõjárására következtetnek.)

Akalendárium decemberben folytatódik.
(Felhasznált irodalom:Mindennapi kultúránk hagyományai; Népi kul-

túra; Forog az esztendõ kereke;Magyar Néprajz VII.)
Összeállította:

Vass Ilona
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Karácsony közeledtével sokakban felmerül a kérdés, hogy mit is
készítsenek, mit is vegyenek szeretteiknek ajándékba? Lehet min-
denféle dolgot kitalálni, melyeknek csak a pénztárcánk szab határt.
Én most egy elérhetõ és egész évre sok érdekességet tartogató lehe-
tõséget ajánlok.
Praktikus ajándék lehet, ha egyéves DÖMSÖDIHÍRNÖK elõfizetés-

sel örvendeztetikmeg szerettüket! Egész esztendõben, hónapról hónapra
értesülhetnek a Hírnökbõl településünk mindennapjairól. Érdekes inter-
júkkal, aktuális szépészeti vagy állategészségügyi témákkal, önismereti
teszttel, receptekkel jelentkezünk hónapról hónapra. Ugyanakkor nem
maradhat el a játék sem, hiszen havonta megjelenõ keresztrejtvény szó-
rakoztatja az olvasókat!
A Dömsödi Hírnökben feladhatják hirdetéseiket is, melyeknek tarifá-
ja a következõképpen alakul:

Egész oldalas hirdetés: 15000 Ft + áfa = 19050 Ft
Fél oldalas hirdetés: 8000 Ft + áfa = 10160 Ft
Negyed oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa = 5715 Ft
Szavas hirdetés: 100 Ft + áfa/szó = 127 Ft
Ezek az árak fekete-fehérben értendõek, a színes kivitel ennek a költ-

ségnek a dupláját jelenti.
ADömsödi Hírnök elõfizetése egy esztendõre 3000 forint, ami a pos-

taköltséget nem tartalmazza!
Vásároljanak ajándékba Dömsödi Hírnök elõfizetést karácsonyra,

névnapra vagy akár születésnapra! Januári számunkban névnapos fali-
naptár melléklettel kedveskedünkminden olvasónknak!
Az elõfizetésekkel kapcsolatosan az önkormányzat fõpénztárában,

Richter Gyulánénál lehet érdeklõdni!
Vass Ilona felelõs szerkesztõ

Szerkesztõi levél
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Dömsödön október 29-én vasárnap emlékeztünkmeg a reformáció 500
éves jubileumi évfordulójáról. ADömsödiReformátusGyülekezet vállal-
ta fel az egész napos programmegszervezését, levezetését. Ügyes impro-
vizálásuknak köszönhetõen a goromba idõjárás ellenére minden zökke-
nõmentesen zajlott le.
A délelõtti ünnepi úrvacsorás istentiszteleten Szabó Péter lelkipásztor

szolgált.
Prédikációját az alkalomhoz kötõdõ imával indította:
�Örökkévaló Istenünk! Szeretnénk õszinte szívvel, örömmel, hála-

adással, szent meggyõzõdéssel téged dicsérni, áldani és magasztalni!
Megtapasztalt oltalmadért, megtartó szeretetedért, gondviselõ hûsé-
gedért, meg nem érdemelt ajándékaidért, áldásaidért, amelyekkel a
mi életünket végigkíséred. Köszönjük bûnbocsátó irgalmadat, nagy-
nagy türelmedet, amellyel elszenvedsz bennünket, sok kishitûségünk
miatt botladozásunkkal együtt. Magasztalunk azért, hogy te munkál-
kodsz a mi életünkben. Hogyha elkezded a te munkádat, azt be is vég-
zed, és így szeretnénk mi is bizonyosságot abban, hogy neked terved
és gondod van mindnyájónk életében.
Hálaadással tekintünk vissza az elõdökre, az õsökre, a hitnek õsei-

re, egészen a kezdetektõl fogva, akik a te neveddel éltek, haltak, akik
végigfutották a nekik rendelt utat, akik hûségükkel bizonyították,
hogy hozzád tartoznak.
Köszönjük Urunk, hogy hálaadással emlékezhetünk meg így azokról,

akik életüket is kész voltak odaadni azért, hogy a te országod épüljön.Akik

nem szégyellték az evangéliumot, hanem készek voltak arról bizonyságot
tenni. Urunk, szeretnénk mi is olyanok lenni, akik nem szégyellnek Téged,
akikben ott van a reménység. Köszönjük Urunk, hogy van nekünk felada-
tunk, van küldetésünk. Köszönjük így szeretteinket, családjainkat. Áldunk
az anyaszentegyház csodájáért, a gyülekezetekért. Áldunk azért, hogy ne-
ked elkészített jövendõd van mindannyiunk számára. Szeretnénk ezt a jö-

Ünnepi istentisztelet

Szoboravatás

Kórusok Karnagy

Balogh László Levente Dr. Almási Mihály

Reformáció 500



vendõt jobban megérteni, és szeretnénk jobban megragadni ígéreteidet,
bízva abban, hogy amit mondasz, azt be is teljesíted. Így munkálkodj mi
Urunk ezen az istentiszteleten most bennünk. Sok-sok híja van még isme-
retünknek, hitünknek engedelmességünknek. Segíts nekünk, hogy tudjunk
növekedni, elõrelépni, hogy hasznos legyen a mi életünk, hogy gazdagít-
suk életünkkel a másik életét. És így vezess bennünket Urunk, gondolata-
inkat ésmajd cselekedeteinket. Hadd legyünk olyanok, akikméltók nevük-
höz, hogy keresztyének vagyunk, azaz Krisztusiak, Krisztushoz tartozók.
Így áldj meg bennünket most ezen az istentiszteleten, és a te kezedbe tesz-
szük le egész napunkat.
AddUrunk, hogymindenben nyilvánvaló legyen a te dicsõséged.
Hallgassmeg kérünk bennünket JézusKrisztusért, amiMegváltónkért!
Ámen�
Az istentiszteletet követõen Kövendy Angéla (a Gundel Károly

Szakképzõ Iskola történelemtanára) mondta el avató beszédét, aki
részletesen ismertette az 1500-as évek Európájának, Magyarországá-
nak történelmi viszonyait. A délelõtti esõs idõjárásnak köszönhetõen
ugyancsak bent a templomban hallgathattuk meg Horváth Béla helyi
kádármester elõadását arról a fejefáról, mely a Kálvin-szobor mellett,
szintén a templomkertben került felállításra.
Ezt a fejefát Õ maga készítette tölgyfából még a nyáron, a Budai

Várban a Mesterségek Ünnepén, s ami igazán érdekes, hogy egy ere-
deti dömsödi fejfa mintájára. Szabó Péter lelkipásztor felvetése volt,
hogy milyen jó lenne itt a templomkertben az ünnepségre is egy ilyen
fejefa � mesélte Horváth Béla. Utánaérdeklõdött, és megkeresésére a
Népi Mesterségek Szövetségének Egyesülete felajánlotta a dömsödi
egyháznak a fejfát. A kádármester részletesen ismertette, hogy az itt
felállított fejefa nem egyenlõ a kopjafával, hiszen a kopjafa egy vé-
kony lándzsa vastagságú kopja, amit eltörtek, mikor annak tulajdono-
sa meghalt, és ezt a kettétört kopját szúrták a sírhantba. Ilyeneket
hadurak, harcosok sírja mellé tûztek.
A templomkertben felállított Kálvin-szobor süttõi mészkõbõl ké-

szült, melynek anyagát Jancsó Attila ajánlotta fel. A szobor elkészíté-
sét Berki Géza helyi alkotó vállalta. A szobor leleplezésére a temp-
lomkertben, az istentisztelet után került sor, az adományozó és az al-
kotó közremûködésével.
Az ünnepségen tárogatón közremûködött Hajdú László.
Erre a napra, erre az alkalomra sokan készültek. Új úrvacsorai terí-

tõt ajánlott fel egyik gyülekezeti tagunk és annak családja. Erre az al-
kalomra a magyar és a református zászló együtt díszlett templomunk-
ban. A gyülekezeti ház ablakaira új függönyök kerültek, kifejezve ez-
zel is méltó megünneplését a Reformáció 500. évfordulójának.
A hívek és a szervezõk lelkiismeretes összefogása sok örömet oko-

zott minden résztvevõnek!
A délutáni programok 15 órakor kezdõdtek. A vihar dübörgött, s a

fõbejárat elé egy hatalmas fát gördített. Szerte a faluban villanyveze-
tékeket téptek el a rádõlõ faágak. A templomban sem villany, sem a
hangerõsítés nem mûködött, de az emberek eljöttek.
Örömmel hallgatta mindenki Szaszák Imre nagytiszteletû úr prédi-

kációját.
A délután folyamán az ünnepi megemlékezõ mûsorban a dömsödi

protestáns egyházak kórusai és a Dezsõ Lajos AMI növendékei szol-
gáltak. A közös ének és ima mindig felemelõ érzést vált ki a közösség
tagjaiból. Így volt ez most is. Fontos mozzanat volt, amikor a Dömsö-
di Baptista Gyülekezet történetét foglalta össze dr. Almási Mihály
baptista lelkipásztor, majd a Dabi Református Gyülekezet történetét
ismertette Balogh László Levente lelkipásztor.
A Dömsödi Református Gyülekezet történetét egy színielõadás ke-

retében elevenítették fel, melynek szövegkönyvét Jancsó Attila állí-
totta össze. Elhangoztak itt mindazon prédikátorok, lelkészek nevei,
akik a dömsödi református gyülekezetben, a kezdetektõl egészen
napjainkig szolgáltak.
Anap végén pedig SzabónéLévaiCsilla beosztott lelkipásztormegnyi-

totta a �Reformáció Községünkben� címû kiállítást, melynek összeállító-

ja, megálmodója szin-
tén Jancsó Attila volt. A
kiállítás tematikáját te-
kintve mindhárom egy-
házközség relikviáiból
válogatott. A tárgyi esz-
közök és a dokumentá-
ciók sokasága érzékel-
tette, hogy Dömsödön a
protestáns gyülekezetek
élõ hittel rendelkezõ hí-
veket tudhattak magu-
kénak a hosszú évszá-
zadok alatt is.
Keresztelõedények,

úrasztali terítõk, halotti
és születési anyaköny-
vek, festmények kerül-
tek így a nagyközönség
látóterébe. A kiállítás még két héten át megtekinthetõ volt mindazok szá-
mára, akik érdeklõdést tanúsítottak a téma iránt.
A megemlékezõ ünnepség szeretetvendégséggel zárult, ahol lehetõség

nyílott az egymás közti beszélgetésekre.
Vass Ilona
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Szabóné Lévai Csilla

Kiállítás

Közönség
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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: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
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

RómaiKatolikus
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 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra
Plébános:
Nemeskürti Ferenc

BaptistaGyülekezet
2344Dömsöd,
Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Lelkipásztor:
Szappanos Tibor
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PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany ésVecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Temetõi közlemény
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét 1992-ben vagy korábban váltották meg a dömsödi reformá-

tus temetõben, úgy annak érvényessége a törvények értelmében � 25 év elteltével � idén lejár.Amennyiben szeretnék azt megõrizni, újra
meg kell váltani 2017. december 31-ig.
Újraváltani a lelkészi hivatalban lehet: Dömsöd, Petõfi tér 7.
Hivatali idõ: hétfõ és csütörtök 9-12 óra. Telefon: 06-24-434-477.
Köszönettel:

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma
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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: 8-13 óráig, kedd, csütörtök:
12-17 óráig, szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-13 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
idõpontkérés szükséges.

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

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

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: november 25.

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

Várhatómegjelenés: november eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:

Ambruska Péterné, Ácsné Jaksa Szilvia,
Bencze István, Budai Szilvia, Christoph
Gáborné, Földvári Attila, Habaczellerné
Juhász Judit, Harsányi Zoltán, Ispánné

Czibolya Andrea, Korona Sándor, Köntös
Ágnes, Matula Gabriella, Mucsi Edina,

Orbánné Kiss Judit, Pánczél Károly, Pongrácz
József, Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabó
Andrea, Szilágyi Veronika, Thamo Emõke,

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

Születtek:
Csóka Jenõ � Cimpeán Raluca Laura

BENCEKRISZTIÁN

Juhász Lajos � Borsodi Emese
LAJOS

Házasságot kötöttek:
Tanai Ferenc �Dénes Bettina Éva

Elhunytak:
Ambruska József 81 éves

Kovács Istvánné Bangó Ilona 89 éves

Darvas Károlyné TörökMária 89 éves

Fábián Jánosné Csabai Krisztina 88 éves

Anyakönyvi hírek

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

ADömsödi Horgász
Egyesület nyitva

tartásamegbeszélés
alapján.

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

KútfúrásKútfúrás 110-es
csatornacsõvel
� garanciával.

06-30-964-0485
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