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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S
Anyák Napja idén május elsejére esett, a
munka, a munkások ünnepével együtt. A
kettõs ünnep nem kisebbítette az Édesanyák iránt táplált érzéseinket. Nem is kisebbíthette, hiszen az ÉDESANYA fogalom szinte semmihez sem hasonlítható zene füleinknek. Egy gyermek megszületése
és felnevelése olyan feladat az Édesanyák
számára, amely teljesítéséért valamennyien hálásak lehetünk az Édesanyáknak, a
Nagymamáknak és a Dédmamáknak! Kérem, fogadják el jókívánságaimat! Nagyon
boldog életet kívánok Valamennyiüknek!
A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen júliusra halasztottuk a Dömsödi
Napokat, ezért aztán ebbõl a programból
csak az Alfonz Lovasklub díjugrató versenye maradt meg. A szombati felnõtt verseny nagyon jó színvonalú volt, a vasárnapi ifjú lovasok pedig rekordszámban látogattak el Dömsödre. Ami a pontos, szakszerû rendezés mellett még fontos tény,
hogy jó néhány dömsödi versenyzõ sikerének tapsolhattak a nézõk! Érdekesség és
talán kicsit szomorú is, hogy ezen a helyszínen ez volt az utolsó díjugrató verseny.
Az õsszel ugyanis füvesítve lesz a pálya,
és végérvényesen az ifjú labdarúgók veszik a birtokukba.
Képviselõk, bizottsági tagok és a Hivatal munkatársai nagy erõkkel dolgozunk
azon a két pályázaton, amelyet a közeli
hetekben kívánunk benyújtani. Az egyik
egy vadonatúj bölcsõde építését célozza
meg, a Hajós-kastély parkjában, a Táncsics utca és a Kastély utca által határolt
területen épülne meg. A másik pályázat
az „új” iskola energetikai felújítására készül el. Itt a tetõszigetelés, a falak hõszigetelése és a nyílászárók cseréje mellett
az iskolát kiszolgáló, megfelelõ napelemes rendszer is épülne. Nagyon bízom a
sikeres pályázatokban!
Elõrehaladott tárgyalásokat folytatunk a
Hydroflow Magyarország Kft. vezetõivel

– bevonva a DAKÖV vezetõit – ivóvizünk végleges fertõtlenítésére. Reményeim szerint az úgynevezett TvinOxide elnevezésû anyag adagolása a fertõtlenítés
mellett kiszûrne minden negatív íz-, illetve
szaghatást! Bár drágább az elõzõ eljárásnál, azért a képviselõkkel úgy gondoljuk,
hogy hosszú távú megoldást jelentene számunkra! Nemsokára kezdõdik a három
hónapos próbaüzem, amely nem kerülne
számunkra semmibe sem! A kísérleti idõszak eredményérõl tájékoztatjuk lakótársainkat!
Tragikus baleset árnyékolta be a
DUSE kajakosainak egyébként nagyon
precízen felépített munkáját! Egy Pest
megyei település középiskolásai töltötték
az egyik hétvégét a csónakházban. A fiatalok meggondolatlansága egy 19 éves
diák halálához vezetett. A 10-12 fokos
vízben – úszómellény nélkül – szinte azonnal elmerült a fiú. A lehetõ legrövidebb
idõn belül hiába ugrott utána – élete kockáztatásával – Volter László edzõ és
Klszák Tamás, a polgárõrség elnöke, már
nem találták meg. Másnap reggel, búvárok hozták fel a testet a víz felszínére. Nagyon sajnálom, hogy egy fiatal élet a Duna-partunkon ért véget, együttérzünk családjával! A tragédia mindnyájunk számára intõ jel kell hogy legyen, elsajátítva
Szabó Gabriella kajakedzõ mondását: „a
Duna a legjobb barátunk és a legnagyobb
ellenségünk is lehet”!
A DUSE Bál fõvédnöke idén ismét az a
Tóth Tímea volt, aki sokszoros válogatottként már többször is segített az egyesületnek karitatív tevékenységével. Köszöntõmben elmondtam, hogy mindhárom
szakosztályban nagyon tudatos, eredményes munka folyik, köszönet ezért az
egyesület, a szakosztályok vezetõinek, támogatóknak, és nem utolsósorban a nagyon lelkes szülõknek!
Bencze István

Rendezvények a sportcsarnokban. 12-13. oldal

Tartalom
ú Trianoni megemlékezés
ú Dabi Napok programsora
ú Hal-Víz Napok beharangozó
ú Retro gyereknap
ú Ízek-mesterségek Udvara beharangozó
ú Elfogy a csapat,

2. o.
3. o.
3. o.
3. o.
4. o.

de még tart a lelkesedés
ú Nyári táborra jelentkezés
ú Keresztrejtvény
ú Töredékek – Lakodalom Dömsödön
ú „Tükör által homályosan” –

14. o.
15. o.
19. o.
22. o.

könyvbemutató
ú Vásárnaptár

25. o.
27. o.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2 016 . Á P R I L I S
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. április 27-én ülést tartott, amelyen az alábbi döntések születtek.
A lejárt határidejû határozatokról szóló
beszámoló és a két ülés közötti eseményekrõl szóló tájékoztató elfogadását követõen
került sor az önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl szóló beszámoló (zárszámadás)
megvitatására. A képviselõ-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését még tavaly egyensúlyban, tartalék nélkül fogadta
el. A költségvetés konszolidált fõösszege az
eltelt egy év alatt 853 388 ezer forintról
1 111 332 ezer forintra változott, a teljesített
bevételek összege 1 065 860 ezer, a teljesített
kiadások összege 1 060 248 ezer forint lett.
A beszámolási idõszakban az ellátott feladatok és az irányított intézmények körében változás nem történt.
Ezt követõen a képviselõ-testület döntött a
Dömsöd Öreghegy 6641, 6635, 6632, 6631
hrsz. földterületek megközelítésének rendezésérõl, amely célból a képviselõ-testület ingatlancserét hagyott jóvá, út kialakítása céljából.
Ezután egy tartási, életjáradéki szerzõdésért felajánlott ingatlanrész esetleges elfogadását tárgyalta a képviselõ-testület, azonban
az ügylet megkötését elutasította.
A Dunamenti Református Kistérségi
Diakónia anyagi támogatás iránt fordult a
képviselõ-testülethez.
Ennek keretében a tavalyi évhez hasonlóan adománygyûjtõ Zarándokutat szerveznek
a Majosházán épülõ 15 férõhelyes hospice
ház építésének folytatása érdekében a Szigeti Szabadidõ és Kerékpáros Egyesülettel közösen. Az önkormányzat a hospice ház építését 100.000 Ft-tal támogatja.
A napirendi pontok közül utolsóelõttiként
került sor Korona Sándor képviselõi indítványainak megvitatására. Az elsõ indítvány a
kerékpáros turizmusban dömsödi megállóhely és megközelíthetõség kialakításával,
fejlesztésével kapcsolatos.
Az indítvány szerint a kerékpáros turizmusban való aktívabb részvétel lenne szükséges, mivel sajnálatos módon szinte csak áttekernek Dömsödön a hazai és nemzetközi
kerékpárosok. Jó lenne a helyi adottságokat,
szállás, pihenõhely, megálló és szerviz, korrektebb tájékoztatás Dömsödrõl stb. megoldani. Hiszen az EuroVelo 6 nemzetközi ke-

rékpárút is komoly pontenciált hordoz magában. A képviselõ-testület ennek kidolgozását
a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottságra bízta.
A második indítvány a vízi turizmus minél
biztonságosabbá tételével, valamint a DUSE
és a Kajaktanya-Csónakház bérleti szerzõdésének felülvizsgálatával volt kapcsolatos. A
képviselõ-testület hosszas vita után az elhangzott tájékoztatóról döntést nem hozott.
Végezetül a képviselõ-testület döntött arról, hogy a KEHOP-5.2.9 sz. pályázat épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi
régió települési önkormányzatai számára kiírt támogatásra igényt ad be, amelynek célja
a Széchenyi utcai iskolaépület nyílászáróinak cseréje, külsõ hõszigetelése, tetõszigetelése és napelemekkel való ellátása, továbbá
lehetõség szerint a Szabadság úti egészségház, valamint a Dabi Óvoda épületeinek
energetikai korszerûsítése.
A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2016. május 25.
15 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a www.domsod.hu önkormányzati
honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján és az önkormányzati honlapon teszszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket
a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is
közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke minden héten
hétfõtõl péntekig délután 15.00tõl 16.00 óráig tart fogadóórát.
Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2016. május 25. szerdán
14-15 óráig

ISPÁN IGNÁC

képviselõ úr, a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság elnöke
tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

Meghívó
„Lerajzolta képed szívem közepébe
Beírta a nevedet a lelkem mélyébe.
Áldja meg az Isten a keze vonását!
Áldja meg, áldja meg, magyarok hazáját!”
(Pósa Lajos)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

Trianon
megemlékezésünkre,
amely 2016. június 5-én 11 órakor lesz a
Dabi Református Templom kertjében.
Ünnepi beszédet mond Dr. Odor László
egyetemi tanár, volt svájci nagykövet.
Az emlékmûsor elõtt 10 órakor
istentisztelet lesz a templomban.
A megemlékezést követõen koszorúikat
helyezhetik el a Hõsök táblájánál és a
Trianon kopjafánál.
Mindenkit szeretettel várunk!

XXVI. évfolyam 5. szám

3

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt
és Kedves Családját

Ezúton sok szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a

IX. DABI NAPOK

2016. június 25-én
(szombaton)

2016. május 28–29.

Dömsödön

2016. május 28. szombat
DABI SÖRÖZÕ – FAGYIZÓ – VIRÁGBOLT udvarán

a Kék-Duna Vendéglõ
udvarán
és a Duna-parton

13:30

megrendezésre kerülõ

X. DÖMSÖDI
HAL-VÍZ NAPRA

X.

Tervezett programok:
A fõzõversenyre három kategóriában
lehet nevezni:
I. Halételek
(halból készült sült, fõtt, párolt vagy egyéb
technikával készülõ halételek)
II. Magyaros ételek
(pörköltek, gulyások, lecsók, paprikások
és egyéb magyaros étkek)
III. Vad és különleges ételek
(vadak, nemzetközi konyha ételei
és egyéb speciális étkek)
Eredményhirdetés 14 és 15 óra között.
Mindenkit szeretettel várunk!
Bencze István polgármester
Balogh István Ferenc fõszervezõ
ap

ekn

rm
Gye

programjára

Döm
söd
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Retro gyereknap
a Még 1000 év Egyesület szervezésében,

június 12-én vasárnap 10-18-ig
a Hajós-kastély udvarán.
Részletes program a plakátokon.
Mindenkit szeretettel várunk!

Megnyitó – Bencze István polgármester
Köszöntõ – program ismertetése
14:00
Dabi óvodások bemutatója – nagycsoport, Zsiráf kis-közép
14:30
Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola bemutatója
15:30
Kiskun Néptánc Együttes mûsora
16:00
Motoros felvonulás
16:20
Majosi Táncház mûsora
17:00
ZUMBA
17:30
Dömsödi általános iskola V. b osztály bemutatója
18:00
Kunszentmiklósi Kékhold Zenekar (énekel: Liptai Melitta)
19:30
Retró utcabál – zene: BGB Zenekar (Gonda Sándor, Berta Zsuzsi)
– Gyermekfoglalkoztató, arcfestés, ugrálóvár, trambulin stb…
– Egészségügyi sátor szûrõvizsgálatokkal dr. Szõnyi Alíz és Markóné Marika közremûködésével
– BÜFÉ
24:00 Tombola

2016. május 29. vasárnap
DABI SÖRÖZÕ – FAGYIZÓ – VIRÁGBOLT udvarán
8:00

Fõzõverseny kezdete: Ízek utcájában (a Dabi krt. lezárt szakaszán).
Nevezni a Dabi Sörözõben lehet
10:00
Gyermek motorverseny (saját lábbal hajtott járgánnyal)
– Kresz, rendõrségi totó, vetélkedõ – kocsikázás: Sándor Józseffel
– repülõmodellek bemutatója, – egész nap ügyességi játékok, tûzoltóautó,
arcfestés, ugrálóvár, trambulin stb…
12:30
Fõzõverseny eredményhirdetés
13:00
Levendula AMI, Alex Moore TSE táncosai mûsora Nagy Nóra vezetésével
14:30
A Ju és Zsu Társulat mûsora, fellépnek: Szabó Bettina, Szabó Petra, Szijártó
Mónika, Donec Szergej
15:00
Nacht And Day együttes (Kiskunlacháza) mûsora
16:00
Tatai Talentum Iskola és a Kobolo Mozgásmûvészeti Mûhely artista növendékei
17:00
Solti János (sztárvendégünk)
17:30
Solti János, Ócsai Juli, Csikós Zsuzsi, Fehér Ricsi
18:30
ZENIT Együttes mûsora
kb. 19:30 TOMBOLA
Mindkét nap: büfé – fagyi – palacsinta – lacikonyha
Mindkét nap szervezõje: Bõdi Endréné
házigazdája: Topy (Gábor Tamás)
hangositás: DJ Kugli (Paál István)
SOK SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLÕDÕT!

„DABI NAP EGY JÓ NAP”
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Idõ
8.00–12.00, 13.00–17.30
Nincs
8.00–12.00, 13.00–16.00
Nincs
8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

Okmányiroda elérhetõsége
Cím:
Telefonszám:

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
06 (24) 523-310, 06 (24) 523-322, 06 (24) 523-325,
06 (24) 523-327, 06 (24) 523-311
Fax:
06 (24) 523-322
E-mail:
okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/rackevei-jaras
Az ügyintézéshez kötelezõ az idõpontkérés.

A Dömsödi Általános Ipartestület hirdetései
Rendezvény elõzetes

„Ízek és Mesterségek Udvara”

A Dömsödi Általános Ipartestület bérbeadja
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13. sz. alatt
található üzlethelyiségét és nagytermét.
A felújított nagyterem alkalmas rendezvények, baráti,
családi összejövetelek megtartására (max. 60 fõ)!

2016. 07. 03.
Az Ipartestület rendezvénye, amelyre várjuk mindazokat a dömsödi
iparosokat, kézmûveseket, kereskedõket, õstermelõket, akik termékeiket
(sajt, túró, szalámi, méz, sütemények) valamint munkáikat (kézimunkák,
bõrdíszmûvek, kerámiák, egyéb termékek) szívesen bemutatnák a
közönségnek. Az élelmiszereket tetszés szerint meg is kóstolhatják.

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

Kérünk mindenkit, aki a rendezvényen szeretné bemutatni termékeit, jelentkezzen!
A rendezvény megszervezésére támogatói felajánlásokat is
szívesen veszünk!
Elérhetõség:
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Szücsné Ágh Anikó
06 30 9 218 293
ipartestulet.d@pr.hu
Ipartestület vezetõsége

Kútfúrás 110-es
csatornacsõvel –
garanciával.

06-30-964-0485
Eladó Dömsöd községben
085/54 hrsz-on 8.646 m2
terület szántó és a
0190/26 hrsz-on 6858 m2,
0198/7 hrsz-on 13082 m2
össz.: 30 aranykorona erdõ.
Érdeklõdni lehet:
06-30-658-2383 telefonon.

„Õsi mestereink”
címû állandó kiállítás megtekinthetõ az Iparos körben minden hétköznap délelõtt, ill. csoportoknak elõre megbeszélt idõpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklõdni a következõ számokon: Szabó Andrea: 06 30 59 47 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
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Sok szeretettel köszöntjük 90. születésnapja
alkalmából Kiss Pálné Jucika nénit!
Örömmel kerestem fel otthonában Jucika
nénit, hogy 90. születésnapja alkalmából személyesen adhassam át jókívánságaimat. Megkértem, hogy néhány gondolatban idézze fel,
ossza meg velünk legszebb emlékeit!
Turi Julianna 1926-ban született a Turi tanyán Dömsödön, Jung néni (bábaasszony) segítségével. A szép, gondtalan gyermekévek
kedves élményként köszönnek vissza, melyeket testvérével, Lajos bácsival gyakran emlegetnek. A család gazdálkodott, mint a faluban
mások is, majd a háborút követõ idõszakban
mint oly sokan, õk is kuláklistára kerültek.
Jucika néni az elemi iskola után Pesten végezte a polgárit, majd hazajött. Sugárzó arccal
sorolja az egykori barátnõk nevét: Ács Bözsi,
Bárány Bözsi, Laczi Tincsi, Laczi Juliska, Domokos Zsuzsi… „Szóval voltunk sokan, és
gyakran mentünk le dalolva a Szigetbe vadvirágot szedni. Egy-egy táncmulatság után, mikor hazakísértek bennünket a legények, akkor
is daloltunk. Emlékszem, szüretkor meg összejött a család, a rokonság, és egyik helyrõl a másikra mentünk, hetekig szüreteltünk!”

1953-ban ment férjhez Kiss Pálhoz. Elõtte dolgozott a MÁVAUT-nál (Volán elõdje)
Veszprémben, majd sokáig volt forgalomirányító Budapesten az Engels téren. Férjével sokáig laktak Csepelen, aztán a Tassizsiliphez helyezték át Pali bácsit. Jucika néni a Vízmûhöz került dolgozni, és innen is
ment nyugdíjba.
A nyugdíjas években sokkal több idõ maradt a kézimunkázásra és az olvasásra. Az
unokák mindig nagy örömöt jelentettek számára, s ma is boldogan mesél róluk.
Mikor megkérdeztem Jucika nénit, mivel
tölti napjait, kicsit bánatosan mondta, hogy
már nem lát rendesen, de huncutul hozzátette, hogy azért a nagyítóval még tud keresztrejtvényt fejteni!
Rendezett otthonában rengeteg virág, a
falakat pedig saját készítésû kézimunkái díszítik. Ma is süt, fõz és takarít!
A 90 esztendõre visszatekintve elégedetten állapítja meg:
– Szép volt és jó volt, az élet nem rekedhet meg!

Kedves Jucika néni, szeretettel kívánok jó
egészséget, sok örömöt az elkövetkezendõ
esztendõkben!
Vass Ilona

Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezetõ, Szabó Orsolya szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Huszár Nikolett családsegítõ)
06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítõ)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítõ)
fax: 06-24-523-147
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,
Péntek: 8–11.30 óráig.
Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is
ügyfélfogadást tartunk.
Elérhetõségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petõfi tér 5.
2338 Áporka, Petõfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fõ tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megõrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védõ speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevõ személy saját lakókörnyeze-

tében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezésérõl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
Egyéb szolgáltatásaink:
• Pszichológiai tanácsadás,
• A nyári felzárkóztató program,
• Adományok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor,
• Játszóház, kézmûves foglalkozások,
• Álláskeresõ klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata: – állandóan hívható;
– telefonon történõ tanácsadás, tájékoztatás;
segítség mozgósítása;
– kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,
szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.
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Föld Napja az Új Óvodában!
A Föld Napját 1970-ben tartották meg elõször. Célja, hogy a világ környezetvédõinek lelkiismeretét felébressze az egész Föld veszélyeztetettsége iránt. A Föld Napján való megemlékezések alkalmat adhatnak arra, hogy az emberiség mérlegelje, hogy kíméletesen bánik-e a
környezetével, hogy ember és természet egészségesen éljen együtt. Hagyományteremtés is,
hiszen a természet, a környezet szépségét és
hasznosságát csak az tudja megmutatni másoknak, aki maga is felfedezi a természet szépségét,
aki maga is értõ szemmel figyeli a madarat, de
észreveszi alatta a fát, a fán a bogarakat, megérti
a környezetvédelem fontosságát, s azt maga is
feladatának tekinti.
Az óvodásokkal érthetõ, befogadható, játékos módon foglalkoztunk a témával, és közben:
• bõvült ismeretük a Földünkrõl, a vízrõl, a
természetvédelem szükségességérõl,
• illetve gyarapodott szókincsük;
• környezettudatos viselkedésük fejlõdött.
Célunk:
• A gyermekek környezettudatos magatartásának alakítása, fejlesztése.
• Alapvetõ környezeti és természetvédelmi
szabályokkal való ismerkedés.
Számos mese, vers, mondóka, dal, dalos játék dolgozza fel ezt a témakört. Ezekbõl merítve, korcsoportoknak megfelelõen válogattunk.
Így érzelmileg is közel kerülhet a vizek, erdõk,
növények, azaz a FÖLD ÉLÕVILÁGÁNAK
VÉDELME a gyermekekhez.
Mit tehetünk mi, óvodások közvetlen környezetünk rendjének és tisztaságának fenntartásában, óvásában?
• Egyszerû cselekedetekkel is jobbá és fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévõ világot. Elég, ha csak odafigyelünk. (Pl.
a szelektív hulladékgyûjtés, vizek tisztaságának óvása, állatvédelem stb.)

• Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy sajnos a
környezetkárosítások hatására elszennyezõdik az állatok, növények élettere, és az ivóvízkészlet is.
• Tudatosítsuk azt, hogy ha minden nap teszünk valami apróságot, tudatosan választunk, vásárolunk, közlekedünk, döntünk
stb. környezetünk fenntarthatósága érdekében, máris tettünk valamit a változásért.
Az idei Föld Napja alkalmával kértük a csoportokat, hogy kõgyurmából (http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/08/24/csinalj-kovetgyurmabol) készítsenek kiállítási darabokat.
Téma: A Föld Napja.
A csoportok munkáiból kiállítást készítettünk.
A szülõktõl ültethetõ virágokat kértünk, melyeket együtt a gyermekekkel ültettünk el, ezzel
szépítve az óvoda udvarát. A szülõknek szeretnénk ezúton is megköszönni, hogy támogatták
ezt a programot, és segítségükkel még barátságosabb, szebb lehetett óvodánk.
Április 22-én zöld pólóban, izgatott gyermekek érkeztek az oviba, hiszen 3. alkalommal került megrendezésre az óvodai futóverseny. A
nagyobbak már készültek rá, a kisebbek is kíváncsian várták az eseményt.

Középsõ csoportos kategóriában (5 évesek):
1. Juhász Botond Bendegúz
2. Stasinski Hubert László
3. Gonda Eszter Izabella
Nagycsoportos kategóriában (6 évesek)
Micimackó csoportosok
1. Gonda József
2. Borsi Nóra Viktória
3. Selmeczi Zalán Hunor
Nagycsoportos kategóriában (6,5–7 évesek)
Pillangó csoportosok
1. Csányi Dávid Flórián
2. Madarász Zalán
3. Sallai Károly Zoltán
Dolgozók kategóriában:
1. Csiszárné Stefánovics Kinga Katalin
2. Krániczné Kovács Regina
3. Kovács Zoltánné
Vendégek kategóriában:
1. Gonda Gréta
2. Mészáros Fanni
3. Horváth Achilles
Szülõk kategóriában:
1. Borsi Bálint
2. Fazekas Mihály
3. Rupa Nikolett

Futóverseny eredménye:
Minicsoportos kategóriában (3 évesek):
1. Balázs Botond András
2. Kovács Regina
3. Trungel-Nagy Nikolasz Gábor
Kiscsoportos kategóriában (4 évesek):
1. Földi Zsolt Rómeó
2. Ambruska László
3. Bokor Boglárka

Nagyon szépen köszönjük minden gyermeknek és felnõttnek a futóversenyen való
részvételt.
Köszönjük az óvoda dolgozóinak a program lebonyolításában nyújtott segítséget.
Szervezõk:
Kovács Zoltánné és Pergel Renáta
óvodapedagógusok
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ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!
Köszöntök minden kedves édesanyát, nagymamát! Ezúttal a következõ felmérés eredménye
irányított tesztem összeállításához.
„A felmérések alapján kimutatott átlagosan 7 perc, amit minõségi
idõként a gyerekükkel töltenek a szülõk naponta, még arra sem elég,
hogy az aktuális történéseket átbeszéljék.” Almássi Kitti pszichológus
megdöbbentõ felmérése! A gyerekek idejük nagy részét „virtuális barátaikkal” töltik el szívesen! Ennyire nem érnek rá a szülõk velük foglalkozni?
Gary Chapman személyiségünket egy motorhoz hasonlította, amelynek rendszeresen szüksége van „szeretettankolásra”. Õ alkotta meg a szeretetnyelv fogalmát. Ha két eltérõ nyelvet beszélõ ember találkozik, nem,
vagy csak nehezen értik meg egymást. Így van ez a gyermekeikkel való
kommunikáció során is. Ahhoz, hogy minõségi idõt tölthessen el gyermekével, szüksége lesz öt szeretetnyelvre: elismerõ szavak, minõségi idõ,
ajándékozás, szívesség, testi érintés.
Jogos a kérdés, hogy mit is jelent a minõségi idõ? Természetesen elsõsorban azt, hogy tudatosan jelen legyenek, ráhangolódva minden érzéseikkel, gondolataikkal gyermekükre. Az is meghatározza továbbá, hogy
milyenek a gyermekeik igényei, mennyi közös tevékenységet igényelnek,
milyen a temperamentumuk.
Vajon összeegyeztethetõ-e az anyaság a karrierrel? Itt fontos, hogy
lelkileg is, ne csak fizikailag legyen ott! Ha hazaviszi a munkát,
aközben nem képes teljes intenzitással jelen lenni. Röviden ezt szoktam válaszolni:
„A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával.”
(Patrick Clafford) A társadalmi helyzet is befolyásoló tényezõ, hiszen
nagymértékben ettõl is függ, hogy mennyi idõt tudnak kizárólag csak
gyermekeikkel tölteni. Viszont a kevesebb idõ is a világot jelenti a gyereknek, ha azt tartalmasan töltik. Ez a minõségi idõ.
A teszt segítségével további válaszokat kaphatnak kérdéseikre,
megtudhatják, hogy mennyire aktívan vesznek részt gyermekük nevelésében, illetve mennyi is a minõségi idõ, amit szemük fényével
töltenek.

TESZT
A kérdésekre Igen, Nem, Nem vagyok biztos válaszok adhatóak.
1. Van-e naponta megszokott közös tevékenységük?
2. Megtanítja-e a munka iránti szeretetet?
3. Megtanítja-e a természet iránti tiszteletet?
4. Részesíti-e vallásos oktatásban?
5. Felvilágosítja-e a hagyományok megõrzésének fontosságáról?
6. Megtanítja-e az emberek iránti tisztelet kimutatását?
7. Úgy neveli, hogy minden újra nyitott legyen?
8. Szoktak-e közösen kirándulni, túrázni?
9. Tanítja-e a környezete iránt tanúsított helyes magatartásra?
10. Törekszik-e úgy nevelni, hogy helyes igazságérzet alakuljon ki
gyermekében?
11. Felvilágosítja-e a káros szenvedélyekrõl?
12. Szoktak-e közös kulturális programokra járni? (színház, koncert,
múzeum)
13. Szeret játszani a gyerekekkel?
14. Segít a leckében, ha igénye van rá gyermekének?
15. Elõfordult-e, hogy felemelte a hangját, esetleg rákiáltott gyermekére?
16. Megköveteli-e a rendrakást?
17. Gyermeke jelenlétében általában nyugodt?
18. Elkerüli-e, hogy elkényeztesse?
19. Figyelembe szokta venni gyermeke kérését?

20. Megengedi-e, hogy önálló véleményt alkosson?
21. Kisebb csínytevésekért megbünteti?
22. Elkerüli-e a testi fenyítést?
23. Ha büntetést alkalmaz, mindig elmagyarázza, hogy mi az oka?
24. Elnézi-e a kisebb csínytevéseket?
25. Úgy gondolja, hogy gyermekének megvan a kellõ önbizalma?
26. Addig hagy szabad teret mindenben, amíg el nem követik az elsõ hibát?
27. Kötelezi-e olyan dolgokra gyermekét, amiket õ nem tart fontosnak?
28. Mindig olyan ételeket készít, amit szeretnek?
29. Meg tudja-e akadályozni gyermeke esetleges dühkitörését?
30. Mindig elkerüli azt, hogy elõttük vulgáris szavakat használjon?
31. Tiszteletben tartja-e gyermeke személyiségét?
32. Gyermekei mindig megosztják önnel sérelmeiket?
33. Gyermekei jó barátjuknak tartják önt?
34. Õszintén tudnak örülni minden ajándéknak?
35. Úgy neveli-e gyermekét, hogy kitartó és optimista legyen?
36. Felszínre tudja-e hozni gyermeke alkotóképességét?
37. Elkerüli-e, hogy nyomást gyakoroljon rá?
38. Elkerüli-e, hogy orvosi elõírás nélkül adjon gyógyszert gyermekének?
39. Kész áldozatokat hozni gyermekéért?
40. Szokta-e ellenõrizni gyermeke környezetét?
Kiértékelés: Igen válaszok +1 pontot, Nem válaszok -1 pontot és a
Nem vagyok biztos válaszok 0 pontot érnek.
31-40 pont: Ön nagyon gondos szülõ. Aktívan vesz részt gyermeke(i)
nevelésében. Képes szellemileg is teljesen ott lenni, nemcsak fizikailag.
Mindig a legjobbat képes nyújtani számukra, figyelembe véve igényeiket
és személyiségüket. Az idõ, amit velük tölt, abszolút minõségi idõ. Minden bizonnyal kiemelkedõ gyermeke(i) teljesítménye. Harmonikus a kapcsolatuk, anélkül, hogy elkényeztetné õket.
21-30 pont: Ön szokott idõt fordítani gyermekeire, de néha úgy érzi,
hogy többet kellene velük foglalkozni. Ez megoldható kevesebb idõvel is,
viszont figyeljen a minõségi idõre. Próbáljon meg szellemileg is ott lenni,
nem csak fizikailag. Ennek ellenére még kiegyensúlyozott gyermeke(i),
és boldog gyerekkort él. Ön jó szülõ. Nevelése tökéletesíthetõ. Olvassa át
még egyszer a kérdéseket, amelyekre „nem” választ adott. Így kiderül,
hogy mi az, ami esetleg hiányzik.
11-20 pont: Ön hajlamos elhanyagolni gyermekét, annak ellenére,
hogy önnek úgy tûnik, hogy neveli õt. Ez sajnos kevés. A nevelési elvei
nem a leghatékonyabbak gyermeke(i) számára. Sokkal jobban igénylik az
ön közelségét, mint azt gondolná. Olvassa el még egyszer az öt szeretetnyelvet, és alkalmazza. Ezáltal gyermeke(i) teljesítménye szinte minden
területen javulni fognak. Nem beszélve az önök közötti harmóniáról. Ezt
ne szalassza el!
0-10 pont: Ön nem elég érett még a szülõi feladatokra. Túlságosan is
elhanyagolja gyermekét. Sajnos alapvetõ nevelési problémái vannak. Vegye ölébe gyermekét, simogassa meg! Mondja el neki naponta többször
is, hogy szereti. Hallgassa meg, amikor mesélni szeretne. Figyeljen a jelzéseire, legyen türelmesebb. Érjen rá, amikor segítséget kér gyermeke. A
nevelés nemcsak az irányítgatásukból áll!
Negatív pontozás: Ön teljességgel felelõtlen szülõ! Minden téren elhanyagolja gyermekét. Talán önnel sincs minden rendben. Mindenképp kérjen segítséget!
(Forrás: V. Bodo)
Biricz Márta Enikõ
Mester okl. pszichoterapeuta
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Az április nagyon mozgalmasan telt az iskolánkban. Növendékeink találkozókon és versenyeken vettek részt. Elõbb azonban következzen az
elõzõ hónapban leközölt társastáncos fotók beszámolója.
Társastáncosaink március 21-én Örkényben jártak és a III. Ciffra Kupán vettek részt. Gyönyörû eredmények születtek, amelyekhez gratulálok
mind növendékeinknek, mind felkészítõ tanáruknak, Mihó Diánának!
Csipkerózsika Csoport: Letkiss formáció – 3. helyezés
Csipet Csapat: Letkiss formáció – 1. helyezés, Cha-cha-cha formáció –
2. helyezés, Angolkeringõ – 1. helyezés
Single Rose Csoport: Pasodoble formáció – 2. helyezés, Samba karnevál – 1. helyezés
Szirének Csoport: Polka formáció – 1. helyezés, Cha-cha-cha formáció
– 1. helyezés
Pék Bianka – Kolompár Dániel páros: Homokóra kûr – 1. helyezés
Hefler Petra szóló: Waka-waka – 1. helyezés
Április 15-én volt a tököli Weöres Sándor Általános Iskola által meghirdetett „Utak, tájak, emberek” c. rajzpályázat díjátadója. Katus Olivér I., Kunu Szebasztián II. díjat kapott. Külön köszönöm Katusné Czikora Anitának, hogy a gyerekek szállításában közremûködött.
Április 20-án a „Csepel-sziget Ifjú Tehetségei” versenyen képzõs növendékünk, Kunu Szebasztián különdíjat nyert. Gratulálok mind a versenyzõknek, mind felkészítõ tanáruknak, Brusztné Firnigl Juditnak!

Single Rose Csoport: „A” kategóriában – Pasodoble formáció – ezüst
minõsítés, Samba karnevál – ezüst minõsítés
Csipkerózsika Csoport: Bécsi keringõ formáció – arany minõsítés,
Letkiss formáció – ezüst minõsítés
Csipet Csapat: Cha-cha-cha formáció – arany minõsítés és versenyzõi
különdíj (a csoportnak belépõjegy a Sóstói Múzeumfaluba), Letkiss –
arany minõsítés, Jive formáció – arany minõsítés, Angolkeringõ formáció
– arany minõsítés
Csizmás Kandúr Csoport: Kandúrkeringõ – arany minõsítés, Twist formáció – ezüst minõsítés
Kolompár Dániel – Pék Bianka páros: Homokóra kûr – arany minõsítés
Hefler Petra szóló: Waka-waka – ezüst minõsítés
Mihó Diána – Koreográfiai Különdíj (10 alkalmas wellness bérlet a tokaji 3 csillagos Toldi Fogadóban)
Mihó Diána – Koreográfiai Fõdíj (2 személyes 3 nap/2 éjszakás wellness
hétvége a sóstófürdõi Nyilas Fogadó és Fürdõház Wellness Centrumban).
Az elért óriási sikerekhez gratulálok táncos növendékeinknek és felkészítõ tanáruknak, Mihó Diánának! Köszönetet mondok a kedves Szülõknek is, akik nem csekély anyagi támogatással járultak hozzá növendékeink sikereihez!

Április 18-án hetedik alkalommal került megrendezésre a Zongorás
Találkozó a ráckevei Savoyai-kastélyban. A Ránki György AMI által
megrendezett találkozón Horváth Fanni és Horváth Petra képviselték iskolánkat. A zongoristáknak egy reneszánsz mûvet is be kellett mutatniuk,
ebben közremûködtek Sas Zsuzsanna és Boruzs Hanna furulyás növendékek. Fanni és Hanna lehetõséget kapott arra, hogy a gálában is játsszon.
Köszönöm a versenyzõknek és a felkészítõ tanároknak (Berki Artúrné –
zongora, Kanderka Andrea – furulya) a szép eredményt. Külön köszönöm
Horváth Jánosnak a gyerekek szállításában való közremûködést.

2016. április 24-én társastáncosaink egy nagyon nagy megmérettetésen
vettek részt Nyíregyházán: a IV. Abigél Minõsítõ Táncfesztiválon. Soksok koreográfiát vittek, és óriási sikerük volt. A helyi televízióban többször is leadták mûsorban a fesztiválon készült felvételeket!
Következzenek a csodálatos sikerek:
Dynamic Csoport: Jive formáció – arany minõsítés és versenyzõi különdíj (a csoport részére egy vacsora elfogyasztása a Momento Pizzériában)
Szirének Csoport: Cha-cha-cha formáció – arany minõsítés, Polka formáció – ezüst minõsítés
Orchidea Csoport: Rumba formáció – arany minõsítés
Szivárvány Csoport: La is la Bonita, salsa formáció – arany minõsítés
Kicsi Gézengúzok: Jive formáció – arany minõsítés
Gézengúz UP: Rock and roll mix – ezüst minõsítés

Nagyon szép, ha valaki a zenetanulást választja életcéljának. Tóth Ilona növendékünk sikeres
felvételit tett a budapesti
Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskolába.
Ili fuvola szakon folytatja
tanulmányait.
Gratulálok mind neki,
mind felkészítõ tanárának, Somos Andrásnak!
Köntös Ágnes
igazgató
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Felhívás
A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskolába június végéig lehet jelentkezni a következõ tanszakokra: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, zongora, néptánc, társastánc, képzõmûvészet (grafika
és festészet), színjáték.
A jelentkezés helye, ideje: Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola
Dömsöd, Kossuth Lajos u. 58., hétköznapokon 8–16 óráig.
Sajnos a térítési díj fizetése alóli mentesség szabályai megváltoztak, a mentesség csak a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetû tanulókra vonatkozik a következõ tanévtõl.
A térítési díj mértéke a 6. életévét betöltött növendékek részére elõreláthatólag zenei, képzõs és színjáték tanszakon: 6400 Ft/félév, tánc
tanszakokon 5300 Ft/félév. Lehetõség van arra, hogy a térítési díjat
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részletekben fizessék be, illetve igénybe lehet venni kedvezményes térítési díjat (megfelelõ igazolások beadásával). Lehetõség van arra,
hogy 6 év alatti gyerekek is tanulhassanak iskolánkban.
Várjuk dolgozók jelentkezését is. Ezen növendékek részére a térítési díjakról, illetve a térítési díj kedvezményrõl kérjük, érdeklõdjenek
iskolánkban! Bõvebb információ a 20/940-7713 és 24/435-338 telefonszámon kérhetõ.
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok éve támogatja a Dezsõ Lajos
Alapfokú Mûvészeti Iskolát. Ezúton kérjük az adófizetõket, hogy adójuk
1 százalékával támogassák az iskolát az alapítványon keresztül.
Az alapítvány neve: Pro Musica Alapítvány Dömsöd, adószáma:
18681189-1-13
Tisztelettel és köszönettel: a kuratórium

J Nálunk mindig történik valami… J
Szeretettel köszöntünk minden olvasót a tavasz frissességével és vidámsággal!
„Milyen bohó a gyermek! S micsoda érzékeny
a lelke minden változás iránt! Az õ lelkük olyan, mint valami finom kis
gép, amely erõs munkára nem való, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei.
/Gárdonyi Géza/
A fentiek szellemében az iskola alsó tagozata minden évben kirándulást szervez, melynek alkalmával idén március végén Budapestre a Természettudományi Múzeumba és a MiniPolisz-ba vitt az utunk. A múzeumban a gyerekek rendkívül jól érezték magukat, élethû nagyságban tekinthették meg az állatokat élõhelyüknek megfelelõen, bõvíthették eddigi
ismereteiket. A MiniPolisz-ban kipróbálhatták magukat szakácsként,
rendõrként, tûzoltóként, orvosként, fodrászként, és még sok más szakmába betekintést nyerhettek.
Íme rövid összefoglaló a gyerekek tollából:
„A MiniPoliszban sok érdekes foglalkozást próbáltam ki. Voltam tûzoltó, rendõr, fogorvos, bolti eladó, adminisztrátor, szóval nagyjából minden,
és borzasztóan jól éreztem magam, és még karaokéztunk is a végén a többiekkel.”
„Amikor beléptünk a múzeumba, egy nagy bálna csontvázat tekinthettünk meg. Ott minden csodálatos kihalt állatot láthattunk, habár olyan állatok is voltak, amik még élnek.”
„A Természettudományi Múzeumban nagyon sok szép és még több eredeti dolog volt. A MiniPoliszban nem volt sok olyan dolog, amivel 1 vagy
2 óráig ellettem volna, de azért mind a kettõ tetszett.”
Néhány kép az élményekrõl:

Az idei nyílt napokra idén is nagy szeretettel vártuk a kedves szülõket,
pedagógusokat és látogatókat. Szép számban jelentek meg érdeklõdõk –
amennyire a munkabeosztásuk engedte – és jó hangulatban teltek a tanórák. Köszönjük azoknak, akiknek alkalmuk nyílt rá és megtiszteltek jelenlétükkel.
Iskolánk hírnevét számos verseny alkalmával viszik tanulóink, melyek
közül az elmúlt idõszakban megszervezett eseményeket alább idõrendben
közöljük, a legutóbbival kezdve a sort. Ehhez kapcsolódik egy számomra
kedves idézet, melyet magam is egyik pedagógusomtól hallottam elõször:
Folytatás a következõ oldalon.
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Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek! (Babits Mihály)
Ez bizony így van nemcsak az énekléssel, hanem a szavalással is, melyen keresztül a gyermek megmutathatja, mi mindenre képes. Az alábbi
versenyek is erre adtak lehetõséget.
A Dömsödi Szavalóversenyen – melyre április 11-én, a költészet napján
került sor – szép számban és nagyszerû eredményekkel vettek részt tanulóink, akikre büszkék vagyunk. Sok munka és lelkesedés jellemezte a felkészülést mindenki részérõl, s ím, itt látható a befektetett munka gyümölcse:
Évfolyam Helyezés Név
1. a
III.
Baráth Dorina; Molnár Liza
1. b
II.
Czeller-Kovács Olivér István; Láng Rege Réka
2. a
I.
Balogh Zoltán István; Varga Máté Géza
II.
Csepregi Zsanett
2. b
Bak Alexander
Takács Tímea
2. osztály Apaj
Gábor Zita
III.
Mag Tamara
3. a
Perger Panka Zsófia
Ambruska Bernadett
Horváth Fanni
3. b
I.
Liptai Áron; Baranya Ábel
II.
Bábel Levente
Dobrai Nóra
4. a
Ispán Kitti
I.
Farkas Edina
III.
Kovács Viktória
4. b
I.
Balogh Virág Csenge
Sándor Emma Gabriella
Sas Zsuzsanna
Gratulálunk minden résztvevõnek!

„Gyerekszáj” a szavalóversenyrõl:
„A helyi szavalóversenyen nagyon jól éreztem magam. Amikor én szavaltam, nagyon visszhangzott, de ennek ellenére nem kavarodtam össze.
Megérte a sok munkát, hisz elsõ lettem és boldogan sétáltam ki a könyvért.
Megmutattam mit tudok, és hogy mi van belül.”
„Szerintem nagyon jó volt a szavalóverseny, nagyon tetszett, hogy miközben a gyerekek mondták a verseket, átélték és egy másik világban voltak. Jó érzés volt, amikor kiálltam, egybõl mindenki nézett és figyelt rám.”
„A szavalóverseny tetszett, olyan volt nekem, mint egy próba, ahol
megmérhetem a tudásom. Nagyon szép verseket hallottam.”
A március 31-én megtartott Dunavarsányi Helyesírási Verseny eredményei a következõk:
Évfolyam Helyezés Név
4.
VII.
Balogh Virág
X.
Szabó Petra
A március 16-án megrendezett Szigethalmi Matematika Verseny
eredményei:
Évfolyam Helyezés Név
1.
VIII.
Varga Márk
XIII.
Tarr Zoltán
XIV.
Czeller Kovács Olivér István
2.
IV.
Papp Mihály
VI.
Szabó Anna
X.
Kadók Boglárka
Anyák napja alkalmából nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Édesanyát és Nagymamát! Egészséget, áldást, boldogságot kívánunk Mindenkinek!

Áprilisi versenyeredményeink
A szigetszentmiklósi József Attila Általános
Iskola és AMI 2016. 04. 08-án rendezte meg a
X. Jubileumi Kistérségi Idegen Nyelvi Vers- és
Prózamondó Versenyét. Iskolánk diákja, Bányai
Dorina 5. b osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Ezúton is gratulálunk neki! Thamó Emõke
Házi szavalóverseny
2016. április 11-én került megrendezésre az
OMK épületében a házi szavalóversenyünk.
Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el.
1. évfolyam
1. helyezett nem volt.
II. helyezett Czeller-Kovács Olivér István 1. b
III. helyezett Baráth Dorina 1. a
2. évfolyam
1. helyezettek Varga Máté Géza 2. a
és Balogh Zoltán István 2. a
II. helyezett Csepregi Zsanett 2. a
III. helyezett Mag Tamara 2. o. –
Apaji Tagintézmény
3. évfolyam
1. helyezettek Liptai Áron 3. b
és Baranya Ábel 3. b
2. helyezett Bábel Levente Dávid
3. helyezett nem volt.
4. évfolyam
1. helyezettek Balogh Virág Csenge 4. b
és Farkas Edina 4. a

2. helyezett
3. helyezett
5. évfolyam
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezettek

nem volt.
Kovács Viktória 4. a
nem volt.
nem volt.
Bányai Dorina 5. b
és Várkonyi Valéria Eszter 5. a

6. évfolyam
1. helyezett Biricz Vivien Linda 6. a
2. helyezettek Kovács Kata Mónika 6. a
és Kristóf Vivien 6. a
3. helyezett nem volt.
7. évfolyam
1. helyezett nem volt.
2. helyezett Rüsics Alexa Dóra 7. b
3. helyezettek Galambos Laura 7. a,
Manger Petra 7. b,
Sas Bernadett 7. b
8. évfolyam
1. helyezettek Pék Bianka 8. b
és Kolompár Petra 8. c
2. helyezett Jakab Tünde Diána 8. b
3. helyezett nem volt.
Szép Magyar Beszéd – 2016. 04. 18.
1. Pék Bianka 8.b
2. Kolompár Petra 8. c, Sámson Nikolett 8. b,
Lázin Loretta Kitti 8. c

Cserna Eszter
3. Jakab Tünde Diána 8. b, Kulimak Réka 8. b,
Gonda Alexandra 8. c
A Gödõllõn 2016. április 22-én megrendezésre
került Megyei Idegen Nyelvi Vers- és Prózamondó Versenyen Balogh Virág Csenge 4. b
osztályos tanuló 3. helyezést ért el és Bányai Dorina 5. b osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Gratulálunk nekik és a felkészítõ pedagógusoknak!
2016. április 22-én rendezték meg Kiskunlacházán a megyei rajzversenyt. Balogh Virág
Csenge 4. b osztályos tanuló és Dobrai Nóra 3.
b osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
szervezésében rendezték meg a vers- és prózamondó versenyt és rajzpályázatot. A vers- és
prózamondó versenyen Szabó Petra 4. b oszt.
tanuló 1. helyezett lett, Balogh Zoltán István 2. a
oszt. tanuló 2. helyezett lett, Balogh Virág Csenge 4. b oszt. tanuló pedig a 3. helyen végzett. A
rajzpályázaton Katus Olivér 5. c osztályos tanuló 1. helyezett lett és Kunu Szebasztián Gyula 5.
b osztályos tanuló 2. helyezett lett.
Titok London Bridge angol nyelvû levelezõs
verseny országos döntõjén, ami 2016. 04. 24-én a
budapesti Mûszaki Egyetemen volt megrendezve, Laczó Bence Mihály 5. a osztályos tanuló 7.
helyezett lett. Gratulálunk neki és a felkészítõ pedagógusnak.
Összeállította: Csonka Nóra

XXVI. évfolyam 5. szám

Áprilisi hírek
A 3. c osztályosok csapata maximális pontszámmal oldotta meg a
K&H bank által kiírt pénzügyi vetélkedõ második fordulóját, így bejutott
a középdöntõbe. Idén összesen 1416 csapat nevezett, ebbõl négy kategóriában 160 csapat jutott el idáig. A regionális középdöntõt március végén
rendezték Budapesten, ahol a csapat becsülettel küzdött a többi negyedikes csapat ellen. A továbbjutás sajnos nem sikerült, de nagyon hasznos
pénzügyi ismereteket szereztünk, és jövõre ismét megpróbáljuk!
A csapat tagjai: Czeller-Kovács Abigél, Matus Alexandra, Kakas Bence, Lacza Hanna, Slezák Péter.
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de az íjászkodás, a természetvédelmi vetélkedõ
és madárgyûrûzõ bemutató biztosan dobogósok
lennének. Ezenkívül még
lehetett túrázni, nemzeti
parki termékeket kóstolni
és szórakoztató szabadtéri
játékokat kipróbálni. A
kitûnõ szórakozást ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezõknek!

A nyertes pályamû:

Túzokélet

A Hortobágyi Nemzeti Park és az oroszországi Valdi Nemzeti Park közös alkotópályázatot hirdetett Nemzeti parkunk madarai címmel. Ennek
keretében olyan madarakról készített rajzokat vártak, melyek a két nemzeti park közös madárfajait mutatják be. Iskolánkból három tanuló küldte el
munkáját: Takács Zita, Slezák Péter és Czeller-Kovács Abigél. (Mindhárman 3. c osztályos tanulók.)

A Kiskunsági Nemzeti Park Túzokok és évszakok címmel pályázatot
hirdetett természetkedvelõ gyermekek számára. Az alsó tagozatosok feladata az idén olyan mese írása volt, melybõl megismerhetjük a túzokok
életét a különbözõ évszakok során. A 3. c osztályosok meséje és a hozzá
készült gyönyörû illusztrációk 1. díjat nyertek, melyet a Túzokünnep nevû
rendezvényen vehettek át Bösztörpusztán, ahol idén is remekül érezték
magukat. Nehéz lenne eldönteni, melyik program volt a legnépszerûbb,

Kipp! Kopp! Kopp!
Túzok Titti még soha
életében nem volt ennyire
boldog! Végre kelnek a
csibéi!
22 napig ült két tojásán és várta a két gyönyörû, csíkos csibéje kikelését. A földbe vájt kis fészket megtölti végre csipogással a csibék
hangja! Csip-csip-csip!
Kikelt az elsõ! Egy kiskakas!
A nevükön már rengeteget gondolkodott. A kakast mindenképpen az apja után nevezi el, Tihamér lesz a neve. A másik csibe pedig Tekla lesz. Vagy
Tünci. Még nem döntötte el. Ha megpillantja majd, biztosan könnyebb
lesz a döntés.
Titti már most nagyon szerette fiókáit, de tudta, hogy nem lesz könnyû életük. Õ persze az elsõ hat hétben mindent megtesz majd értük, vigyáz rájuk és
gondoskodik róla, hogy minél több rovart tudjanak enni. Késõbb azonban
már egyedül kell boldogulniuk. A ragadozókon kívül a legnagyobb veszélyt
az emberek jelentik majd számukra a szörnyû gépeikkel, amikkel a füvet
vágják. A túzokok nem szeretik az embereket, mert folyton háborgatják õket
és egyre jobban terjeszkednek. Így pedig a túzokok számára már alig marad
hely. Még szerencse, hogy Tihamér megszerezte ezt a nagyszerû területet. Tihamér gyönyörû kakas, messze földön híres a dürgése.
Aztán jön majd a tél, a hideg. Ekkor már mindenképpen keresniük kell
egy repcetáblát, amely a túléléshez nélkülözhetetlen lesz számukra. Persze, ha nagyon zord lesz az idõjárás, elõfordulhat, hogy el kell hagyniuk
ezt a nagyszerû területet.
Titti még csak egyszer vonult délre, de nagyon rossz élményei voltak.
Sokan nem tértek már vissza onnan. Sok veszély leselkedik egy ilyen úton a
szegény túzokokra...
Ekkor hatalmas reccsenéssel tört szét a második tojás is. Egy tojó!
Amint Titti megpillantotta második csibéje pihés buksiját, azonnal tudta, hogy nem lehet más a neve, csakis Tünci!

Az Elsõsegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány pályázatán iskolánk újraélesztési képzést nyert, melyet április 26-án tartottunk az OMK-ban. A
képzésen 7. és 8. osztályos tanulók, pedagógusok, óvódapedagógusok és
szülõk is szép számmal részt vettek, összesen 85-en. A képzést vezetõ
Marsi Zoltán elmondta, hogy hazánkban minden órában legalább négy
ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében. Az õ életüket az idõben megkezdett újraélesztés nagy százalékban megmenthetné, de sajnos
a legtöbb honfitársunk nem rendelkezik ehhez szükséges megfelelõ ismeretekkel. Ezen próbáltunk most egy kicsit segíteni, hátha egyszer az itt
megszerzett tudás fog életet menteni! Az elméleti képzés után természetesen mindenki kipróbálhatta a gyakorlatban is az újraélesztés folyamatát.
Reméljük, hamarosan ismét részt vehetünk hasonló képzésen.
Keyha-Czeller Piroska
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• RENDEZVÉNYEK A SPORTCSARNOKBAN •

Jövõ amely elkötelez
A Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület idén is megrendezte Sport
bálját, amely az eddigiek közül talán a legsikeresebb volt. Évrõl évre
szemünk elõtt nõnek fel ezek a gyerekek, akik elkötelezettek a sport iránt
és az egyesület iránt. Nem is szólva a szülõkrõl, akik kitartóan támogatják
gyermekeiket, és semmilyen áldozatot nem sajnálnak meghozni a siker és
a fejlõdés érdekében. Úgy gondolom, a fennmaradás záloga egy ilyen
egyesület. A jó közösség az, amelyet a közös célok és az elõrehaladás
vezet, ahol nem gáncsoskodás, hanem összetartó munka folyik. Itt mindenkinek az a célja, hogy a dömsödi gyerekek életformájává váljon a
sport és a mozgás. Arra tanítjuk õket, hogy egymásért és a csapatért minden körülmények között álljanak ki. Õk ezt már tudják. Nézzék meg
ezeket a képeket! Az örömüket és mosolygós szép arcukat. Nem hinném,
hogy ezt akár hatalommal, akár pénzzel meg lehetne vásárolni! Vannak
dolgok, amelyek csak e kettõ nélkül mûködnek…

Ezúton szeretném megköszönni az utánpótlás egyesület sportoló gyerekeinek a vidám báli mûsort, a szülõknek a sok-sok segítséget. Köszönjük a DUSE vezetõnek igyekvõ munkáját a színvonalas rendezvényért.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal vagy támogatásaikkal elõsegítették a bál sikerét.
Szabó Andrea DUSE alelnök

XXVI. évfolyam 5. szám

13

• RENDEZVÉNYEK A SPORTCSARNOKBAN •

Sisi Alapítvány hírei
• JÓTÉKONYSÁGI Nõnapi FITT Nap eseményrõl
A Dömsödi Sportcsarnokban rendezett 1. JÓTÉKONYSÁGI Nõnapi
FITT Napon, melyet 2016. március 13-án rendeztünk meg, összesen 5
helyi és környékbeli edzõ, különbözõ stílusú mozgásformákkal mozgatta
meg az erre a napra érkezõ résztvevõket.
Kiállítóink végleges elhelyezkedését követõen a rendezvényt 10 órakor
nyitottuk meg. A köszöntések után ifj. Bõdi Endre tájékoztatott az olyan
Dömsödön mûködõ sportágakról, melyek bemutatását a helyszínen nem
tudtuk kivitelezni, de igen népszerûek, mint pl. kajak-kenu, foci és a darts.
Majd Béczi János a kézilabda lehetõségeirõl és az abban elért eddigi sikerekrõl beszélt. És végül az ALFONZ Lovasklub mutatkozott be.
10:30-kor Perger Éva Capoeira Aerobik edzése nyitotta meg a programsorozatot, majd az AVIVA módszer került
bemutatásra Ottné Király Ági segítségével
Diósdról, mely tulajdonképpen egy hormontorna nõk és férfiak számára egyaránt, melyrõl
elég részletes beszámolót hallhattunk a gyakorlatok végzése mellett. Ezután egy könnyedebb, inkább fiataloknak szóló stílus következett. A dunavarsányi WillPower Táncstúdió
egy komplett koreográfiát hozott Boross Niki
vezetésével.
13:20-kor a kunszentmiklósi Strobli Mara az egyik leginnovatívabb fitness eszközt
hozta el és mutatta be nekünk, ami a
G.E.T.fitt. Ez egy hordozható funkcionális
tréning eszköz, mellyel erõt, egyensúlyt,
hajlékonyságot és az ún. core izmok stabilitását lehet fejleszteni.
Majd eljött a várva várt pillanat, KATUS ATTILA és a híres aerobik
órája, melyet életmód-tanácsadással folytatott. Attila a Fitt nap végéig
maradt, így a rajongók és érdeklõdõk kérdezhettek, fotót készíthettek Vele, és aláírást is kérhettek Tõle mindenki nagy örömére. Aki még nem fáradt el a nap folyamán, vagy csak mindezek után aktivizálta magát, ismét
Strobli Mara jött, a HOT IRON edzésmódszerrel, mely egy egyedülálló
súlyzó-rudas, csoportos, szakképzett edzõ által irányított program, a
gyors, ugyanakkor tartós eredmények eléréséhez. Végül Perger Évi a
pörgõs, latin ritmusokra épülõ ZUMBÁ-val zárta az eseményt.
A rendezvény különlegessége az volt, hogy interaktív módon is bemutatkozhattak az edzõk és a kiállítók egyaránt. A 12 kiállító a mozgáshoz,
valamint az egészséges életmódhoz, táplálkozáshoz kapcsolódó termékeit,
szolgáltatásait hozta el, és mutatta be a nagyközönségnek.

Az esemény meglepetése a KÓSTOLTATÓ
svédasztal volt, ahol a SZOMOR Húsüzem
termékeit kínáltuk, melyet a Pereg-Pékség
tönkölybúzából készült és a LANI Pékség hagyományos kenyerével tálaltunk. A kiegészítõket, mint pl. zöldség, vaj, Bélaváriné Alt
Mónikának – Élelmiszer, Zöldség-Gyümölcs
– köszönhetjük. Mindehhez pedig a Pannónia
Ásványvíz Kft. biztosította a nagy tisztaságú,
nitrit- és nitrátmentes, nagyon jó ízû, természetes lúgos szénsavmentes ásványvizét.
Sajnos a jótékonysági urnába nem érkezett
felajánlás, így az Alapítvány nem tud segíteni
azokon a dömsödi hátrányos helyzetû
gyermekeken, akik csatlakoznának
bármelyik mozgáskultúrával foglalkozó közösséghez itt, Dömsödön.
Köszönjük!
A nap díjkiosztóval ért véget. A
Dömsödi Lottózó és BIOBOLT
Perger Évinek ajánlotta fel bioajándék csomagját a kitartó, egész
napos részvételért az összes edzésen,
beleértve amiket saját maga tartott.
GRATULÁLUNK! Valamint ugyanezen okból Évi és Vele együtt egy
dömsödi kisfiú és egy idõsebb hölgy
megkapta a Pannónia Ásványvíz
Kft. felajánlását, mely egy-egy zsugor
palackos lúgos ásványvíz volt, melyet személyesen a cég kereskedelmi
igazgatója adott át. Valamint a többi edzõnek a ZELMA-Medical Kft.
ajánlott fel egy-egy speciális gyümölcstorta formát.
Közremûködõink vendéglátásáról a Sára-Major Lovas Panzió gondoskodott.
Az 1. JÓTÉKONYSÁGI Nõnapi FITT Nap nagyon jó, kellemes és
fõként sportos hangulatban telt.
A Sisi Alapítvány tisztelettel és hálásan köszöni minden kedves támogatójának, kiállítójának és közremûködõjének, hogy ez a rendezvény
létrejöhetett:
HIDRAULIKA – GENERAL KFT.; ULTRALAND KFT.; Dohányáru Kiskereskedelem – Fábiánné Cser Ilona; BÁBEL CAR SERVICE
Kft.; Burján András Attila ev.; Horváth János ev.; KUN és TÁRSA Kft.;
Folytatás a következõ oldalon.

14

XXVI. évfolyam 5. szám

ALFONZ Lovasklub; FARAGÓ Zöldség-Gyümölcs Csemegebolt; Ács-I!
Autós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; BAJNÓCZI L-TRADE Kft.;
VV Consulting Tanácsadó Iroda; PowerStrips; TianDe; ÖkoEnergia
Program Kft.; m-GEL Hungary Video-Delikát Kft.; MEDISTYLE Kft.;
RUTINEX Bt.; KATUS BODY; RAMISSIO – Gyökeresné Rakszegi Piroska; KAPITÁNY Cukrászda; SZOMOR HÚSÜZEM; Sûrû-Fillér Kft.
Pereg Pékség és Élelmiszerbolt; Sára-Major Lovas Panzió; Pannónia Ásványvíz Kft.; LANI Pékség; Bélaváriné Alt Mónika – Élelmiszer, Zöldség-Gyümölcs; ZELMA-Medical Kft.; DOVIT Kft.; Bélavári Tibor ev.;
Papír-Írószer, Nyomtatvány; FOGADÓ A HAT TESTVÉRHEZ Étterem
és Rendezvényház; Ispán Ignác õstermelõ méhész; Dömsödi Lottózó és
Biobolt; Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ; SEBY; BOXY;
Keresztúri Dóra; Balogh Tünde; Béczi János; id. Szabó Gabriella; Rakszegi László Imre és Pintér Ferenc.
És külön, Hálásan Köszönjük mindazon támogatóinknak, akik
nem kérték a nyilvánosságot, de nélkülük nem jöhetett volna létre a
rendezvény!
***

• Országos Rajzpályázat gyermekeknek –
„GASZTRONÓMIA” címmel
A Sisi Alapítvány rajzpályázata 4-14 éves gyermekek számára, hogy
ez a korosztály hogyan látja a gasztronómia ezer arcát.
A pályázat célja
A beérkezett pályamûvekbõl 6 db kerül kiválasztásra, mely nyertes
munkák készítõi zsûritagok lesznek az elsõként megrendezésre kerülõ
Országos „Igazmondó” Fagyi Versenyen, melyet a dömsödi Petõfi
Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban tartunk, 2016. június 11-én
(szombat) 10 órai kezdettel.
Így csak azok jelentkezését várjuk, akik 2016. június 11-én (szombat)
el tudnak jönni a fent említett fagyi versenyre, és a 12 fõs zsûri egyikeként
részt venni. A rendezvény 10 órakor kezdõdik, és kb. 15 óráig tart.
A pályázat tárgya
Neked mit jelent, és hogyan tudod megjeleníteni a különféle ételeink és
a kultúránk között létrejövõ mûvészetet, összhangot? Neked mi a kedvenc

ennivalód vagy süteményed, amit édesanyád vagy a nagymamád készít
el? Vagy esetleg Te magad? És hogy tudnád megjeleníteni az ünnepi asztalt vagy a menüsort, amikor a család egy különleges napra gyûlik össze?
Vagy amikor anya egy rosszul sikerült iskolai napod után meglep téged a
kedvenceddel, hogy jobb kedved legyen? Neked mit jelentenek azok a vasárnapi ebédek, ahol a család együtt van, és ahol a nagyi fõztjét eszed jóízûen? Vagy csak egyszerûen, ha lecsukod a szemed, milyen finomság jelenik meg elõtted? És mindezt hogyan tudod a technika segítségével úgy
megjeleníteni, mintha élethû lenne, és már-már bele is tudnánk harapni?
További információ: https://www.facebook.com/sisi.alapitvany oldalán, vagy a 06 70 332 8852 telefonszámon.
***

• Elsõ Országos „Igazmondó” Fagyi Verseny
pályázati felhívása
Örömmel értesítjük Magyarország fagylaltkészítõit, hogy a Sisi Alapítvány 2016. évben indítja újára, és ezennel meghirdeti az Országos
„Igazmondó” Fagyi Verseny pályázatát.
A verseny különlegessége, hogy 4-14 éves gyermekek bírálják el a
versenybe nevezett fagylaltokat, hogy mielõtt vakációzni mennének,
melyik számukra az év igazi fagylaltja!
A verseny célja a klasszikus és hagyományos jó minõségû magyar
kézmûves fagylalt népszerûsítése. A versenyre cukrászdák, kézmûves
fagylaltozók, valamint háziasszonyok, családanyák nevezhetnek országszerte. Egy vállalkozás/személy maximum 2 fagylaltot (kötelezõ, szabadon választott) indíthat a versenyben. Lágyfagylalttal a versenyre nevezni
nem lehet.
A nyertes fagyi lesz a 2016. évi Országos „Igazmondó” Fagyija, mely
2016 nyarától lesz kapható országszerte mindazon cukrászdákban, akik partnerként csatlakoznak a kezdeményezéshez. Illetve a titkos receptúrát közzé
tesszük a Sisi Alapítvány facebook oldalán, és bárki elkészítheti otthon is.
Bõvebb információ és nevezési lap: https://www.facebook.com/
sisi.alapitvany oldalán, vagy a 06 70 332 8852 telefonszámon.
Pintérné Rakszegi Zita

Elfogy a csapat, de még tart a lelkesedés
Százhalombatta : Dömsöd 3:0 (2:0)
Tartalékos csapatunk papírforma vereséget szenvedett Battán.
Dömsöd : Pereg 3:0 (2:0)
Biztosnak látszó gyõzelmet aratott csapatunk a szomszédok ellen.
Azonban ez nem így volt. Napsütéses, de erõsen szeles idõben kezdõdött
a mérkõzés. A 17. percben 11-est ítélt a játékvezetõ a vendégek javára,
és Czigler Gyulát egyben kiállította. A 11-est Szilágyi nagy bravúrral kivédte. Emberhátrányban játszó csapatunk hõsiesen igyekezett pótolni az
emberhátrányt. Ez a 41. percben góllá érett. Mi is kaptunk 11-est, amelyet Cziráky értékesített. Rá 3 percre ismét egyedül lépett ki Cziráky, és
ügyesen helyezett a hálóba. A második félidõben szinte egykapura játszott a Pereg a 76. percig, amikor Cziráky buktatásáért Semseit kiállította a játékvezetõ és 11-est adott javunkra. Cziráky ismét túljárt az egyébként jól védõ Necsász eszén. 3:0 egyáltalán nem volt sima gyõzelem. Az
egész csapatot dicséret illeti küzdeni tudásáért. A mezõny legjobbja
Bognár Sándor volt, de Czirákynak is nagyon gratulálok a mesterhármasért. Szilágyi jól védett, és még kiemelhetõ Faragó játéka is.
Gyömrõ : Dömsöd 1:1 (1:1)
Közel azonos képességû csapatok nem bírtak egymással. Idegenben
ez megfelelõ eredmény. A gólunkat Cziráky szerezte. Bognár Sándor a
mérkõzésen súlyos bokasérülést szenvedett. Ezenkívül még megsérült
Bognár Balázs és Kelemen Adrián is.

Dömsöd : Taksony II 1:1 (1:0)
Nagyon erõsen kezdett a Taksony. Tartalékos csapatunk azonban kis szerencsével megszerezte a vezetést.
A jól játszó Kardos bal oldali beadása mintegy 35 m-rõl hullott a
bal sarokba. Erõsen támadott a Taksony, de csapatunk állta a sarat.
Mikor eljutottak a kapunkig, akkor többször Szilágyi óriási bravúrral védett. Az 56. percben Czigler elkövetett egy butaságot. Már
miénk volt a labda, de õ buktatott. A játékvezetõ túlzott szigorral
kiállította Cziglert. A magára találó Taksony Sipos fejesével egyenlített a 66. percben. Cserejátékos is alig ült a padon. Ezért erõsen
fáradt csapatunk, azonban mégis sikerült megtartani a döntetlent.
Sõt még a taksonyi védelem hibájából Balogh Viktor nagy helyzetbe került, de nem jól találta el a labdát így kapu mellé lõtt. Jók:
Szilágyi (a mezõny legjobbja), Kardos, Faragó, Palotai.
Csapatunk a hetedik helyen áll 38 ponttal.

A hátralévõ mérkõzések:
május 5.
május 15.
május 21.
május 29.
június 5.

Gyál : Dömsöd
Dömsöd : Dunaharaszti II.
Tárnok : Dömsöd
Dömsöd : Bugyi
Alsónémedi : Dömsöd

Varsányi
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Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
A kozmetikus ápol, szépít, sohasem gyógyít!
A legfõbb munkákat a bõrön végezzük.
A bõr elhatárolja a szervezetünket a külvilágtól, de elsõdleges védelmi
vonala is a szervezetnek, valamint számos élettani folyamatban is részt
vesz. Olyan szövetekbõl épül fel, amelyek külsõ hatásokkal szemben
ellenállóak, és a bennük lejátszódó folyamatok hozzájárulnak a szervezet
zavartalan mûködésehez.
A bõr – latinul derma – három fõ rétegbõl áll.
1. Hámréteg (epiderma): többrétegû, elszarusodó laphám
2. Irharéteg (cutis): lazarostoros kötõszövet
3. Bõralja (subcutis): lazarostoros kötõszövet + zsírszövet
A bõr felépítésében még ún. bõrfüggelékek is részt vesznek, ilyenek
a bõr mirigyei: a faggyú- és a verejtékmirigyek; a szõr és a köröm.
Az aknék
A corinebaktériumok hatására a faggyúban a normálisnál nagyobb
mennyiségû, vízben oldódó szabad zsírsav halmozódik fel, amely –
ha a faggyúmirigyek fala megreped – az irhába kerül, gyulladást kelt.
A faggyúmirigyek körül kialakult gennyes gyulladást aknénak
nevezzük.
Az aknék kialakulására ható tényezõk
Külsõ tényezõk:
• füstös, levegõtlen helyiségben való tartózkodás
• fûszeres, sós ételek fogyasztása
• gyógyszerek, vegyszerek
• munkahelyi ártalmak
Belsõ tényezõk:
• hím jellegû hormonok túltermelõdése
• vegetatív idegrendszer zavara
• székrekedés, gyomor-, bélrendellenességek
• keringési zavarok
• B-vitamin hiánya
• mandula, petefészek gyulladása
Öröklött tényezõk
Kozmetikus által kezelhetõk: fiatalkori aknék (acne iuvenilis)
A fiatalkori aknék a pubertásban jelennek meg a bõrön. Oka legtöbbször a szervezetben fellépõ hormonegyensúly felborulása. Bennük a gyulladás enyhe lefolyású, legtöbbször a hám–irharéteg határán megy végbe.
Gyorsabban, maradandó nyomok nélkül gyógyulnak.
Fajtái:
1. miliáris akné: homlokon, állon jelenik meg, számtalan apró gennyhólyag formájában, melyek gyulladásos alapból emelkednek ki.
2. seborrheás akné: begyulladt komedó (acne comedonica). Az aknék
közepén a komedók feje jól megfigyelhetõ.
A fiatalori akné kezelése
Célja: megakadályozzuk, ill. mérsékeljük újabb aknék keletkezését.
1. bõr letisztítása
2. bõr felpuhítása: gõzöléssel, arctermofollal, enzimes felpuhító biológiai peelingekkel vagy dezinkrusztációval
3. aknék, komedók eltávolítása
4. fertõtlenítés: klorofill, hamamelisz, 1%-ban szalicilsav v. farnezolz stb.
5. összehúzás, gyulladáscsökkentés: összehúzó paszták, amelyek bojtorjánt, borókakivonatot, zsályát, hûsítõ, gyulladáscsökkentõ kámfort, seborrhoea-ellenes anyagokat tartalmaznak: pl. ichtiolt, ichtamolt, bipiritiont
6. bõrtápláló pakolások: A-, B-, E-, F-, H-vitaminok, tengeri iszapok,
azulén, klorofill, allantoin, tölgyfakivonat, oxigénmaszkok
7. utókezelés: bioptron-lámpa, vio, galvánkezelés

Aknés bõrök házi ápolása
Életmód változtatása! Szabad levegõn
való mozgás, kevésbé fûszerezett, rostokban, ásványi sókban, vitaminokban gazdag
étrend jelentõs javulást hozhat az aknés bõrök állapotában.
Kozmetikus által nem kezelhetõ aknék:
A gyulladás a bõr mélyebb rétegeiben alakul ki, vagy allergiás folyamatok következményeként jönnek létre, vagy súlyos belsõ betegségek kísérõi.
1. acne papulopustulosa
2. acne nodulocystica
3. acne conglobata
4. gyógyszeraknék
5. foglalkozási aknék
Összeállította: Földi Krisztina kozmetikus

NYÁRI TÁBOR
A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola minden tanulójának

A tábor helyszíne: Hegyhátszentjakab.
Idõpont: 2016. augusztus 8-tól augusztus 12-ig.
Utazás autóbusszal.
Idén kilencedik alkalommal táborozhatsz velünk, ha van hozzá
kedved!
Úticélunk: A festõi szépségû Hegyhátszentjakab az Õrségben
Amik várnak Rád:
• túrák • múzeumlátogatás • vetélkedõk • kincskeresés • fürdõzés •
számháború • sok játék, kaland és nevetés
A tábor költsége: 29000 Ft.
Az ár, mint mindig, most is tartalmazza a teljes ellátást, a szállást, az
útiköltséget és az összes programot.
Az elsõ részlet befizetése (15000 Ft): 2016. május 10-ig.
A második részlet befizetése (14000 Ft): 2016. június 10-ig.
Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!
A tábor szervezõi:
Keyha-Czeller Piroska – tel.: 06/20- 801-4202
Ácsné Jaksa Szilvia – tel.: 06/30-678-9404
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„Áldott a kéz…”
„Csak az õszinte lelkek lehetnek elég bátrak ahhoz,
hogy õsi, egyszerû tényeket, a lélek természetes
meggyõzõdéseit szembe merjék szegezni az emberi
életet megrontó hazugságok seregével...”
Makkai Sándor
Laczi Gáborné Mariska Nénihez
úgy járunk, mintha haza mennénk.
Mintha szeretõ nagyanyánk várna
minket kedves mosolyával, féltõ szeretettel. Csodáljuk mindazt a szépet,
amely ügyes keze munkájából származik. Mariska néni horgol, varr,
kézimunkázik. Úgy ahogy még a régi
idõkben megtanították a lányokat elkészíteni saját ruhájukat, kelengyéjüket. Aprólékos, hibátlan, tiszta
munkával dolgozik.
Könyvtárunkban kialakítottunk egy
sarkot, ahová egy hagyományos tiszta szobát rendeztünk be. Az ágy párnáit és dunnáit, a bölcsõben lévõ régi
babakelengyéket Mariska Néni varrta. Olyan aprólékos, gyönyörû varrással és horgolással készítette el a
puha, tiszta dunnák huzatát, mintha láthatatlan angyalkezek öltötték volna
az anyagba a tût. Gyönyörû lett, amit készített.

idõt sajnálja, fukarul megvonja, ugyanakkor megannyi haszontalan
dologra szórja szét. Tucatszám vannak, akiknek ma már az ilyesmi
érdektelen, értéktelen. Mariska Néni nekünk nagy kincs. Megtanít
minket tisztelni nagyanyáink áldott kezét, akik szegénységükben is
mindent elõteremtettek, létrehoztak. Nem dõzsöltek, de legnagyobb
kincsüket, õsi tudásukat õrizték meg ezekben a kézzel készült mindennapi használatos kézimunkáikban. Mariska Néni õrzi ezt a tudást. Élete áldott, hiszen az Úr hosszú, teljes élettel ajándékozta
meg. Bár ennek során sok csapás nehezedett rá, hiszen szinte mindenkit elveszített akit szeretett. Férjét, és gyermekeit is. Túlélt, mert
volt még dolga. Jóságáért hosszú élettel jutalmazta a Teremtõ.
Csodálatra méltó az a lelkesedés és életerõ, amellyel gyönyörû
kertjét gondozza, ahol az ágyások és az udvar is makulátlanul tiszta.
Nála sok olyan dolgot láthatunk, amely keze munkáját dicséri. A
tiszta szoba, amelyet könyvtárunkban láthatnak, azért készült el,
hogy a felnövõ generációk ne felejtsék el a magyar népi hímzés és
kézimunka értékét. A magyar népi hímzésben õsidõk óta benne vannak azok a motívumok, amelyek népünk jelképeit hordozták. Mindazt a mese- és mondavilágot, amelynek szaván az õsök felcseperedtek, amely kitörölhetetlen anyanyelvünkbõl, fafaragásainkból,
meséinkbõl.
A könyvtárban Mariska Néni tiszta szobája Önöknek készült. Jöjjenek
el, hozzák el gyermekeiket és unokáikat, mutassák meg nekik a magyar
asszonyok tudását, tehetségét. Mariska Néni hónapokon át tartó munkával készítette el a gyönyörû horgolt huzatokat. Bámulatos munkájával
régi idõket teremtett újra. Akkor lesz boldog, ha sokan eljönnek majd
megnézni. Ez lesz a jutalma a sok-sok fáradságos munka után.
Szabó Andrea

Kértük, hogy néhány szóval beszéljen arról, hogyan tanult meg így
kézimunkázni?
„Hálás vagyok nagyanyámnak, Bana Mariska tanítónõnek, hogy megtanított kötni, horgolni, hímezni, stoppolni, s ami a legfõbb, a kézimunkák
szeretetére. Most, nyolcvanöt évesen, amikor ezeket a régi motívumokat
horgoltam, megkérdezték tõlem, hogy kinek készítettem ezt a sok párnát.
Azt válaszoltam, hogy Dömsöd községnek és a leendõ tájházunknak.
Munka közben azért volt annyi szeretet, kitartás bennem, hogy dédunokáim korosztálya és az utána jövõ nemzedék is tudja meg, hogy milyen
volt ükanyáink, szépanyáink tiszta szobája.”

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

Tel.: 06-24-519-711
Mindenkit szeretettel várunk!
Aki kézimunkázik, az az öltésekbe szövi örömét, bánatát, bújátbaját. Ez meglátszik magán a kézimunkán is. Csendes, megnyugtató
tevékenység ez. Nagyszerûsége és értéke abban áll, hogy a kézimunkázó maga készíti el saját ruháit, ágynemûit, az otthonát díszítõ
kelméket. Régen a leányok a stafírungjukat maguk készítették. Ettõl
az még szebb és értékesebb volt. Nem is merünk arra gondolni, mennyire kiveszõben van ez a tudomány. A mai ember sem elcsendesedni,
sem maradandót alkotni, sem saját értéket készíteni nem akar. Az

*** *** *** *** *** *** *** ***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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Nagyapámra emlékezve

E havi számunkban Emlékezzünk Áts Antalra, egy letûnt kor dömsödi gazdálkodójára, példamutató emberére! A visszaemlékezõ: unokája, Kenéz Zsuzsa, aki büszke átéléssel mesélte el nagyapja életét és fontosabb megnyilvánulásait.
Nagyapám, Áts Antal (Dömsöd, 1883. november 22. – Budapest,
1972. március 23.) édesapja révén tõsgyökeres dömsödi. Nagybátyám,
Dr. Áts Antal kutatásai szerint õseink már az 1600-as években itt éltek.
Nagyapa fiatalon elvesztette édesanyját – dédnagyanyám 49 éves volt –,
és még nem volt 28 éves sem, amikor dédnagyapám is meghalt.
A Hitelszövetkezetben fõpénztáros volt több évtizeden át, soha
egyetlen fillér hiánya nem volt. Segítõkész volt, sokszor elmondta, hogy
az egyik legnagyobb öröm az életünkben, ha segíthetünk másoknak. Ez
az életelv vezérelte akkor is, amikor 1941-ben az ún. „jeges” árvíz idején saját költségén, telefonon felhívta a honvédséget, kérve azonnali segítségüket, így sok emberéletet s jószágot mentettek ki csónakon, pontonon. Ellenkezõ esetben Dömsödöt elmosta volna az ár!
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A II. világháború idején, amikor a front Dömsödre ért, a pincébe
befogadva több szomszédot, ismerõst, õ a legfelsõ lépcsõn aludt,
így védve a többieket. Errõl sose beszélt, és önmagát sem dicsérte.
Erõs hitû, s ezt a nehéz idõkben is nyíltan vállaló, példamutató életet élõ volt. Dömsödön, a református egyháznál évtizedekig presbiter és sok éven át fõgondnok volt, adakozásban mindig az elsõk között, pedig a nyugdíja néhány száz forint volt csupán. Derûs alaptermészetû, ugyanakkor szigorú és igazságos, példamutató volt családi élete is, 63 esztendõt élt boldog házasságban nagyanyámmal, D.
Nagy Juliannával.
Idén, 2016. tavaszán emlékeztünk az 1941-es ún. „jeges” árvízre,
75 évvel ezelõtt öntött ki a Duna, itt Dömsödnél is sajnos sok család
vált hajléktalanná.

Jancsó Attila

A dömsödi borok
újra remekeltek
2016. április 23-án Tasson tartotta borversenyét a Darányi Ignác
Borlovagrend, melyen a Dömsödi Borászati Kft. 4 borral nevezett.
Az eredmény 3 arany- (Cserszegi fûszeres, Olaszrizling, Sauvignon
blanc) és egy bronzérem (rozé).
2016. április 8-án 11. alkalommal rendezték meg az Aranytõke
Borszemlét, melynek keretei között Nemzetközi Olaszrizling Borversenyt is tartottak.
A Dömsödi Borászat Olaszrizling bora 92 db olaszrizling (5 országból) közül a négy NAGYARANYÉRMES bor közé került.
Aki kíváncsi, az eredménylistát megnézheti az aranytoke.hu
internetes oldalon.
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Te j testvérek
– festõk, grafikusok, szobrászok –
Vecsési Sándor festõ

Az elmúlt esztendõ augusztusában elindított sorozat utolsó részéhez érkezve, Vecsési
Sándorra szeretnék emlékezni, munkásságáról röviden írni.
1930. május 18-án született Nyergesújfalun. 1946-ban villanyszerelõ inas lett, s a
helyi Eternit gyárban volt három esztendeig
tanonc. Mérnöki pályára irányították, ám
elõbb érettségit kellett tennie. Rajzkészségére hamar fény derült, s így került a Képzõmûvészeti Fõiskolára. „Mintha egy ajtót nyitottak volna ki, ami mögött egy új világot láttam körvonalazódni.” Így emlékezett vissza
vallomásaiban erre az idõszakra.
A fõiskolán Fónyi Géza és Bernáth Aurél
voltak tanárai, s itt ismerkedett meg feleségével, Bazsonyi Arannyal is. A Képzõmûvészeti Fõiskola fiatal hallgatói az ország különbözõ részeibõl érkeztek a fõvárosba, s a
diákélet hamar összehozta a hasonló gondolkodású ifjakat. Közös albérlet, közös beszélgetések, s máris szoros, életre szóló barátságok köttettek: „Vecsési, Bazsonyi, Ujváry,
Csohány, Mözsi-Szabó, Novák, Osváth, Szurcsik és Kármentõ” s még jónéhány lelkes fiatal között.
Vecsési Sándor festészetének a szülõi ház,
Nyergesújfalu girbe-gurba utcácskái, a Duna és
a család adták a témát, a legkedveltebb témákat.
A legszebben, leghitelesebben Õ tudta ezt
megfogalmazni:
„A házak, amelyeket én festek, nemzedékeket neveltek fel, szeretet honolt bennük, nyomorúság lakozott falaik között, de mégis kiröpült onnan egy-két tehetséges ember. …
Egy házba belefesteni az egész magyar sorsot nem lehet. De úgy meglátni azoknak a házaknak a karakterét, színbeliségét, formai
rendszerét, egyáltalán a létük rendszerét,
hogy abban minél többen magukra ismerjenek, azt lehet. Azt érdemes. Mert ezek a há-

zak lényegében képviselnek valamiféle értéket – és kell, hogy valamiféle szellemi arculatot kapjon a száz év múlva születendõ
gyermek is.”
Vecsési Sándor nyitott ajtós házai éppen
ezt az idõutazást láttatják, mikor befelé tekintve benézhetünk a szobába, és tovább látunk az ablakon át visszafelé a múltba. A
nyitott ajtó ablaküvegében ott a jelen, maga a
mûvész, míg a gangon a jövõ nemzedéke, a
gyermekek játszanak.
A Munkácsy-díjas mûvész feleségével,
Bazsonyi Arannyal az 1960-as évek második

felében telepedett le a dömsödi Duna partján,
mely szintén számos munkájának adott ihletet. Dömsödhöz s a dömsödi emberekhez fûzõdõ kapcsolatát szoros kötõdés és barátság
jellemezte.
Hagyatékának egy részét a községnek
adományozta, mely a Bazsonyi–Vecsési
Képtárban, a mûvelõdési házban és a polgármesteri hivatalban tekinthetõ meg.
Vecsési Sándor 2015. június 15-én hunyt
el, végsõ nyughelye Dömsödön a katolikus
temetõben található.
Összeállította: Vass Ilona

Eltûnõ világ

Hétfõ reggel

Reggel
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: a megfejtés elsõ része, idézet egy versbõl,
zárt betû (m)
17.: fészkelõdik
18.: ismert énekesnõ
19.: orosz teherautó márka
20.: határidõ után
22.: tönkretevõk
23.: saját kezûleg röv.
24.: francia és luxemburgi autójel
25.: rossz állapotban lévõ
27.: visszaad!
28.: westernfilm a hetvenes évekbõl,
Franco Nero fõszereplésével
30.: gyakori vezetéknév
31.: abban a pillanatban
33.: arab állam, fõvárosa Teherán
36.: lári-......
37.: alul
39.: tûzzel megsemmisítõk
41.: állami bevétel
43.: Anikó becézve
44.: hamuvá válik
46.: személyemmel
48.: Iljusin gépjele
49.: a megfejtés második része,
zárt betûk (k, r, y)

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 49.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:
2016. JÚNIUS 10.

FÜGGÕLEGES
1.: iskolában is ki kell tölteni
2.: esõn áll
3.: relatív röviden
4.: üres jég!
5.: csodálkozót
6.: Amerigo ...., magyar származású mûvész
7.: Tolna megyei község lakója
8.: balkáni tánc
9.: valóság
10.: láma része!
11.: õrlemény
12.: jód keverve!
Februári keresztrejtvény nyertese: Vank Erzsébet
13.: férfinév hangzói!
Nyeremény:
14.: robbanóanyag rövid neve
3000
Ft-os vásárlás
15.: Rákóczi országgyûlése
Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzletében
16.: csendõrök kalapját díszítette
(Dömsöd, Váczi u. 15.)
21.: majdnem gól!
24.: lent ellentéte
A márciusi szám pontos megfejtése:
26.: a gallium vegyjele
„MÉLTÓ RÉGI, NAGY HÍRÉHEZ,
28.: orvosság, a malária ellenszere
MIT RÁKENTEK A SZÁZADOK”
29.: ráfog
30.: személyautó márka
A MÁRCIUSI SZÁM NYERTESE:
32.: éttermi kínálat
NAGY PÉTERNÉ
34.: ósdi
DÖMSÖD, ESZE TAMÁS UTCA 10.
35.: adatlapon is található ilyen rubrika
36.: alá ellentéte
A megfejtéseket leadhatják:
38.: vadász rejteke
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert),
40.: temetkezés rövidítve
Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzlet
42.: német névelõ
(Váczi utca 15.).
44.: fegyverrel tüzel
45.: középen védõ!
A rejtvényt készítette: Harsányi Zoltán
47.: a mangán vegyjele
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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 – április hónap
Az elmúlt hónap eseményei
2 tûzeset és 1 mûszaki mentés volt:
2016-04-05-én a Dunavecsei útra kaptunk riasztást, ahol összehordott hulladékot égettek. A
helyszínen egy sugárral és kéziszerszámokkal
beavatkoztunk. Személyi sérülés nem történt.
2016-04-15-én és 16-án a Középsõ Dunapartra vonultunk, ahol egy személy a Dunában
elmerült. Elsõ napon 16 óra 15 perctõl 21 óráig
folyt a keresés, majd a második nap reggelétõl
folytatódott, és 9 óra 30 perc körül találta meg az
egyik szonáros hajó az elhunytat. A helyszínen a
keresésben részt vett egyesületünk, a Dömsödi
Polgárõrség, a Kisduna Járási Mentõcsoport, a
ráckevei és a szigetszentmiklósi tûzoltóság tûzoltói, a dunaújvárosi vízi rendészet, Tóth István
és Pfeifer Rikárd szonáros hajóikkal.
2016-04-19-én délután a Bem utcába kaptunk ismét szemétégetés miatt riasztást. Itt is a
tüzet egy sugárral eloltottuk. Személyi sérülés
nem történt.
Az égetéssel kapcsolatban szeretném felhívni
a figyelmet, hogy a kerti hulladék égetésének
idõpontja április 15-ével lejárt, és csak szeptember 1-jével lehet ismételten csak és kizárólag
zöldhulladékot égetni. Mind a helyi önkormányzati rendelet, mind pedig a „levegõ tisztaságáról
szóló” 306/2010. (XII. 23.) korm. rendelete szigorúan tiltja a kommunális hulladék elégetését!

Kedves Vendégeim!

Ha ilyen esetben tûzoltói beavatkozásra kerül
sor, akkor a helyszínre érkezõ önkormányzati
vagy hivatásos tûzoltók errõl fényképet és jegyzõkönyvet készítenek, és hatósági eljárás indul a
hulladékot égetõ személy vagy személyek ellen.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös számon tegye meg legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat,
vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van!
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Egyesületünk mobiltelefonszáma:
06-20-383-5407

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

Tisztelt Adófizetõ!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a 2015. évi adójuk 1%-ából az Önök felajánlásainak segítségével a Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlájára a mûködési költségeink fedezéséhez és szakfelszerelések vásárlásához hozzájárultak.
Dömsöd Nagyközség Önkéntes Tûzoltó Egyesülete ismét kéri a tisztelt adófizetõket,
hogy a 2015. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával járuljanak hozzá egyesületünk 2016. évi eredményes mûködéséhez, fejlõdéséhez is.
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!
Egyesületünk „vonulós” tagjai a nap huszonnégy órájában készen állnak arra, hogy tûzesetek,
elemi károk, balesetek bekövetkezése esetén a lehetõ legrövidebb idõn belül a rászorulók segítségére siessenek.
Az Ön által felajánlott SZJA 1%-ából befolyt támogatást egyesületünk a lakosság és a nagyközség tûz- és mûszaki mentésének biztosítására kívánja fordítani. A befolyt összegbõl a hiányzó, elhasználódott, sérült szakfelszereléseinket kívánjuk javítani, és új felszerelések beszerzésével korszerûsíteni eszközeinket.
Adjon esélyt önmagának és családjának!
Adója 1%-ának felajánlása nem kerül Önnek egy fillérjébe sem, de ezzel hozzájárulhat családja, értékei, a saját és a közösség biztonságának javításához.

Pedikûrös-mûkörömépítõ vagyok,
szeretettel várom vendégeimet
szalonomban, minõségi munkával,
reális árakkal, kellemes légkörrel.
„Szükség esetén pedikûrrel
házhoz is kimegyek!”

Markó-Siket Boglárka
Dömsöd, Rákóczi út 31/B
Telefon: 06-20-204-4922

Ha Ön úgy dönt, hogy
adója 1%-át egyesületünknek ajánlja fel,
akkor kérjük, használja ezeket az adatokat:
A kedvezményezett
adószáma:
18688320-1-13
A kedvezményezett
neve:
DÖMSÖDI
TÛZOLTÓ
EGYESÜLET

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

Roma folklórzenei nyílt nap a Kisherceg Gyerekházban
A Gyerekház a 2016-os éves programjának
megfelelõen az idén több nyílt napot szervez
rendhagyó közösségépítõ, játékosan vidám találkozókkal. Április 29-én pénteken a Czinka
Panna Népfõiskola Egyesület tagjai, a Boldog
Ceferino Alapítvány munkatársai látogatást tettek Dömsödön a Kisherceg Gyerekházban, s
nem jöttek üres kézzel. Különleges alkalom volt
ez, hiszen a gyerekház állandó látogatóin kívül
a helyi roma közösséget célozták meg. Közvetlen kiállásukkal, természetességükkel a helyi
romákkal hamar megtalálták a közös hangot,
akik viszonzásul ugyanilyen önfeledt örömmel
zenéltek, táncoltak, dalra is fakadtak. Rézmûves
Melinda, a hodászi Roma Tájház vezetõje, néprajzkutató és Lakatos György zenész, a Romano
Glaszo együttes tagja ügyesen koordinálta a közös beszélgetést. Kivétel nélkül mindenki
örömmel bemutatkozhatott, el is mondhatta, mi
a kedvenc étele. Így tudtam meg, hogy a dömsödi romák legkedveltebb étele a halászlé, no
meg a birkapörkölt. A rögtönzött közvéleménykutatás kapcsán a generációs különbségeket is
érzékelhettük, hisz' a fiatalok körében már a
gyros számít közkedvelt ételnek. Kiderült, a
megjelent dömsödi roma közösségben ki milyen csoporthoz tartozik (curari, bajás, romungro, lovári stb.), és fõként ki ismeri, beszéli még a
romani nyelvet? A vendégek közül Vajda Me-

linda társadalomtudományi tanulmányokat, Balogh Vivien nemzetközi tanulmányokat folytat,
az ELTÉ-re jártak, Kovács Erika Rozália mint
végzett mikrobiológus dolgozik, s emellett tevékenykednek a Czinka Panna Népfõiskola Egyesületben. Mindhárman õszintén beszéltek arról
az indíttatásról, mely a tanulás irányába terelte
Õket, roma származásuk sem volt ebben aka-

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

dály, pozitív életútjukkal személyes jó példák
erre. Erika látványos kísérletet mutatott be,
hogy a fiatalság figyelmét egy kicsit még a biológia, kémia irányába is fordítsa. Vivien és
Melinda a roma zászlóval ismertették meg a
dömsödieket, a rajzolását, színezését irányították vidáman. A Boldog Ceferino Alapítvány munkatársa, Szijjártó-Nagy Zsófia, Lakatos György gitározott, a roma Himnusz szövegét tanította, énekelte a gyerekekkel. Biztatásukra a dömsödi fiatalok nemcsak muzsikáltak, volt, aki énekelt s táncolt is. Bár Pisont
István válogatott labdarúgó, a B. Ceferino
munkatársa ezúttal nem ért ide, a fiúk lelkesen
követték Gyuri bácsit, Zsófit a focipályára,
ahol a legügyesebbek bizonyíthattak is. A
vendégek ellátogattak a Petõfi Emlékmúzeumba, végezetül a Szõnyi Lakóotthonban rögtönzött örömzenélésbe kezdtek. Köszönettel
tartozunk a helyi segítõknek, községünk vezetõinek, jószándékú tanártársainknak, akik magukénak érezték e nap sikerességét. Reményeink szerint ez a Kisherceg Gyerekházas
örömteli látogatás egy együttmûködés kezdete a dömsödi roma közösség, a Czinka Panna
Népfõiskola Egyesület, a Boldog Ceferino
Alapítvány és a Még 1000 Év Dömsödért
Egyesület között.
-nsm- és Vass Ilona

22

Töredékek…
– Ünnepek az emberélet fordulóin –
Lakodalom Dömsödön
Egy-egy lakodalom jelentõs eseménynek számít a közösségek mindennapjaiban. Családokat, rokonságokat, egész falurészeket mozgósít az esemény. A hozzá kapcsolódó különféle szokások korszakonként, tájak – települések szerint változóak lehetnek, s az idõ elõrehaladtával inkább egyszerûbbé válnak. Ennek számos oka lehet, hiszen a körülöttünk lévõ világ
is folytonosan átalakul.
Dömsöd is állandó változásban van, a háború elõtti önellátó gazdálkodást egy erõsen központosított gazdálkodási forma váltotta fel, mely az
1960-as évektõl az 1980-as évek végéig mûködött. Ehhez alkalmazkodott
az emberek életvitele, mely nemcsak a munka terén, hanem az oktatásban, a kultúrában, a szokásokban is jelentõs változásokat eredményezett.
Késõbb megint újabb fordulatot az 1990-es évek jelentettek, s a folyamat
ma sem áll meg!
Nemrégiben egy beszélgetés kapcsán került hozzám néhány fotó, amit
nagyon érdekesnek találtam ahhoz, hogy segítségükkel felelevenítsem a
dömsödi lakodalmak jellegzetes momentumait.
A fotókat Fehér Lászlóné Bányai Krisztina bocsájtotta rendelkezésemre, és az adatközlésben is segítségemre volt. A felvételek 1970. május
30-án készültek Dömsödön, adatközlõm lakodalmában.
Az emberélet fordulóinak egyik legörömtelibb ünnepe a házasságkötés. A hozzá kapcsolódó szokások változatosak, melyek közül most közvetlenül a lakodalmat megelõzõ készülõdéssel és a lakodalommal foglalkozunk.
– Az elõkészületek már egy héttel a jeles esemény elõtt elkezdõdtek.
Rokonok, szomszédok, barátok csoportokat alkottak. Kinek-kinek másmás a feladata, melyet énekelve, jó hangulatban végeztek együtt. Borjút,
disznót levágták, a baromfit pedig a vendégek hordták össze, az ajándékokkal együtt. Ugyanígy már a sütéshez is hozzáfogtak az asszonyok korábban. A lányok feladata a díszítés volt, amihez krepp-papírt, szalagokat
használtak fel. A lakodalmas háznál a segítségeket az átlagosnál mindig
ízletesebb ételekkel látták el.
A lakodalmi helyszín kialakítása is fontos feladat volt. Ha a lakóházban
rendezték a mulatságot, minden helyiséget ki kellett üríteni, s az asztalokat a lócákkal U alakban rendezték el. A ’70-es, ’80-as években a lakodalmas házaknál az udvaron sátrakban rendezték az eseményt, de itt is
ugyanúgy U alakban helyezték el az asztalokat. Az étkezési eszközöket,
edényeket összehordták, késõbb, a ’70-es, ’80-as években már lehetõség
volt a kölcsönzésre. A lakodalmi konyha szintén jóval nagyobb volt az átlagosnál, ezért az udvaron, a szabadban állították fel. A fõzést az utolsó
napra hagyták, nehogy az ételnek baja legyen. Gyakorlott gazdasszony
irányította a munkát, a tálalásnál pedig a fiatalabb asszonyok segédkeztek.

XXVI. évfolyam 5. szám
Bányai Mihály udvarán a lakodalmas konyha. Asztalok sorakoznak a
sátorhoz közel, a hátsó udvarban. A segítõ asszonyok a rokonságból verbuválódtak össze. Jellegzetes öltözetük a kendõ és a fehér kötõ. A földön
nagy füles kosarak, ládák, terítõkkel kibélelve, talán épp most vették ki
belõlük a tálakat, evõeszközöket… 1970-ben Dömsödön az ÁFÉSZ-tól
lehetett kölcsönözni, az üzletvezetõ ekkor Matya néni volt. Visszatérve a
képre, az asszonyok sürögnek, forognak a szabadtéri konyhában. A fõszakács Nyári Istvánné (Juliska néni) volt.

Juliska néni rutinosan irányította a konyhai munkálatokat, rendszeresen
hívták lakodalmak kifõzésére. A képen Bányai Mihály udvarán, a lakodalmi konyhában. A fõzés oldott hangulatban zajlott, ugyanakkor felelõsségteljes feladat volt. A finom ételek ínycsiklandó illata terjengett a környéken.

Diófa ágára függesztve lóg a bogrács. Abban rotyog a dömsödi lakodalmak jellegzetes étke, a birkapörkölt. Nagy Imre bácsi, a menyasszony
rokona fõzi nagy gonddal, odafigyeléssel.
Az est folyamán a võfély a következõ strófa kíséretében tálalja a finom ételt:
„Megjöttem uraim, de nagyon sokára
De merem mondani, nem jártam hiába
Mert olyan étket hoztam valójában
Ami az elsõ az étkek sorába.
Ezen eledelt én birkahúsból készítettem,
Megvallom uraim, hogy én is szeretem
Mivel az étkek közt leghíresebb étel
Erre a magyarnak vizet inni vétek.
Tehát ha megszomjaznak, bort igyanak rája
Csak el ne tévesszék, hogy hol az üveg szája.
És arra vigyázzanak, hogy el ne ázzanak
Engem pedig minél sûrûbben megkínáljanak.”
A lakodalmak ceremóniamestere a võfély. Feladata a lakodalom levezénylése, õ a felelõs a jó hangulatért, kikéri a menyasszonyt, elbúcsúztatja
családtagjaitól. Õ vezeti a lakodalmi menetet, jellegzetes kelléke a võfélybot és a bokrétás kalap.
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A menyasszonyt kilenc koszorúslány követi. Szebbnél szebb csokraikat
Földvári Árpádné Terike néni kötötte. A menetben a koszorúsokat a võlegény követte. Az ifjú pár a házasságkötést követõen már egy párként vezette a menetet vissza a lakodalmas házhoz. A menet végén, úgy mint a lakodalmi vigadalomban, a cigányzenészek gondoskodtak a talpalávalóról.

Ezen a felvételen Gyökeres Mihály võfély (1970. május 30.) látható,
ahogyan az akkori tanácsháza elõtt vezeti a menetet. Mögötte a násznagyok,
majd a menyasszony, Bányai Krisztina, akit testvére, Bányai Mihály vezet az esküvõre.

Ezen a felvételen a zenészek a következõk: bõgõs – Mendi Dániel;
cimbalmos – Horváth József, Tyatyus; prímás – Horváth István és Horváth János, Köles; hegedûs – Kovács Árpád.
A vacsorát követõen kezdetét vette a mulatság, tánc – játék és nótázás.
Éjfélkor a menyasszony menyecskeruhát öltött, s mindenki megtáncoltatta. A võfély irányításával számos mókás próbatételen esett át az ifjú pár. A
mulatozás reggelig tartott. Ebbõl a lakodalomból a vidéki vendégeket a
zenészek muzsikaszóval kísérték másnap 11-kor egészen az állomásig.
A jó hangulatú lakodalmat, 46 év elteltével, ma is örömmel és nosztalgiával emlegetik az egykori résztvevõk.
Összeállította: Vass Ilona

EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI
Dömsöd-Nagytemplomi
Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref
@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla
Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idõ:
Hétfõ:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise:

Plébános:

Csütörtök 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra
Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Ügyintézõ lelkész:
Dr. Almási Mihály
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Köszönet
Lelki békével és csak az utolsó néhány hónapban megrendült egészséggel távozott közülünk
a szeretõ apa, nagyapa, dédapa.
A Hadak Útjára lépett egy olyan igazi küzdõ
szellemû harcos, aki azok közül való, akiknek
az élõ múltunkat köszönhetjük.
Eltávozott egy tiszta erkölcsi értékeket valló
honfi, akitõl tanulni lehetett, aki azt követte,
amit az õsei is követtek, így soha nem tévelygett. Utat mutatott.
Te igazán tudtad, hogy Jézus Urunk tanítása
szerint: tanítani kell, szeretni kell, megbocsátani
kell és adni, adni kell!
És Te mindig megöleltél bennünket, és mindig
volt tanácsod, és mindig adtál, szeretõ, tanító
Tenmagadból mindenkinek mindig csak adtál!
Érezni fogjuk a szeretetedet, jóságodat, rendkívüli élni akarásodat, derûdet, huncutságodat,
mert Te is érzed a miénket.
Mindig velünk leszel, hiszen a szívünkben élsz
mindörökre, és szellemed bennünk él tovább.
Köszönjük családod iránti áldozatkészségedet!
Köszönjük példamutató és embert próbáló kitartásodat!
Köszönjük magyar becsületedet és jóságodat!
Köszönjük tisztagyökerû bölcsességedet!
Köszönjük töretlen és törhetetlen felelõsségtudatodat és hazaszeretetedet!
Köszönjük múltõrzõ szelídségedet és szerénységedet!
Tanítást adtál SZERETETBÕL és EMBERSÉGBÕL!
Köszönjük az ÉLETED!
A család részérõl búcsúzott:
unokája, Budainé Doroszlay Judit
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
(Tóth Árpád)
Köszönjük mindazoknak, akik

VITÉZ JOÓ SÁNDORT
(mint apát, nagypapát, dédpapát) utolsó útjára
elkísérték és a család fájdalmában osztoztak.
Gyászoló család

A hadak útjára lépett
vitéz Joó Sándor
Életének 96. évében, 2016. április 1-jén
tért meg Teremtõjéhez vitéz Joó Sándor,
m.kir tüzér fõhadnagy, Dömsöd község
díszpolgára. 1919. november 30-án született Dömsödön. Érettségijét, majd sorkatonai szolgálatát követõen a hivatásos pályát
választva tüzér kiképzésre vezénylik. Felszereltségüket, kiképzettségüket, szellemiségüket és fizikai állóképességüket tekintve a honvédség elitalakulatai közé tartozó hegyicsapatokban kap beosztást a
visszatért Kárpátalján (II. hegyidandár 10.
fogatolt hegyiágyús üteg).
Az 1941. évi szovjetek elleni hadjáratban esik át a tûzkeresztségen. Ütegparancsnokként, zászlós rangfokozatban, a
Kárpátcsoport alárendeltségében lépi át a
határt a Tatárhágónál 1941. június végén.
Innen a Prut völgyében észak felé nyomulnak elõre, leküzdve a visszavonuló
szovjet hadsereg ellenállását, s elfoglalva
Delatyn városát. Kiérve a Kárpátok elõterébe megszálló feladatokat látnak el, majd
hazaszállításra kerülnek. Valamivel több
mint két év múltán, 1944 tavaszán a Kárpátok elõterében a szovjet páncélosok már
40-50 km-re megközelítik a magyar határt. A honvéd hegyidandárok kötelékében Joó Sándor ismét átlépi a határt, és újra birtokba veszik Delatynt, majd Kolomea-Csernovitz térségében elhúzódó harcokat vívnak a szovjet 18. összfegyvernemi és 4. harckocsi hadseregekkel. Súlyos
veszteségek árán, de 1944. augusztusra sikerül visszaverniük az országhatár közvetlen közelébõl a túlerejû ellenséget. Ez a
haditett a magyar hegyicsapatok II. világháborús szereplésének egyik legszebb
fegyverténye. 1944. szeptember végére
azonban a nyomasztó túlerõ felmorzsolja
a védõket, és kénytelenek visszavonulni a
Tatárhágótól. Kárpátalja, a Felsõ-Tiszavidék, a Hernád, a Sajó, a Garam és a Vág
völgyeinek védelmében folytatnak veszteségteljes harcokat. A dandár szétzilált, leharcolt maradványaival, egy teljes esztendõnyi folyamatos frontszolgálatot teljesítve a Rába vidékén esik hadifogságba
1945. április 1-jén, amelyet három év kaukázusi fogság követ.
A hadmûveletekben bizonyított vitéz
helytállásáért megkapja a Tûzkereszt (1943),
a bronz Signum Laudis (1944. hadiszalagon a kardokkal), a II.o. német Vaskereszt
(1944), az ezüst Signum Laudis (1945. hadiszalagon a kardokkal) kitüntetéseket.

Ezeken felül felterjesztik a lovagkeresztre
és újólagos Signum Laudisra, de ezek a
felterjesztések az összeomlás miatt már
nem kerülhetnek elbírálásra.
A hadifogságból 1948. júliusban tér haza. Katonai hivatása folytatásáról szó sem
lehet, sõt a civil életét is megnehezíti a
kommunista rendszer. Sok megpróbáltatás
és kínlódás után a vendéglátóiparban helyezkedik el. 1956-ban a Dömsödön is
megalakuló Nemzeti Bizottság elnöke
lesz. Szervezésében a budapesti kórházakba élelmiszert szállítanak, és ellátják a
község irányítását. A dömsödi református
gyülekezet gondnoki teendõit 16 éven át
látja el. Gyermekeit hitre és hazaszeretetre
neveli.
2006-ban jelentkezik felvételre a Vitézi
Rendbe. Háborús érdemei alapján avatják
vitézzé Budapesten a Belvárosi plébániatemplomban. Csupán ekkor, 87 éves korában, hõsies hadicselekményei után 62 évvel tûzheti fel mellére elõször kitüntetéseit. Életének nehéz idõszakaiban ezek a
szemmel „láthatatlan” kitüntetések, ezek
az emlékek voltak számára azok a kapaszkodók és fogódzók, amelyek megtartották
és fenntartották a megsemmisítõ években,
évtizedekben. Ez a tudat adott neki mindig
tartást, továbblépést még akkor is, amikor
minden reménytelenné, sivárrá vált. Avatása után, magas kora ellenére, aktívan bekapcsolódik a Vitézi Rend életébe. Küzdelmes életének történetét idõs korában
veti papírra. Életrajzi írása négy kötetben
jelenik meg 2009-ben. A négy kötet –
Gyermekkorom; Katonaéletem; Hadifogságom története; Életem a szocializmusban – felöleli a XX. századon átívelõ
egyéni és nemzetsorsot, és az egyszerû
ember szemével mutatja be annak szépségeit és tragédiáit.
Isten akarata szerint újra megtért egy
öreg katona az égi seregbe. Egy háborús
hõstõl búcsúzunk, aki tiszti esküjéhez híven hûséggel és bátorsággal állta meg a
helyét a csatákban, tartotta meg a hitet, becsületet, hazaszeretetet, követendõ példával szolgálva mindhalálig. Búcsúztatása
2016. április 12-én (kedden) 14:00-kor
volt a dömsödi temetõkertben a református egyház szertartása szerint, vitézi tiszteletadással.
Soltész Gyula
Történelmi Vitézi Rend
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Memento rekviem
vitéz Joó Sándorért
a II. Világháború Volt Hadifoglyainak
Országos Szövetsége tagjáért
Harsan a kürt, a sors trombitása fújja!
Volt Hõs Hadifoglyok, ez az Isten útja!
Nem csatára hív most zengõ harsonája!
Ravatalon fekszik egy volt katonája!
Elment a „donkanyari” magyar hadifogoly!
Az utolsó búcsú, Bajtársak, szívtépõn komoly!
Búcsúzik a volt Hadifoglyok Bajtársai Szövetsége!
A vezetõség és az egész legénysége!
A hõs szíve megállt! A lelke a mennybe szállt!
Fegyverét lerakta, az Úristen elé állt!
Joó Sándor édes fiam pihenj! Szólt az Isten!
Engem szolgálj csupán! Lenn dolgod már nincsen!
Vitéz Joó Sándor tüzér hadnagy bátor katona!
Orosz hadifogoly volt, a magyar haza fia!
A magyar haza sorsát a szívén viselte!
A haza nem eladó! Bátran hirdette!
A rendszerváltástól oly sokat szenvedett!
Az elveibõl egy szikrát sem engedett!
Hirdette, erõs, bátor, békés nemzet a magyar!
Visszaszerzi jussát, összefog, mind egyet akar!
Nagyon elfáradott, pihenésre vágyott!
Ismeretlen halál hozott neki álmot!
Ajkán már nem jött szó, így várta a halált!
Szeretõ családja még orvosért kiált!
Az orvosok mondják, nincs többé segítség!
A búcsú órája ez, szívet tép a kétség!
A nemes szív megállt! Gyászolja családja!
Megrendült a hírre minden jó barátja!
Halálhíre gyászhozón zúg át az éteren!
Feljajdul az ember, lesújt az értelem!
A költõre bízta, hogy helyette szóljon!
Ha már szólni nem tud, helyette búcsúzzon!
Mennyben találkozom most a jó Istennel!
Elhalt szüleimmel, elhalt kedves hû nejemmel!
Itt hagyom azokat, akik engem szerettek!
Akiket szerettem, azok majd követnek!
Bajtársaimmal a hazáért véreztünk
Világháborúban, fogságban sokat szenvedtünk!
A földi szenvedés az Úrban véget ért!
Az életünkkel fizetünk meg mindenért!
Szívtépõ búcsút vesz a kis családjától!
Rokonoktól, szomszédoktól, barátaitól!
Vezér úr! Volt hadifoglyok, kedves katona cimborák!
Ha majd követtek, várnak fent mennyei lakomák!
Isten veletek, köszönet annak, ki elkísért!
Ölel a temetõ, áldásom mindenért!
A síromon, tudom, mindig lesz friss virág!
Lelkem a mennybõl figyel, lent ölel a sírvilág!
Eltemettek, ne sírjatok, menjetek békével!
Isten megáld benneteket jóságos kezével!
2016. 04. 10.

Mély tisztelettel: Hollósi György András
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„Tükör által homályosan”
Bazsonyi Aranyról
Hubert Ildikó irodalomtörténész a
szerzõje annak az igényes kiadványnak, mely 1998-ban a Hollósy Galéria kiadásában jelent meg Bazsonyi
Arany címmel.
A szerzõ és mûvész kapcsolata,
egyre mélyülõ barátsága inspirálta
Hubert Ildikót, hogy a mûvésznõ hagyatékából most egy újabb igényes
könyvet nyújtson át az érdeklõdõ közönségnek, „Tükör által homályosan” Bazsonyi Aranyról címmel.
A választékos, jó stílusban megírt
anyagot most is Bazsonyi Arany
személyes levelezése teszi még hitelesebbé, érdekessé. Ahogyan a szerzõ írja –Az Olvasóhoz– címû fejezetében:
„Írásos hagyatékának rendezése
forráshoz juttatott, és sok – életében válaszolatlanul maradt, fel sem tett kérdéseimre
(– miért a kiállítások hátterébe visszahúzódó magatartása?; – miért a festõi témáinak
tragikus és különös látásmódja?; – miért az a hatalmas törleszteni akarás 1989 után
szülõknek, szülõföldnek?; miért, miért, miért?...) némi választ adott.”
Ezt osztja meg velünk olvasókkal Hubert Ildikó irodalomtörténész. A kiadvány
több szakaszra tagolódik, hiszen Bazsonyi Arany egy-egy alkotásának elemzését olvashatjuk, s ugyanígy azoknak a kiállításoknak megnyitó szövegeit, élményszerû rövid elbeszéléseit, melyeket a szerzõ maga nyitott meg.
Külön fejezetben olvashatók azon versek, szövegek, melyek a mûvészrõl, a mûvészhez íródtak.
Díjainak, elismeréseinek, kiállításainak felsorolása zárja a tartalmában és küllemében egyaránt értékes könyvet!
A könyv bemutatására 2016. június 2-án kerül sor Szekszárdon, a Megyei Múzeum Könyvtárában.
A kiadvány részletesebb megismerésére, a szerzõvel való találkozásra reményeink
szerint Dömsödön is lesz lehetõség egy késõbbi idõpontban, melyrõl az érdeklõdõket
értesítjük!
Vass Ilona
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum
tisztelettel meghívja Önt

Hubert Ildikó:

„Tükör által homályosan”
Bazsonyi Aranyról
címû könyvének bemutatójára
2016. június 2-án csütörtökön,
15 órára
a WMMM Könyvtártermébe
(Szekszárd, Szent István tér 26.)
A kötetet bemutatja és a szerzõvel
beszélget:
Endreffyné Takács Mária,
a Simontornyai Vármúzeum
nyugalmazott igazgatója
Közremûködik:
Németh Judit elõadómûvész
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Kedves Olvasóink!
Az önök 2015. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil
szervezetek, egyesületek s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel
és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy

Tisztelt Olvasók!

ADÓJA 1%-át

Kérjük, hogy támogassák a

ajánlja a

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

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

Felhívás!

Dömsödi Tûzoltó Egyesületet
adójuk 1%-ával.
Az egyesület adószáma:

18688320-1-13

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

Adószám: 18679212-1-13

Kedves Olvasók!
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok
éve támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményt.
Ezúton kérjük az adófizetõket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák
az iskolát az alapítványon keresztül.

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

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

T ISZTELT
S PORTTÁRS !
Kérnénk, amennyiben lehetõsége van, a
2015. évi személyi jövedelemadó 1%-ával
támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek
ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új
irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOTTAK NEVÉBEN ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület

Adószámunk:
19833293-1-13

Tisztelt adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Dömsödi Polgárõrséget,
mert a közbiztonság közös
érdekünk!
Adószámunk: 19177847-1-13

Rendelkezés az 1%-ról
Dömsödért Alapítvány

H.E. Önkormányzata

Megjegyzés rovatban:

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

Adjon Nekünk legalább 1% esélyt 2016-ban is!
Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a 2015. évi adó bevallásakor. Egyesületünk mindenféle szempontból megfelel az 1%-os felajánlások fogadására és felhasználásra. Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre is köszönjük. Az egyesület adószáma: 18670062-1-13
Tisztelettel: Korona Sándor, egyesület elnöke
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi
rendelés

Születtek:
Halfinger Tibor – Burján Mária
GÁBOR
Balogh Antal – Kis Erika
SZILVIA
Örkény Ádám – Perjés Vivien
ELIOT

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: május 25.

Házasságot kötöttek:
Kovács István – Szappanos Bettina
Ungár Márk – Mendi Bettina
Oresztész Maximilián – Fülöp Viktória
Nebehaj Károly – Oroszi Izabella

A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: június eleje

Elhunytak:
Fabók Istvánné Szabó Eszter
Kopny László
Ágoston Lászlóné Farkas Ilona
Mendi Lajos
Nagy Józsefné Bácsi Eszter
Gonda Sándorné Zsiros Lídia

79 éves
74 éves
77 éves
74 éves
86 éves
93 éves

Vásárnaptár
Május 15. (vasárnap) Dunaföldvár, országos
állat- és kirakodóvásár
Május 15. (vasárnap) Kunszentmiklós,
országos állat- és kirakodóvásár
Május 21. (szombat) Dunaújváros (MMK
Apáczai Cs. J. u. 11.), míves emberek vására
Május 22. (vasárnap) Dunaújváros (Papírgyári u. 3.), országos kirakodóvásár
Május 29. (vasárnap) Nagykõrös, Orbánnapi vásár – országos állat- és kirakodóvásár
Június 04. (szombat) Dunapataj, országos
állat- és kirakodóvásár
Június 05. (vasárnap) Lajosmizse, országos
állat- és kirakodóvásár
Június 12. (vasárnap) Dabas, országos állatés kirakodóvásár
Június 12. (vasárnap) Dunaújváros, (Papírgyári u. 3.), országos kirakodóvásár

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs Dömsödi
Körzeti Megbízotti Irodája közvetlenül
hívható telefonszáma a következõ:

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám bármely okból
pillanatnyilag nem kapcsolható,
úgy kérjük, hogy a 112-es központi
számot szíveskedjenek hívni.

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk: Ácsné Jaksa Szilvia, Balogh
István Ferenc, Bencze István, Biricz Márta
Enikõ, Bõdi Endréné, Budai Ignácné, Budai
Szilvia, Budainé Doroszlay Judit, Christoph
Gáborné, Cserna Eszter, Csonka Nóra, Földi
Krisztina, Földvári Attila, Habaczellerné Juhász
Judit, Harsányi Zoltán, Jancsó Attila, KeyhaCzeller Piroska, Kovács Lászlóné, Kovács
Zoltánné, Köntös Ágnes, Kudar Zsolt, NemodaStiasny Márta, Orbánné Kiss Judit, Pergel
Renáta, Pintérné Rakszegi Zita, Pongrácz József, Richter Gyuláné, Szabó Andrea, Szücsné
Ágh Anikó, Thamó Emõke, Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelõkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelõ: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 07.3011.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

HA BAJ VAN:

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

06-20-383-5407

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

defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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IV. Abigél Minõsítõ Táncfesztivál

Roma folklórzenei nyílt nap Dömsödön

