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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Meghívó
XXII. Dömsödi Napok
2016. július 15-16-17.
2016. július 15. (péntek)
10.30 óra

Tûzoltó bemutató
Dömsöd és Ráckeve tûzoltó egyesületeivel
közösen
Helye: Rákóczi u. (régi malomépület elõtt)

17.00 óra

Újra megnyílt a dömsödi strand – cikk a 4-5. oldalon

A K T U Á L I S
A mindennapi munka mellett izgatott várakozással telnek napjaink. Valamennyi
már jelzett pályázatunk összeállt, és már el is juttattuk az anyagokat a kiíró szervekhez. Most azon drukkolunk, hogy a nem kevés munka, amelyet a pályázatokba fektettünk, vajon megtérül-e?! Bizakodó vagyok, tényleg nagyon jó lenne, ha sikeresek
lennénk, és újabb apró lépésekkel egyengetnénk Dömsöd fejlõdésének útját!
Az utóbbi hónapokban nem kevés bosszúságot okozott nagyon sok családnak a
szennyvízcsatorna-rendszer folyamatos meghibásodása. Ez az állapot már szinte
tarthatatlan volt, és ezért írtam május 23-án levelet a DAKÖV Kft. igazgatójának,
amelyben kértem a csatorna-szolgáltatás mielõbbi normális helyreállítását. Levelem
hatásának megerõsítésére a Képviselõ-testület június 30-i határidõt szabott meg a hibák kiküszöbölésére. Jeleztük, hogy amennyiben ez nem történik meg, akkor megvizsgáljuk a szerzõdésünk felbontásának lehetõségét. Információim szerint a szolgáltató azonnal Dömsödre rendelt szerelõpárokat, akik megkezdték a vákuumszivattyúk felújítását. Tudomásom szerint a megszabott határidõig a rendszer hibáinak
szinte a teljes kiküszöbölése megtörtént. Hozzám kb. tíz napja nem érkezett jelzés a
csatorna problémára, pedig elõtte naponta többet is kaptam! A szippantókocsi most
is jelen van Dömsöd utcáin, de csak azért, mert az összes aknát kitisztítják, és ehhez
ez szükséges! A június 30-i határidõ letelt. Hétfõn – a képviselõ-testület döntésének
megfelelõen – a Jegyzõ úr, a kötelezettsége szerint elindítja a vizsgálatot a határozat
teljesítésérõl! Nekem most úgy tûnik, hogy hatásos volt a felszólításunk! Ha nem,
akkor az egy új helyzet, és újabb döntéseket kíván!
Folytatás a következõ oldalon.

XXII. Dömsödi Napok ünnepélyes
megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Bencze István
polgármester
Köszöntõt mondanak testvérvárosaink polgármesterei:
Fûr polgármestere (Szlovákia)
Knüllwald tartomány polgármestere
(Németország)

Dömsödért Emlékérmek kitüntetõ cím,
valamint a díszpolgári cím ünnepélyes
átadása
Az Alkotómûvészek és Mûvészetbarátok
Ráckevei Egyesületének „ÚTON” címû kiállításának és Cser Györgyi népviselet-készítõ,
az Iharos Népmûvészeti Egyesület tagja kiállításának megnyitója, valamint Kopor Tihamér dömsödi kötõdésû író A Remete címû
regényének bemutatása, dedikálása.
Ünnepi mûsor: Baki Eszter, Szabó Petra és
Gál Tibor népdalokat énekel, Hajtóka Egyesület Hagyományõrzõ Néptánc és Népdal Kör
(Tárnok)
19.00 órától a Petõfi Sándor OMK-ban Dömsödért

Alapítvány Jótékonysági Bálja
Zene: BGB Zenekar
Belépõdíj vacsorával együtt: 2000 Ft
Rendezvények helyszíne: Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ.
Folytatás a 3. oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
Vége a tanévnek. A most búcsúzó nyolcadikosok ballagásán azt mondtam, hogy biztos vagyok abban, hogy ha jól építkeznek arra az alapra, amelyet a Széchenyi István Iskolában kaptak,
akkor biztosan sikeres felnõttekké válnak! Itt adtam át az ez évi Polgármesteri díjakat Sass Lilla
Mónika, Mendi Attila, Kolompár Petra, Kudar
Zsolt Zsigmond és Pék Bianka részére. Szívbõl
gratulálok Nekik és a többi végzõsnek is!
Elkészült a tervezett Petõfi utcai híd végsõ mûszaki tartalma és költségbecslése. Várom a Földmûvelési Minisztérium illetékeseinek utolsó bólintását, illetve invitálását a szerzõdés aláírására!
Hosszú évek óta megoldatlan volt a strand
mûködtetése. Most végre Pencz Ádám (és családja) személyében olyan bérlõvel kötöttünk
szerzõdést, aki(k) európai szintû fürdõhelyet
varázsoltak a Duna partjára! Gratulálok!
Július elseje a köztisztviselõk és az egészségügyi dolgozók napja. Nagyon hálás vagyok
mindkét hivatás képviselõinek, hiszen nem könynyû munkájukat a dömsödi emberekért végzik!
Már a X. Hal-Víz Nap került megrendezésre
június utolsó elõtti szombatján. Rendezvényünket megtisztelte Pánczél Károly országgyûlési
képviselõnk és Szabó István, a megyei közgyû-
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lés elnöke is. Talán idén egy kicsivel kevesebben voltunk, kevesebben fõztek, de a rendezvény hangulata változatlanul utánozhatatlan!
Gratulálok a fõzõverseny helyezettjeinek, és
azoknak is, akik ugyan díjat nem kaptak, de elkészített ételeikkel örömet okoztak barátaiknak!
Köszönöm Balogh István Ferenc barátomnak,
hogy most is ellátta – magas színvonalon – a fõrendezõi tisztséget!
Nem régen kaptam a hírt, hogy a Dezsõ Lajos
Mûvészeti Iskola társastáncosai – Mihó Diána
vezetésével – a Szlovákiában megrendezett Európa-bajnokságon hatalmas sikert arattak! Gratulálok, és várom a részletes beszámolót!
Dr. Bencze Zoltán jegyzõvel ismét egy olyan
polgárunkat köszönthettük, aki betöltötte a kilencven évet. Kiss Pálné Turi Juditnak gratulálunk a Hírnök hasábjain is, és további jó egészséget kívánunk!
A Képviselõ-testület döntése értelmében a
Dömsödi Napok idén július közepén kerülnek
sorra. Nem kis várakozás van bennem is, hogy
vajon jó döntést hoztunk-e? Mindenesetre
olyan a három napi kínálatunk, hogy mindenki
megtalálhassa az Õt érdeklõ programot! Kedves Dömsödiek, ünnepeljünk együtt!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2016. augusztus 3. szerdán
14-15 óráig

LÁZÁR JÓZSEF

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

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

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap

Idõ

Hétfõ

8.00–12.00,
13.00–17.30

Kedd

Nincs

Szerda

8.00–12.00,
13.00–16.00

Csütörtök

Nincs

Péntek

8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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XXII. Dömsödi Napok programja – folytatás az 1. oldalról
2016. július 16. (szombat)
11.00 óra

Öregfiúk labdarúgó mérkõzés a futballpályán

13.00–16.00 óráig Egészségügyi szûrõvizsgálatok
Vércukormérés; vérnyomásmérés; pulzusmérés;
oxigéntelítettség-mérés; súlymérés; BMI testtömeg-index számítás; egészségfelmérés.
Jelentkezés: a helyszínen 13.00 órától a színpad
melletti sátorban.

– Délelõtt 10 órakor a dabi református templomban istentisztelet lesz
– Ezt követõen felavatásra kerül Rákóczi Ferenc faragott szobra – amelyet Horváth Béla fafaragó készített – a Tavasz utca és a Dunavecsei út
keresztezõdésében lévõ téren.
Ünnepi beszédet mond: Kövendy Angéla, a Gundel Károly Szakképzõ
Iskola történelemtanára
Egyidejûleg a dabi református gyülekezeti házban kiállítást láthatnak
„Rákóczi és kora Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében” címmel.
13.00 óra

elõadásában

Délutáni program a kosárlabdapályánál
13.30 óra

Jó ebédhez szól a nóta!
Palojtay Érsek Ágnes, Szabó Rita, Kristó Lajos
nótákat énekel Sicki Farkas Jenõ cigányzenekara
kíséretével

14.30 óra
15.00 óra

KISKUN NÉPTÁNC EGYÜTTES mûsora

15.30 óra

Csuka Mónika énekeseinek show mûsora

16.15 óra

NOSZTALGIA NÕI KAR retró mûsora
FÛR településrõl

17.00 óra

SZTÁRVENDÉG: MC HAWER

18.00 óra

ZENIT EGYÜTTES retró mûsora

19.00 óra

DÉR GABRIELLA énekes mûsora

19.30 óra

RETRÓ TRIÓ ZENEKAR mûsora

20.30 óra

14.00 óra

14.30 óra

15.30 óra

WILLPOWER Tánc- és Sportegyesület hiphop, electric boogie, break tánc bemutatója

16.00 óra

SOLTI JÁNOS énekes elõadó mûsora

16.30 óra

KÉK HOLD EGYÜTTES slágerzenei mûsora

17.30 óra

„YARATMA és a SZERÁJ GYÖNGYSZEMEI” és az AMIRAH Hastánccsoport

18.00 óra

budapesti KOLI MUSICAL SZÍNPAD gálamûsora

18.45 óra

a dömsödi Dezsõ Lajos A.M.I. társastánc
bemutatója

19.15 óra

Molnár Liza, Szabó Petra, Csikós Zsuzsi, Szabó
Bettina, Simonidesz Boglárka, Szijártó Mónika,
Nagy Sebastian, Fehér Ricsi
a JU és ZSU TÁRSULAT tagjainak show

SZTÁRVENDÉG: KERESZTES ILDIKÓ

Utcabál, zene: Csóka Szabolcs, valamint
Zenés Buli BOXY-val

§

Az egész napos rendezvény ingyenes!

2016. július 17. (vasárnap)

KNÜLLWALD MUSICANTEN ZENEKAR
mûsora

T O M B O L A sorsolás
21.00 óra

APOR KATÓ NÉPTÁNC ROPÓ Együttes
mûsora

ZUMBA bemutató Perger Éva és Petrik Richárd
vezetésével

Jó ebédhez szól a nóta!

LEBLANCZ GYÕZÕ és TÓTH ÉVA

mûsora
20.00 óra

SZTÁRVENDÉG: DÉR HENI

21.00 óra

SZTÁRVENDÉG : L. L. JUNIOR
IL SILENCIO CSONKA LAJOS elõadásában

A kétnapos szabadtéri rendezvényen
a GREZNÁR VIDÁMPARK és KOCSI FERENCÉK
biztosítják a gyerekeknek a kikapcsolódást.

Dicsõ vezérlõ fejedelmünk II. Rákóczi Ferenc emlékére kialakí-

Az egész napos rendezvény ingyenes!

tott tér átadása

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A szoboravatással egybekötött ünnepség 2016. július 17-én vasárnap 11.00 órakor lesz Dabon a Tavasz utca és a Dunavecsei út
keresztezõdésénél.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete
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Megújulva várja vendégeit a dömsödi strand
– Beszélgetés Pencz Ádámmal, a strand üzemeltetõjével –
Dömsödön a strand csaknem egy évszázada meghatározó szerepet tölt be
a szabadidõs kikapcsolódás tekintetében. Egy 1927-ben kiadott prospektus,
Petõfi Fürdõ-Nyaraló és Sporttelep néven említi. E kiadvány ismerteti településünk kitûnõ kikapcsolódásra alkalmas adottságait, és hangsúlyozza a
fõvároshoz való közelségét. Közli a fürdõvendégek névsorát, melyek közt
számos orvos, fõhadnagy, iparos, ügyvéd, színmûvész (Latabár Kálmán)
neve szerepel, továbbá fotókkal népszerûsíti a telep szolgáltatásait. Közli a
fürdõrendet, buzdít a fürdõfejlesztésre, s azok névsorát is tartalmazza, akik
ezen fejlesztésben részt vettek. (Bõvebb információ: Dr. Czerny Károly:
Dömsöd épített és természeti környezete c. kiadványában.)
Az esztendõk elteltével a strand funkciója változatlan, hisz napjainkban
is a fürdõzést, kikapcsolódást szolgálja. Azonban a történelmi és gazdasági
változások ez idõ alatt némiképp átformálták a strand fürdõzõinek társadalmi összetételét, igényeit, valamint a telep üzemeltetõi formája is változott.
Míg az 1970-es, ’80-as években szervezetten, belépõvel lehetett használni, a ’90-es évek egyfajta átmenetet
képviseltek, majd egészen napjainkig
kisebb-nagyobb megszakításokkal
szinte szabadstrandként mûködött.
A tulajdonos, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata évek óta pályáztatja az üzemeltetést, kevés sikerrel. Az idei esztendõben egy dinamikus fiatalember, Pencz Ádám
adta be sikeres pályázatát. Ennek
eredményeként a 2016-os idényben
kellemes környezetben, udvarias,
minden igényt kielégítõ szolgáltatásokkal várja a látogatókat a dömsödi
strand.
Ebbõl az alkalomból kerestem fel
és kérdeztem az ifjú vállalkozót:
– Hogyan jött az ötlet, hogy megpályázza a strand üzemeltetését, és
ez mennyi idõre szól?
– Édesanyám Szûcs Julianna, aki Dömsöd önkormányzati képviselõje
is, õsszel megkérdezte, lenne-e kedvem a strand üzemeltetését megpályázni, belevágni egy teljes körû felújításba. Szívfájdalma volt az elhanyagoltsága, és naponta bizonygatta, hogy régen mennyire jó hely volt, és
alapköve lehetne a településünk fejlõdésének, ismét visszatérne nyáron az
élet a Duna-partra. Több héten át gondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy az
én életvitelemnek is megfelelne. Nyáron dolgozom, télen tanulmányaimat folytatom.
Már a pályázat megírásánál arra törekedtünk, hogy a felújításnál az Euró-

pai Unió normáit vegyük figyelembe. Úgy kell kilépnünk a közönség, látogatók felé, hogy családbarát fürdõhelyet hozzunk létre a maga igényességével. Megállópontja legyen a víziturizmusnak, a kerékpáros- és horgászturizmusnak, üdülõövezetünknek és a Dömsödre látogatóknak egyaránt. Tudatosan törekedtünk a tervezésnél a kettõs kihasználtságra, és ezért egy minikempinget is megálmodtunk faházakkal, sátorhellyel, külön infrastruktúrával, hogy ne csak a megálló, hanem az itt alvó vendégeket is megcélozzuk.
Mivel a ráfordítás általunk tervezett mértéke a 10 milliót bõven meghaladta
tervezéskor, ezért az üzemeltetési idõt 10 évre kértem.
– Márciusban egy kedves ismerõsömmel beszélgettem, s lecsalt ide
a strandra, hogy nézzem meg, mekkora munkálatok folynak itt. Engedtem a szíves invitálásnak. Miután bejártuk a területet, valóban
gödrök, csövek, földmunkagépek, építkezési kupacok tarkították a
területet. Milyen fejlesztéseket kellett megvalósítani elsõsorban, hogy
vendégeket fogadhassanak?
– Decemberben dõlt el, hogy én
lettem a pályázat gyõztese. A vállalásomban június 1-re ígértem meg
az átadást. Februártól már szerettük
volna elkezdeni, de az idõjárás nem
kedvezett.
A munkálatokat a veszélyes fák,
faágak ki- és levágásával kezdtük,
majd az elburjánzott aljnövényzet
került eltávolításra. A legnagyobb
„meglepetés”, ami fogadott, hogy a
terület nem volt csatornázva, így
amint az idõ engedte és az elõbb említett munkálatokkal végeztünk,
megkezdõdött a csatornarendszer kiépítése, melynek végeztével a gépi
földmunkák következtek. Az évek
során szinte ép fû nem maradt, a területet fõleg gaz borította. A felsõ
földréteget teljesen átszõtte a gyökérzet, így azt meg kellett munkálni, termõfölddel borítani, majd füvesíteni. A füvesítés a legkorszerûbb hidrovetéses technikával készült. A két kivágott fa helyére gyorsan növõ császárfák kerültek ültetésre. A zuhanyzók, toalettek, öltözõk felújításra kerültek.
A felújítást úgy kell érteni, hogy szinte a nulláról indult, hiszen volt ahol
ajtó nem volt, nemhogy kilincs... A partszakaszt megtisztítottuk a lerakódott hordaléktól, a mederbõl a fürdõzõk biztonságát veszélyeztetõ idegen
tárgyakat eltávolítottuk. Eltávolításra került a sokak kedvenceként megjelölt ugráló, ami megítélésem szerint menthetetlen volt. A part apró szemû
sóderral került feltöltésre, ezzel biztosítva a kellemes vízbe jutás lehetõsé-
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gét, de a tapasztalatok alapján a gyerekek számára is kedvelt homokozó
felület alakult így ki. A strand vízben fekvõ területét egyik oldalon kikötõként használható pontonhíd határolja, mely szintén saját tervezésünk. A
bóják szintén felújításra kerültek, újdonságként úszószigetek közbeiktatásával, mely jelenleg a dunai strandok közül egyedülálló, és óriási sikernek
örvend. Egyik legnagyobb munkánk a parti sétány kialakítása volt. Jelentõs terület került térkõvel burkolásra, melynek oldalán a felújított padokon
pihenhet meg a közönség. A sétány mellett került elhelyezésre két ivókút.
A strand hátsó részén és oldalán táborhely került kialakításra, melynek keretében 30-50 fõ körül tudunk egyszerû szálláshelyet biztosítani az ide látogató turistáknak. A kempinghelyhez külön vizesblokk és közösségi helyiség tartozik.
A büfé mind küllemében,
mind funkciójában felújításra
került.
Itt szeretném megemlíteni
édesapámat, akinek szakmai tudása és hihetetlen munkabírása
járult hozzá napi 16 órában a kivitelezéshez, nélküle ez a terv
nem sikerülhetett volna. Bátyám
gépekkel, munkatársaival segítette a beruházást, és nõvéremmel együtt jelentõs anyagi támogatást adtak, hogy most itt állhassunk és gyönyörködhessünk a
munkánk eredményében. Igazi
családi összefogás volt, és minden nap boldogsággal töltött el, hogyan szépül, épül. Mit fognak szólni a
dömsödiek, ha meglátják, és hogyan értékelik a faluért végzett munkánkat. Szeretném megköszönni a segítségét továbbá mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a megvalósításhoz, mert bizony sokan nyújtottak segítõ kezet, ha a térkõlerakásra, a villanyszerelésre, a gépi földmunkára, a rovarirtásra, a HACCP tervdokumentációra és egyéb engedélyekkel kapcsolatos ügyintézésre gondolok.
– Már csaknem egy hónapja üzemel a strand. Fantasztikusan hangulatos, hiszen visszaadja azt az életérzést, melyet a ’70-es, ’80-as
években tapasztalhattak az idelátogatók. Kulturált, békés, mint ahol
komolyan figyelnek a vendégek igényeire. Milyen szolgáltatásokat
tudnak nyújtani?
– Napozószékek ingyenes használata, jelképes összegért vízibiciklik
mentõmellénnyel állnak rendelkezésre. Öltözõ, zuhanyzó és WC-k tisztán várják a strandolókat. Faházak bérelhetõek, és ehhez külön vizesblokk
van építve, közösségi helyiséggel, fõzõkonyhával, mosókonyhával, ahova szárítógépet is terveztünk. Tûzrakóhelyekkel is elláttuk a kempinget is
és a strandot is, hogy a nagycsaládosok, baráti társaságok bográcsozását
lehetõvé tegyük.
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Melegkonyhás büfével reális áron biztosítjuk az étkezést. A térség
egyetlen zárt, uniós engedélyekkel ellátott strandja, havonta vízvizsgálattal és szakhatósági felügyelet mellett.
– Melyek azok az újszerû elemek, melyeket beépítettek a szolgáltatások közé?
– A bójákat kiegészítõ napozószigetek, reményeink szerint augusztusra kiegészül a vízi körterasszal, ill. tengópályát szeretnénk még kialakítani. Pingpongozni lehet, és tv segítségével nyomon követni az olimpiát.
– A fürdõszezon, bárhogyan is számolom, csak három hónap. Van-e
valami, amivel tavasszal és õsszel is még tudnak látogatókat fogadni?
– Sajnos ki kell javítanom. Már
elment a június, és csak 3 nap volt
a jó idõ. Hatvan napot számolhatok a szélsõséges idõjárás miatt.
Jövõre májusra és szeptemberre
rendezvényeket fogok szervezni,
céges családi napokat, osztálykirándulásokat. Pályázni szeretnék
mûjégpályára, a kempinghez tartozó kõépület emeletének beépítésére, melyben 8 db kétágyas
szoba férne el, így télen is lehetõség lenne a kihasználtság növelésére. A tervek már elkészültek.
Úgy gondolom, hogy az idén az
alapot megteremtettük, és minden évben ezt tovább lehet fejleszteni. Sok marketing munkával, bízom a folytatásban.
– Mennyiben mondható el, hogy ez a strand családbarát?
– Már a kialakításnál is arra törekedtünk, hogy a családi igények
szerint épüljön újjá. A homokozót a partra tettük, és hajómodellként
leárnyékoltuk egy vitorlavászonnal. Járóka is van, a szülõ ingyenesen
igénybe veheti. Pingpongasztal, asztali foci (csocsó) már rendelkezésre áll. Egyelõre „retró” játszótérrel rendelkezünk. Nagyon szeretnék hintákat, játszóházakat, fitneszgépeket, baba-medencét. Ez mind
pénz és pénz kérdése, meg a hit, ha az ember nagyon akarja, meg tudja teremteni. Ezek lesznek a jövõt nézve a tervek, de önerõsen az idén
ennyire tellett. Meg kellett teremteni az alapot, hogy tovább lehessen
fejleszteni majd az elképzeléseknek megfelelõen.
Dömsöd és természeti környezete csodálatos adottságokkal rendelkezik. Ezek közül kiemelkedõ a Duna-part, mely számos lehetõséget kínál a kikapcsolódásra vágyó embereknek. Gondolok itt
a bakancsos-, a vízi- és kerékpártúrákra, a horgászatra és természetesen a fürdõzésre. Használjuk ki ezeket az adottságokat! Becsüljük meg és szeressük a strandot, örüljünk, hogy a miénk!
Vass Ilona
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Életet az éveknek
II. körzet, dr. Wágner Viktor háziorvos.
Humánus magatartás, igazi hivatástudat jellemzi.
Megható pillanatok:
2016. június 3. Meghívó a körzetében lévõ nyugdíjas egészségügyi
dolgozók részére a II. számú orvosi rendelõbe, évtizedek óta elõször! Dr.
Wágner Viktor ünnepi köszöntõt mond. Megemlékezés: a hosszú évtizedeket eltöltött nyugdíjas egészségügyi dolgozók munkájának méltatása.
Visszapillantás a múltba. Ünnepi ebéddel vendégelte meg a megjelenteket, felesége és az asszisztensek segítségével. Finom, ízletes menü volt.
Baráti hangú családi és szakmai beszélgetések. Bemutatta a rendelõ és a
váró már újabb berendezését.
A vizsgálóban: állítható vizsgálóasztal (elektromos), infúziós állvány, a kartonok scan-elése: minden beteg adata, vizsgálati eredmények elektronikusan felrögzítve egy helyen. Kamerák elhelyezése.
Eszköztárolás stb…

A váróban: házi múzeum, székek cseréje, képek a falon, fogasok, faliújság, rendelési idõ. A régi kézi és a most már korszerû berendezések –
melyek megkönnyítik az orvos és az asszisztensek munkáját – számunkra is érthetõ összehasonlítása.
Következett a kert megtekintése: rendezett konyhakerti növények,
gyümölcsfák, virágok, fenyõk, füvesített kertrész, a szép környezet, jó
levegõ az ott dolgozók szorgos munkáját dicséri.
Doktor úr nem ismerve fáradtságot, továbbképzéseken vesz részt. Az
asszisztensek képzésének megszervezése helyettesítéssel történik, melyet önként vállalnak magukra.
Modern orvosi berendezések beszerzésén fáradozik folyamatosan.
Munkáját természetesen az önkormányzat is segíti. Az energiatakarékosság érdekében a napelem is elkészült.
További terveihez sok sikert és kitartó munkát kívánunk! Köszönjük,
hogy nem merültünk feledésbe, és gondolt a több évtizedes nyugdíjas
egészségügyi dolgozókra is a körzetében!
Stefanovics Lajosné
nyugdíjas fõnõvér

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 – június hónap
Az elmúlt hónap eseményei 3 tûzeset és egy iskolai rendezvény volt:
2016-05-31-én délután Apaj Platán sorra kaptunk riasztást tûzesethez a
kunszentmiklósi önkormányzati tûzoltókkal közösen. A helyszínen egy
melléképület tetõszerkezete égett. Kiérkezésünkig a szomszédok az oltást
megkezdték, de a végleges kárfelszámolást mi végeztük el. Az épület
áramtalanítva lett, illetve egy PB gázpalack is kihozatalra került az egyik
helyiségbõl. A tüzet nagy valószínûséggel elektromos zárlat okozhatta.
Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentõs.
2016-06-19-én éjszaka 23 óra 57 perckor a dömsödi szeméttelepre
vonultunk a ráckevei kollégákkal, mert a depónia teteje kigyulladt. A tûz
kb. 300 négyzetméteren és kb. 50-60 centiméter mélyen égett. Az oltást
több sugárral, kéziszerszámokkal és egy erõgép segítségével végeztük.
Személyi sérülés nem történt.
2016-06-24-én éjszaka ismét tûzesethez riasztottak minket és a ráckevei kollégákat. Dömsöd Tókert utcában kb. 2 köbméter szemét égett, amit
egy sugárral és egy kéziszerszámmal eloltottunk. A tûz keletkezése ismeretlen, anyagi kár, személyi sérülés nem keletkezett.
Apaj Platán sor:

Dömsödi szeméttelep:

Dömsöd Tókert utca:

2016-06-24-én a ráckevei kapitányság munkatársaival közösen az
alsó tagozatosoknak tartottunk különbözõ oktatásokat, foglalkozásokat. A tûzoltási és mûszaki mentési
eszközök közül a legnagyobb sikere
a „feszítõ-vágónak” volt. Köszönjük a tanító néniknek, hogy ennek a
napnak a részesei lehettünk!
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Tûzcsapok
Magyarországon
Ha valaki külföldön jár, vagy az interneten nézelõdik, jópofa tûzcsapokkal találkozhat. Hazánkban azonban nincsenek ilyenek, mert jogszabály írja elõ, hogy a tûzcsapjainknak Magyarországon pirosnak kell lenniük.

Az aratással összefüggõ alapvetõ tûzvédelmi szempontok
Kalászos termény betakarításának helyszínén a tûzvédelmet alapvetõen meghatározza:
– a tûzoltó készülékek megfelelõsége,
– a mezõgazdasági erõ- és munkagépek és egyéb jármûvek tûzvédelmi
felülvizsgálatának elvégzése (jegyzõkönyv, gépszemle),
– az erõ- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörõ mûszaki állapota,
tisztántartása,
– a tartalék üzem- és kenõanyagok elhelyezése,
– a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési elõírások betartása,
– a dohányzásra kijelölt hely megfelelõsége,
– a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,
– az OTSZ által elõírt területen a védõszántás kialakítása,
– a mezõn összerakott kazal tárolási kialakítása,
– a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.
Kalászos termény betakarításkor a telephely tûzvédelmét alapvetõen
meghatározza:
– a megfelelõ tûzvédelmi szabályzat,
– a munkavállalók tûzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,
– a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántartása
(jegyzék, kimutatás) és érvényes tûzvédelmi szakvizsgával rendelkezõ munkavállalók foglalkoztatása,
– a villamos- és villámvédelmi berendezések tûzvédelmi felülvizsgálata és annak igazolása (jegyzõkönyv, minõsítõ irat),
– a terményszárítás szabályainak betartása.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 105-ös számon tegye meg legelõször, de ezt követõen a Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20-3835407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon.
A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13.
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDI TÛZOLTÓ EGYESÜLET.
Egyesület számlaszáma: 51700272-10903818.
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a facebook-on találhatóak.
ifj. Pongrácz József titkár – Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Közterületen kettõféle tûzcsap létezik nálunk:
Föld feletti tûzcsap:

Általában közel az utakhoz, a járdán helyezik el, és a föld felett találhatóak, jól megközelíthetõ helyen.
A tûzcsap felsõ részén kiálló két (B-75) kifolyónyílást zárósapka fedi.
A kifolyócsonkok a talajszinttõl legalább 650-900 mm magasságban kell
hogy legyenek.
Korrózió ellen jogszabályi elõírásban foglaltak miatt pirosra kell festeni.
A szelepek speciális, úgynevezett föld feletti tûzcsapkulccsal nyithatók.

Tûzcsapkulcs
Közmûvesített vízhálózatba építik, így ellátja a vízhálózat öblítési és
légtelenítési feladatait is.
Föld alatti tûzcsap
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A föld alatti tûzcsap értelemszerûen a föld alatt helyezkedik el, hogy a
közlekedést ne akadályozza.
Egy nyitható tetejû vasszekrénnyel van lefedve, és közterületen a közmûvesített vízhálózatba építik be.
Ez a fajta tûzcsap is, mint a föld feletti, önmûködõ víztelenítéssel rendelkezik, és a vízhálózat átöblítésére, valamint légtelenítésére is használják.
A kifolyócsonkra állványcsövet lehet helyezni, amivel együtt már nagyon hasonlít egy föld feletti tûzcsapra.

Jelzõtábla

Állványcsõ

Föld alatti tûzcsapkulcs

A szelep speciális, föld alatti tûzcsapkulccsal nyitható.
Helyét általában a legközelebbi épület falára helyezett táblán jelzik.
1996 után újonnan beépíteni már csak föld feletti tûzcsapot lehet, bár
különleges esetekben (pl.: gyárudvar) még építhetnek föld alatti tûzcsapokat is. A gond a föld alatti tûzcsapokkal egyébként az, hogy mivel a föld

alatt helyezkednek el, nehezen láthatók, és a hozzáférést akadályozhatja
például egy felette parkoló autó.
A tûzcsapok használatához nagyjából 1,00–1,50 méter sugarú kört kell
biztosítani. Ez azt jelenti, hogy ennél közelebb nem lehet fa, villanyoszlop, parkoló autó, épület fala stb., mert az már akadályozza a megközelíthetõséget, a szerelvények és tartozékok rendeltetésszerû használatát.
Ha tehát túl közel parkol az autó egy tûzcsaphoz, és azt épp használni
akarják a tûzoltók, számíthat rá a tulajdonos, hogy az autója nem fogja
„megúszni” sérülések nélkül, illetve akár 20.000–60.000 Ft-ig terjedõ
tûzvédelmi bírság is kiszabható.
Talán érdemes körülnéznünk a „házunk táján”, hogy hol is vannak a
közelben föld feletti vagy föld alatti tûzcsapok, hogy tûz esetén a tûzoltóság segítségére lehessünk, akik így a lehetõ leggyorsabban „szerelhessenek táplálást” az oltásban résztvevõ fecskendõnek vagy fecskendõknek.
Egy 2015-ös összesítés során 85 tûzcsapot tartottak számon Dömsöd
területén a vízügyes szakemberek, amelybõl 12 darab még föld alatti volt.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 105-ös számon tegye meg legelõször, de ezt követõen a Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20-3835407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon.
A késlekedés nagy kárt okozhat, vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
ifj. Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

AMRE – Vándorkiállítás
Az Alkotómûvészek és Mûvészetbarátok Ráckevei Egyesületének
(AMRE) tagjai azzal a szándékkal indították útjára a Vándorkiállítást,
hogy Ráckeve és vonzáskörzetének lakóival megismertessék, megszerettessék munkáikat, alkotásaikat.
Ráckevén, a Skarica Máté Városi Könyvtárban indult a programsorozat, melynek következõ állomása Kiskunlacháza (május 23.), Szigetújfalu (június 1.), Makád (június 8.) és Szigetbecse (június 16.) volt.
A kiállítások megvalósításában az Egyesület tagjai nagyon lelkesen
vettek részt. Ez azt jelentette, hogy a mûveket az egyik helyszínrõl a másikra el kellett szállítani, a kiállítást be kellett rendezni, majd lebontani és
új helyszínre vinni. Természetesen ehhez külsõ segítség nem állt rendelkezésre, mindenki képességéhez, erejéhez mérten vett részt a munkálatokban.
Hogy a kiállítások és az alkotók milyen fogadtatásban részesültek?
Álljon itt néhány villanás az egyes helyszínekrõl!
Kiskunlacháza
Deliné Szabó Aranka hosszú évek tapasztalatával, nagyon szép látványt eredményezve helyezte el a mûvelõdési ház aulájában a képeket,
tárgyakat, szobrokat. A megnyitót Nemes Nagy Anita, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház igazgatója tartotta. Nagy szeretettel beszélt a vándorkiállítás ötletérõl, továbbá arról, hogy most is, máskor is szívesen ad helyt
ilyen színvonalas eseménynek.
A megnyitón közremûködtek a Volly István Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei, valamint egy vers is elhangzott.
Szigetújfalu
Gábor János, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház üzemeltetõje a kiállítás
megrendezéséhez nagyon sok segítséget nyújtott. A ház emeleti részét
az alkotások teljesen „belakták”, ami nagy tetszést aratott a szép számú
látogató körében. A megnyitón közremûködött Horváthné Búza Andrea
tanárnõ brácsán és Kiss Gergely református lelkész gitáron.

Makád
Baski Gábor polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, különös
hangsúlyt helyezett arra, hogy a nemrég felújított mûvelõdési ház és könyvtár most elõször ad otthont kiállításnak. Nagy örömmel tettek eleget a felkérésnek, hogy a ráckevei alkotók bemutathassák mûveiket. A megnyitót színesítette zeneiskolás növendékek furulyajátéka és egy szavalat.
Szigetbecse
A mûvelõdési ház igazgatója, Lerner Erzsébet megnyitó szavaival
vette kezdetét e programsorozat talán legkülönlegesebb kiállítása. Nemcsak a már „megszokott” alkotások szerepeltek, hanem sikerült Kun Pál
két monumentális „kerekét” is a látogatók elé tárni. A magyar történelem és a roma élet eseményeit ábrázoló festményeket érdeklõdéssel,
hosszasan tanulmányozták a megnyitó résztvevõi.
A Kis-Kéve táncosai Kakuk Pál irányításával, Gál Tibor, a „Fölszállott a páva” legszebb férfihangja, és további ének és vers színesítették az
eseményt. Takács András polgármester úr kedves ajándékkal lepte meg
a kiállítókat: mindenki kapott egy bekeretezett André Kertész- vagy egy
természetfotót.
Minden helyszínen Mertl Attila, az Egyesület elnöke beszélt a vándorkiállítás céljáról, bemutatta az alkotókat, és ajánlotta mûveiket a látogatók
figyelmébe. A kiállítások hivatalos része után következett az ún. fogadás.
Az egyes intézmények igyekeztek lehetõségeikhez mérten a vendéglátást
megszervezni, de az alkotók vagy családtagjaik is nagy örömmel készítették, szállították a helyszínekre finom házi süteményeiket.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes és hasznos volt a
vándorkiállítást útjára bocsátani. Minden helyszínen érdeklõdõ szemek
és fülek fogadták az alkotókat és mûveiket. Jó érzés volt a látottak-hallottak részesének lenni. A következõ állomások: Lórév (június 24.),
Szigetszentmárton (június 29.), Dömsöd (július 15.).
Forrás: Ráckevei Újság szerkesztõsége
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Meghívó
„Kinek a földön nincsen hazája, annak
az égben sincsen szállása.”
(II. Rákóczi Ferenc)
A dömsödi Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár szeretettel meghívja önt és
kedves családját:
Dicsõ vezérlõ fejedelmünk II. Rákóczi
Ferenc emlékére kialakított tér átadására! A szoboravatással egybekötött ünnepség

2016. július 17-én vasárnap 11 órakor lesz Dabon
a Tavasz utca és a Dunavecsei út keresztezõdésénél.
A megemlékezés menete:
– Délelõtt 10 órakor a dabi református templomban istentisztelet lesz.
– Ezt követõen felavatásra kerül Rákóczi Ferenc faragott szobra a
Tavasz utca és a Dunavecsei út keresztezõdésében lévõ téren.
Ünnepi beszédet mond: Kövendy Angéla,
a Gundel Károly Szakképzõ Iskola történelemtanára.
Egyidejûleg a dabi református gyülekezeti házban

kiállítást láthatnak
„Rákóczi és kora Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegyében” címmel.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

PETÕFI
EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek:
felnõtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.
Kútfúrás 110-es
csatornacsõvel –
garanciával.

06-30-964-0485
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IX. Dabi Napok
Hagyományunkhoz híven az utolsó májusi hétvégén
megtartottuk immár a IX. Dabi Napokat.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik bármi módon segítettek, hogy egy „Jó nap legyen”.
Elõször is az égieknek (hogy ilyen még nem volt), hogy nem az esõvel,
hanem a túl meleggel kellett megküzdeni.
Köszönöm: Bencze István polgármester úrnak a szívélyes megnyitót.
Köszönöm Családomnak, akik támogatása nélkül nem jöhetne létre a
„Dabi Nap”.
Köszönöm: – Gábor Tamásnak, hogy a házigazda szerepét elvállalta, és
profi módon végigcsinálta, teljes felkészültséggel.
– DJ Kuglinak (Paál Istvánnak), aki hangosításával a színvonalat emelte.
– Segítõimnek, Gergelyné Mészáros Katinak, Hajlikné Jutkának, Faragó Attilának, Õri Cintiának, Mohácsi Józsefnek.
Köszönet a fõzési alapanyagokért: Szomor Dezsõnek, Kasza Istvánnak, és hogy ehetõ legyen: ifj. Takács Istvánnak.
– A csodálatos arcfestésért: Picard Ancsának és a fényképekért Antal
Csabának, akik évrõl évre maximálisan támogatják a „Dabi Napot”.
– Az egészségügyi mérésekért dr. Szõnyi Aliznak és Markóné Marikának.
– Rendõrségnek és képviselõinek.
– Tûzoltóságnak és képviselõinek.
– Polgárõrségnek és képviselõinek.
– A finom falatokért: Nagyné Julinak és Faragó Józsefné Tündinek.
– Köszönet az ugráló gyerekek kétnapos vigyázásáért Bata Iminek és
Andinak.
Köszönöm fellépõinknek:
– Dabi kis-középsõ Zsiráf ovis csoport Liptainé Jaksa Anita, Ispán
Ignácné és Bagi Ferencné betanításával.
– Dabi ovi nagycsoport, Túrócziné Béky Katalin, Tillinger Lászlóné,
Nagy Lászlóné betanításával.
– Dezsõ Lajos AMI növendékei Köntös Ágnes vezetésével.
– Kiskun Néptánc Együttes Kakuk Mariann és Simon Zoltán vezetésével.
– Majosi Hajnalcsillag Tánccsoport László Irénke vezetésével.
– Zumba csoportnak Perger Évi vezetésével.
– Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 5. b osztály bemutatója Gerenday Éva
vezetésével.
– Kék Hold Együttesnek (Hajdú Benedek, Harsányi Zoltán, Nagy Gábor, Hegedûs Evelin).
– Berta Zsuzsinak – Gonda Sanyinak (BGB-nek).
– Levendula AMI, Alex Moore TSE táncosainak (Tass) Nagy Nóra vezetésével.
– Ju és Zsu Társulat mûsorának (Szabó Bettina, Szabó Petra, Szijjártó
Mónika, Donec Szergej).
– Night and Day Big Band Kkl. zenekar tagjainak, Kátai Béla vezetésével.
– Solti Jánosnak, Ócsai Julinak, Csikós Zsuzsinak és Fehér Ricsinek.
– Hajdú Lászlónak és a Retro triónak (Hajdú László, Nagy Gábor,
Terkó Gábor).
– Köszönet Picard Ancsának, hogy a Dabi Napok színpadára olyan artista
bemutatót szervezett, amilyet idáig csak álmodni tudtunk, de megvalósult!
Köszönöm a kivitelezõknek: a Kobolo Mozgásmûvészeti Mûhely és a
Tatai Talentum Artistaképzõ növendékeinek és Murai Noéminek.

Köszönöm minden résztvevõnek, akik a fõzõversenyen való részvételükkel támogatták a rendezvényt. Külön élmény volt, hogy nálunk még a
6 éves is tud fõzni.
– Zsûrinek: Mészáros Péter, Dobos Eszter, Józsa Norbert.

Köszönöm azon támogatóknak, akik nem a színpadon vagy foglalkoztatókon, de bármi módon támogattak (tombola stb.): Rakszegi Gyula, ifj.
Bajnóczi László, Lázár József és Kati néni, Ács Balázs és Erzsike, Dobos
György és Kata, Katona Antalné, dr. Katona Ágnes, Rüsics István, ifj.
Burján András, Bányai Mihály és Ida, Horváth László, Mizsei Bea, Sipos
Vegyesbolt, Papír-Írószer Kovács Zoltán, CBA üzlet Klenáncz Jutka,
Matula Gabriella, Gazdabolt, Lottózó, Perger festékbolt, Nagy Zsolt földmérõ, R. Hunyadi Viktor, Gyivi János, Kovács Ferenc és Jutka, Dömsödi
Szig-Tech Kft. (Molnár-Nagy család), Fõvárosi Nagycirkusz, Picard Ancsa, Antal Csaba, Faragó András, Bélavári Tibor, ifj. Bélaváriné Alt Mónika, Nálhi Edina, Lani pékség, Goods Market, Bükszegi István, Nagy
Móni fodrász, Mezei Fanni, Horváth-kert festékbolt, Bûti Ádám, Manger
Illés, DÖ-MIK DC tagjainak (Uhrin Attila, Izsák Gábor, Csinos Zoltán,
Hunyadi Viktor stb.), Klszák Tamás, Fedor János, Ócsai Julinak minden
támogatását, Dömsödi Önkormányzatnak a színpadért és a sátrakért.
Köszönöm ezt a csodálatos összefogást, hogy meg tudtuk mutatni, ha
sok ember egyet akar, abból csak jó jöhet létre.
Köszönöm, ezt a szót nem tudom elégszer kimondani és leírni, de remélem, hogy nem csak a magam nevében, de azokéban is, akik jól érezték
magukat.
Köszönettel: Bõdi Endréné Ica és családja
„DABI NAP EGY JÓ NAP”
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X. HAL–VÍZ NAP – június 25. szombat

A rekkenõ hõség ellenére sokan jöttek el, hogy megméressék
horgászati, fõzési, sütési tudásukat a X. HAL-VÍZ Napon. Harmincnál is több bográcsban, serpenyõben készültek el a halászlevek, birka-, marhapörköltek. A zsûrinek nehéz dolga volt, hiszen a finomabbnál finomabb ételek közül kellett kiválasztani a legjobbakat. A „halételek kategóriában” Zima József halászleve söpörte be az elsõ díjat. A
magyaros ételeknél Nagy Zsigmondné állhatott fel a képzeletbeli dobogó
elsõ fokára, míg a különleges ételeknél Nálhi Elekné (Márti) vehette át a
gyõztesnek járó serleget, egyben a Szabadtûzi Lovagrendek által felajánlott vándorserleget is.
Bemutató jellegû meghívásos horgászversenyünkön, versenyzõi kategóriában (rakós botos) Kakuk Rudolf I., Szigeti Barnabás II. helyezést kapott. Hagyományos kategóriában Balogh László I., Nyáry László II., Bányai Dorina III. helyezést ért el.

mányzatnak, Bencze István polgármester úrnak, Burján Andrásnak,
Csaplár Jánosnak, Szomor Dezsõnek, Madarász Andrásnak, Takács Istvánnak, Jakab Attilának és Nálhi Eleknek, akik nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy ilyen magas szinten sikerült a jubileumi napot megtartanunk.
Köszönjük Szûcs Juliannának, aki ezen a napon a megjelentek részére térítésmentesen biztosította a strand használatát.
Úgy érezzük, hogy aki eljött, egy szép és jó napot töltött el a Duna partján.
Balogh István Ferenc

A rendezvény ideje alatt Csikósné Jutka (akinek nagyon szépen
köszönjük, hogy megszervezte a programot), valamint a Retró Trió, Night
and Day, Ju és Zsu Társulat, Csikós Zsuzsa, Szijjártó Mónika, Nagy Ricsi,
a Zenit együttes, a zumba csapat Perger Évivel, Nagy Seby vezényletével
szórakoztatta a megjelent vendégeket. Nagyon szépen köszönjük a Zsûri
Tagjainak, dr. Simon Tamásnak, Blaskó Jánosnak és Tóth Gábornak, valamint szponzorainknak (a teljesség igénye nélkül): a Dömsödi Önkor-

Szigeti Barnabás, Kakuk Rudolf, Bányai Dorina, Nyáry László, Balogh László, Ács Balázs, Balogh István Ferenc
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Sisi Alapítvány hírei

I. Országos Igazmondó Fagyi Verseny
Csokis Jégkorszak – 65% belga tejszínes csoki, többféle minõségi csokival összedolgozva, tetején a Jégkorszak c. animációs filmbõl jelenet –
az I. Országos „Igazmondó” Fagyi Verseny gyõztes fagylaltja 2016-ban.
A Gyerek zsûri díját a Mese fagyi vitte el, mely egy fehér csoki fagyi eper szósszal locsolva, nutellával, linzer morzsával beszórva, tetején habcukorkával.
6 fõ cukrász versenyzõ, 18 féle fagylaltköltemény, 4 fõ szakmai, 12 fõ
gyermek zsûri 3 korosztályból az I. Országos „Igazmondó” Fagyi Versenyen.
2016. június 11-én, 10 órai kezdettel lezajlott a verseny, melyre mindenki kíváncsi volt, hiszen különlegessége, hogy 4-14 év közötti gyermekek bírálták el a versenybe nevezett fagylaltokat, akik közül 6 fõ ismert
ember gyermeke, 6 fõ pedig a „Gasztronómia” címû országosan meghirdetett rajzpályázat nyertese volt, hogy mielõtt vakációzni mennének, melyik számukra az év igazi fagylaltja! De természetesen a szakma is képviseltette magát.
A szakmai zsûrinek tagja volt Prof. Em. Dr. Gundel János BGE nyugalmazott vendéglátás tanszékvezetõ, Szamos László, aranykoszorús cukrászmester – Szamos Marcipán, Farkas Elemér, a Csokoládé Múzeum
alapítója, valamint Éliás Gyula sr., dj., mûsorvezetõ, vállalkozó.
A gyerek zsûri tagjai voltak: ismert ember gyermeke: Horváth Csenge
(Fésûs Nelly kislánya), Gundel Tamás (Gundel János unokája), Czutor
Simon (Czutor Zoltán énekes kisfia), Éliás Tamás és Dani (Éliás Gyula jr.
énekmûvész kisfiai).
A „Gasztronómia” címû országosan meghirdetett rajzpályázat útján
bejutott gyerek zsûri tagjai korcsoportonként a következõk:
• 4 -6 évesek
I. helyezett
Gulyás József Gábor
II. helyezett
Kiss Áron

Gundel János és Szamos László zsûritag, a gyõztes, Koncz Andrea (Sissi Fagyizó), valamint Éliás Gyula sr. és Farkas Elemér
zsûritag

Fésûs Nelly lányaival

4-6 éves korosztály
• 7-10 évesek
I. helyezett
II. helyezett
• 11-14 évesek
I. helyezett
II. helyezett

Baranya Ábel
Szlanka Hanna és Emma
Sas Bernadett
Manger Petra

Országos „Igazmondó” Fagyi Verseny gyõztes fagylaltja, 2016
Csokis Jégkorszak – Koncz Andrea (Sissi Cukrászda, Gödöllõ)
II. helyezett
Eper Steviával, mentes – Nagy László (Marcipán Cukrászda,
Dunaföldvár)
III. helyezett
Mignon-kék – Magony Olivér (Gelato Della Palma, Siófok)

Szakmai zsûri díj
Olvi pisztácia, mentes – Józan Zsuzsa (Rév-Tech Bt., Kiskunlacháza)
Gyerek zsûri díj
Mese fagyi – Kapitány Zoltán (Kapitány Cukrászda, Kiskunlacháza)
Közönségdíj
Saci kedvence – Bartos Attila
(Nasi Kézmûves Fagylaltozó, Budapest, 22. kerület)
Fõtámogatói Nívódíj
Eperke epreskertje – Koncz
Andrea (Sissi Cukrászda, Gödöllõ)
PSOMK igazgatójának díja
Marcipános meggyes rizs – Nagy László (Marcipán Cukrászda,
Dunaföldvár)
Sisi Alapítvány díja
Nyári zápor cukormentes – Magony Olivér (Gelato Della Palma,
Siófok)
Hagyomány szerint a 2017-es versenyünk az I. helyezettnél, azaz
Koncz Andreánál lesz megrendezve Gödöllõn, a Sissi Cukrászdában!
További információ a https://www.facebook.com/sisi.alapitvany, valamint a https://igazmondofagyi.wordpress.com oldalon.
Pintér-Rakszegi Zita
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PEGAZUS NOSZTALGIA DISCO
Idõpont: 2016. július 23.
(szombat) 19 órától
Helyszín: a mai SáraMajor Lovas Panzió
(2344 Dömsöd, Nyírfa u. 64.;
www.sara-major.hu)
Anno volt egy hely Dömsödön, ahova ha elmentél,
átkerültél egy másik világba,
ahol szabadon, jó társasággal,
barátokkal szórakozhattál, és ahol szerelmek, házasságok születtek.
ÉLD ÁT ÚJRA fiatalságod és a szabadságod!
Gyere el július 23-án a volt PEGAZUSBA, és az akkori hangulattal,
az akkori zenével röpítünk vissza, hogy újra átéld azokat az éveket,
azokkal az emberekkel, barátokkal, ismerõsökkel!
Zene: DJ. BOXY
Nyitózene 20 órakor: Snap – Rhythm is a dancer

Továbbiakban:
Corona – Rhythm of the
Night; Haddaway –
What Is Love; La
Bouche – Be My Lover;
Dr. Alban – It's My Life;
Ice Mc – It's a rainy day; Ace of Base – Beautiful Life; Fun Factory – Close
To You; Zoltán Erika – Casanova; Neoton Família: Kétszázhúsz felett stb.
Hallod a füledben ezeket a dallamokat? És hozzá a gondtalan szabadság érzését, a fiatalságod? Ha a mai napig meghallod ezeket a
számokat, megdobban a szíved, libabõrõs leszel, táncolni kezdesz, és
úgy érzed, hogy 20 éves vagy?
Akkor július 23-án itt a helyed! Mi minden mást biztosítunk!
A rendezvény zártkörû, és a belépés klubkártyával érvényes, melyet a
06 70 332 8852-es telefonszámon tudsz igényelni!
Keress a facebook-on is, PEGAZUS NOSZTALGIA DISCO néven!
Várunk minden kedves nosztalgiázni vágyó örökifjút!

Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
Üdvözlöm Önöket / Üdvözöllek Titeket újra!
Ez a hónap ismét rám esett, így hát, ahogy az
áprilisi számban írt cikkemben ígértem, bemutatom Önöknek/Nektek a NIOXIN 3D STYLING termékeket!
A ritkuló, elvékonyodó és töredezett haj
problémájának megoldása nem csak ápolást,
hanem formázást is igényel. A NIOXIN 3D
Styling termékek különleges technológiája kiegészíti a ritkuló haj problémáját kezelõ háromlépéses ápoló termékek hatásait, és formázzák
a vastagabb és dúsabb haj élményét.
A NIOXIN 3D formázók áttörõ technikát alkalmazva biztosítják a leggyorsabb és leghatékonyabb módját a haj formázásának. Bõrgyógyászatilag tesztelt, és kifejezetten a ritkuló,
elvékonyodó és töredezett haj jeleinek kezelésére alkották meg õket.
A NIOXIN 3D Styling termékeket két csoportra oszthatjuk
• Pro-Thick (vastagabb, dúsabb hatás), jelölése a kék szín
• Light Plex (könnyû, rugalmas hatás), jelölése a zöld szín
Róluk egy picit késõbb, most elmondom, mit
is jelent a 3D Styling.
A 3D Styling jelentése a következõ:
• DERMA (Fejbõr)
az egészséges fejbõr környezet biztosítja az
egészséges hajszál növekedését. A 3D Styling termékek mindegyike ezt kiegészíti, a Nioxin 3 lépéses ápoló termékeinek fejbõrre gyakorolt hatásai:
• DENSITY (Sûrûség)
A hajszálak károsodottak, elhelyezkedésük
egymáshoz viszonyítva ritkának mondható. A
3D styling termékek összetevõi körülölelik a
hajszálakat, és egészséges teret képezve közöttük kiegyensúlyozott, dús hatást keltenek.
• DIAMETER (Sûrûség)
Vékonyodó hajszálak. A haj keratintartalma

csökken, aminek következtében a haj textúrája
gyengébbé válik, elnehezül és lelapul. A 3D Styling különleges polymer elemei minden egyes
hajszálat érzékelhetõen megvastagítanak.
Most jöhet a 3D Styling termékeinek részletes bemutatása:
• PRO-THICK:
1. Thickening Spray (Vastagító spray): Ez
egy olyan spray, amely textúrát és hosszan tartó
dús és vastag hatást biztosít a hajnak. Nedves
hajra használjuk hajtõtõl a hajvégekig. Minden
olyan vendég használhatja, aki vastagabb érzetû
hajat szeretne.
2. Thickening gél (Vastagító gél): Erõsen tartó gél formát és tartást biztosít a hajnak anélkül,
hogy elnehezítené vagy ragadós érzést hagyna.
Kevés mennyiséget használjunk, a törölközõszáraz hajra. Javasolt középhosszú vagy rövid
hajjal rendelkezõ vendégek számára.
3. Bodifying foam (Dúsító hab): Formázóhab, mely kezelhetõvé teszi a hajat, vastagabb,
dúsabb hatást keltve és tartást adva a hajnak.
Nedves és törölközõszáraz hajon alkalmazzuk.
Azon vendégek számára ajánlott, akik kezelhetõbb hajat és tartást szeretnének.
4. Niospray strong hold (Erõs tartású lakk):
Extra tartást biztosító befejezõ spray, hosszan
tartó végleges eredmény. Száraz hajon alkalmazzuk. Közepes és vastag szálú hajjal rendelkezõ vendégeknek javasoljuk.
• LIGHT PLEX:
1. Thermactive Protector (Aktív hõvédõ):
Hõ hatására aktiválódó spray, amely megvédi a
hajat a károsodástól, és fényessé teszi azt. Hõvédelmet biztosít. Törölközõszáraz hajon alkalmazzuk. Minden vendégnek javasolt, akik szeretnék megvédeni hajukat a formázás közbeni
töredezéstõl.
2. Definition cream (Definiáló kém): Göndörödés elleni simaságot kölcsönzõ krém, amely

tartást és hõvédelmet biztosít, és finomítja a haj textúráját.
Kevés mennyiséget
használjunk belõle
tiszta, nedves hajra.
Normál vagy vastag szálú hajjal rendelkezõ
vendégeknek javasolt, akik fényes és sima hajat
szeretnének.
3. Rejuvenating Elixír (fiatalító elixír): Hajban maradó elixír, mely segít megújítani a haj
textúráját, így a haj visszakapja puhaságát, miközben kezelhetõ és lágy esésû marad. Hõvédelmet biztosít. Nedves hajon alkalmazzuk, és
nem öblítjük ki. Minden olyan hajtípusú vendégnek ajánlott, aki textúrát és ápolást szeretne.
4. Niosray Regular Hold (normál tartású
hajlakk): Könnyedén kezelhetõ befejezõ spray,
ami laza tartást és dúsabb megjelenést biztosít.
Tiszta, száraz hajon használjuk. Normál és vékony szálú hajú vendégek részére javasolt!
Ezek tehát a termékcsalád tagjai, melyek
kiegészitik a teljes NIOXIN védelmet. Természetesen ezeket a Styling termékeket külön is lehet használni a Nioxin 3 lépéses kezeléstõl.
De igazán csak akkor lesz teljes a kezelés,
ha egy Nioscop segítségével haj- és fejbõrdiagnosztikát is elvégzünk.
Tehát, ha kíváncsivá Tettem/Tettelek, hogy milyen ez a Nioscop-os vizsgálat, amely 200x-os
nagyításban mutatja meg neked a fejbõrödet és a
hajszálaidat, vagy esetleg bármilyen panasza/panaszod van, keress meg bátran és megvizsgáljuk!
Találunk rá megoldást!
Szeretném megköszönni, hogy elolvasta/elolvastad a cikkemet.
Bármilyen kérdése/kérdésed van, hívj/hívjon
bátran!
Köszönettel: Matula Bettina
06-20/562-3483
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„Átkozott a ké z”
Trianon megemlékezés Dabon
„A történelem menetét a kis falvak s bennük a kis közösségek döntik
el” – mondta Dr. Ódor László egyetemi tanár, volt svájci nagykövet a
június 5-én tartott Trianon megemlékezésen.
„Az a területveszteség, amely másodfokon a történelmi Magyarországot érte, máig feldolgozatlan a tudatunkban, ezért a bennünk élõ képek és
megoldási víziók mind élesebben ütköznek a valósággal. Ebbõl következõen mindinkább vesztesei leszünk egy olyan világpolitikai döntésnek,
mellyel közvetlenül is nagyon ügyetlenül és sikertelenül bántunk. S
abszurd módon éppen azzal, hogy túl jó magyarok akarunk lenni.” –
mondta Ódor professzor.
Az összefogás erejét sokan lebecsülik és kinevetik. Pedig nemzetek
sorsát döntheti el.
A Kárpát-medence által szegélyezett egységes Magyarország a mi
örökségünk.
Az örökséghez mindig heves érzelmek fûzik az embert, mert az olyasvalami, ami atyáinktól maradt ránk és fontos nekünk. Errõl beszélt a
megemlékezés elõtti istentiszteleten Balogh László Levente dabi református lelkipásztor. Mint mondta, emlékezéseinket indulatok veszik körül.
Hazafias gondolkodásunkat pedig az is formálja, hogy örökségünk a
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történelmi Magyarország, amelyet Isten gondviselése által õseink kaptak.
Az örökség személyes kapcsolatra utal, személyes kötödést feltételez. Az
igehirdetés alap Igéje Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levelébõl volt.
(Kol. 1.12.)
„Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek.”
Mire tanít minket örökségünk? A heves érzelmek, amelyek a mi örökségünk feldarabolását kísérik a mai napig, ebbõl az érzésbõl erednek.
Hitünket meghatározza, hogy Jézus Krisztusért örökösei vagyunk az
Isten Országának, hazafias gondolkodásunkat pedig az is formálja, hogy
örökségünk a történelmi Magyarország, amelyet Isten gondviselése által
õseink kaptak.
„Átkozott a kéz, amely ezt megírta,
Ne legyen sehol sem soha soha nyugta...
Elraboltad tõlünk a kicsi falunkat,
Másnak adtad oda gémes kutunkat.
Patak csobbanását, vadgalamb búgását
Édesanyánknak szeme mosolygását...” (Magyar panasz)
Megmaradt bennem hogyan a lelkipásztor leszögezte: Mi örökösök
vagyunk.
Az örökség felelõsség. Nem vehetjük félvállról, nem tékozolhatjuk el.
Védenünk kell és egyben tartanunk.
Szabó Andrea
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„Iparosok a Székházért”
Tavaly elhatároztuk, hogy
megújítjuk az Ipartestület
székházát. Akkor belülrõl sikerült rendbe hozni, felújítani a régi arculatot. Most a
külsõ utcai frontot tettük esztétikusabbá. Ehhez jöttek segítségünkre dömsödi iparosok és kereskedõk, és végezték azt a munkát, amelyet
több mint száz éve elõdeink
is ugyanígy megtettek. Ez a
székház mindig is azért tudott fennmaradni, mert a helyi iparos réteg összetartó
volt. Az Ipartestület aktívan
védte, képviselte és hatékonyan szabályozta a helyi iparosok és kereskedõk munkáját. Egymást tiszteletben tartották, nem bántották. A

munkát követõen szabadidejüket is szívesen töltötték együtt. Ezt példázza, hogy saját Színjátszó Körrel rendelkeztek, gyakran rendeztek bálokat,
mulatságokat. Legutóbbi közgyûlésünkön az volt a benyomásom, hogy
száz év alatt itt semmi sem változott. Itt vagyunk most is együtt. Közös
vacsora mellett beszéljük meg saját ügyeinket. Tudunk közösséget alkotni, együtt nevetni. Õrizzük a ránk bízott kincset. A régi, repedezõ székházat, a vén kaput, az elõdök tiszteletteljes emlékét. :)
Szabó Andrea

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

„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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Boldog 60.
születésnapot!!!
A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az õszi szél,
De a szeretet, ha tiszta szívbõl fakad,
Elkíséri az embert, amíg él!
/József Attila/
Drága nagyi, születésnapod alkalmából Isten áldásával kívánunk neked sok boldogságot, erõt, egészséget, kitartást az eljövendõ idõkre. /Betti, Attila, Anna és Ata/

Ma is aktuális – ma is megszívlelendõ
Százesztendõs szabályok, intelmek I.
Kovács Lászlóné Ildi néni juttatta el hozzám édesapja „Elemi népiskolai
Értesítõ-könyvecskéjét” 1917-bõl. Az itt papírra vetett elõírások, szabályok
napjainkban, mintegy száz esztendõ távlatában is igen aktuálisak! Ezt tesszük
most közzé három részletben, melyet hónapról hónapra olvashatnak el. Az elsõ
részt a júniusi számban olvashatták, most ennek folytatása következik:

II.
A tanulókat illetõ rendtartási és fegyelmi szabályok
Az iskolában a gyerekek jámborságra, erkölcsös magaviseletre és mindenkinek hasznos ismeretekre taníttatnak, hogy fölnövekedvén, a társadalomnak jámbor, jó erkölcsû, képzett és szorgalmas tagjaivá váljanak. A fegyelmi szabályokat, melyek ezen cél elõmozdítása végett adattak ki, az iskolába járó minden gyermek köteles szorosan megtartani, amint következnek:
1. Minden tanuló kellõ idõben jelenjék meg az iskolában. Reggel 3/4 8kor (a templomba járás idején reggel 7 órakor) délután 3/4 2-kor. Az ok
nélkül elkésõk büntetés alá esnek.
2. Aki elkésett, tartozik késedelmének okát a tanítónak vagy tanítónõnek
mindenkor megmondani. Hazugsághoz folyamodni soha, semmi körülmények között nem szabad.
3. Könyveit s egyéb iskolaszereit rendben tartsa; csak annyit hozzon
magával mindig iskolába, amennyi ottan szükséges. Játékot vagy effélét
az iskolába hozni tilos.
4. Midõn iskolába érkezik, a kúthoz vagy ablakhoz, télen a kemencéhez
senki ne menjen, hanem foglalja el a helyét azonnal a padban; leckéjét ismételve, csendességben várja a tanítás kezdetét.
5. Tanítás alatt a legnagyobb csendesség és figyelem kívántatik minden
tanulótól. Pontosan engedelmeskedni minden körülmények között szoros
kötelesség.
6. Felelni csak annak szabad, akit a tanító vagy tanítónõ, vagy pedig
más iskolai elöljáró felhív. Ha valamely tanuló örömest szeretne felelni,
jelt adhat jobb kezének mellére tevése által.
7. Annak, aki felel, súgni – felelés alatt egymás között suttogni, hátranézni,
a kezekkel játszani, a lábakat lóbázni vagy azokkal dörömbölni nem szabad.
8. A padokra, ajtókra, ablakokra, iskolába vagy iskolán kívül firkálni
vagy azokat másként bemocskolni nem szabad. A piszkoló vagy romboló
gyermek nemcsak a kár megtérítésére szoríttatik, hanem kihágása fokához képest meg is fenyíttetik. A tisztaságra vigyázni mindenkinek kötelessége, valamint ruházatában is mindenki mindenkor tiszta legyen.
9. Más tanulótól vagy az iskolából valamit elvenni büntetés terhe alatt
tilos; szintúgy tilos a szülõk engedélye s a tanító vagy tanítónõ tudta nélkül valamit eladni, megvenni, elajándékozni, elcserélni vagy egymás közt
kölcsönözni.

10. Egymást bármi okból csúfolni, lenézni, személyében vagy tulajdonában sértegetni nem szabad; minden civakodás, veszekedés szigorúan
tiltva van.
11. A tanulók egymás irányában kölcsönös szeretettel viseltessenek, s egymás iránt készségesek, elõzékenyek, udvariasak és béketûrõk legyenek.
12. A tanítás befejezése után az adott jelre hozza rendbe minden tanuló
könyveit, írásait, és az imádságot ájtatosan elmondva, csendben és rendben induljon haza az iskolából. A lépcsõkön ugrálni vagy szaladni szigorúan tilos.
13. Útközben, az iskola vagy templom elõtt vagy az utcán ácsorogni,
szaladgálni, csoportokat képezni, lármázni vagy bárkit bántalmazni nem
szabad. A feljebbvalóknak és ismerõs felnõtteknek köszönni szoros kötelesség.
14. A gyalog- és kocsiúton a csúszkálás, a kocsi után való kapaszkodás
szigorúan tilos.
15. Ünnep- és vasárnapokon a belvárosban 3/4 9, a külvárosban 3/4 8
órakor minden róm. kath. növendék az iskolájában megjelenni s onnét a
tanító vagy tanítónõ vezetése alatt szép rendben és csendben a templomba menve, szentmisét hallgatni köteles.
16. Minden tankötelesnek egyenlõen tilos nyilvános estélyeken, nyílt
helyeken tartott táncmulatságokban vagy táncolásoknál stb. megjelenni
vagy résztvenni.
17. Úgy a mindennapi, mint az ismétlõ iskolai tanulók, fiúk és leányok,
a korcsmákból, sör- és pálinkamérésekbõl a legszigorúbban eltiltatik.
18. Az éneklõ madarak pusztítása, tojásaik kiszedése és fészkük rombolása, a fák és csemeték megsértése, tördelése vagy éppen megsemmisítése szigorúan tilos.
19. A gumipuskákkal való játszás, lövöldözés tilos.
20. Tartsátok mindig eszetekben, hogy Isten szeme mindenütt rajtatok
van, azért elmétek, szívetek, szátok és cselekedeteitek tiszták legyenek
minden bûntõl, s ami jót cselekesztek, azt mindenkor Isten iránt tartozó
szeretetbõl cselekedjétek.
A jó rendre, udvariasságra és erkölcsös magaviseletre vonatkozó szabályok az iskola falain kívül is mindenkire kötelezõk, s akik ezek ellen netalán vétenének, az iskolaszékek számára kiadott miniszteri utasítás értelmében komoly és szigorú fenyíték alá esnek.
Jelen fegyelmi szabályok évenkint nyilvánosan felolvastatnak, alkalmilag többször megmagyaráztatnak, s azok pontos megtartására a tanítók, a tanítónõk és a szülõk egyaránt felügyelnek.
Folytatjuk...
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J Nálunk mindig történik valami… J
Júniusi események az alsó tagozaton
Az utolsó hetek a sok felmérõ dolgozat és felelés után vidáman teltek
iskolánkban. Az év vége közeledtével az osztályfõnökök és a szülõk élményekben gazdag szabadidõs programokat szerveztek tanulóinknak.
Íme egy kis ízelítõ abból, hogy az alsós osztályok hova látogattak el és milyen ismereteket szereztek országunkról, környezetünkrõl.
Az 1. a osztály mozgalmas heteket tudhat maga mögött, számos programon vettek részt az elmúlt idõszakban. Elõször is a budapesti Fõvárosi Állatkertbe szerveztek kirándulást, ahol egzotikus állatokkal és különleges
növényekkel találkozhattak a gyerekek. A program keretein belül egyórás
játszóházi programon vettek részt, fagyiztak, játszottak, nagyon vidáman
telt a kirándulásuk. Judit néni kerékpártúrára is elvitte az elsõ osztályt,
melyre a gyerekek szülei is elkísérték õket. A balesetmentes közlekedés
gyakorlása mellett közvetlen környezetünk, a Ráckevei-Duna-ág természeti szépségeivel, növény és állatvilágával ismerkedhettek meg az osztály
tanulói. Szülõi meghívásra közös bográcsozáson is részt vett az osztály, a
közös játék mellett a gyerekek kipróbálhatták, hogyan kell kecskét fejni,
megnézhették, hogyan patkolják a lovakat. A kovácsmesterség ma már ritka foglalkozás, ezért is volt különleges élmény ez. A fölösleges energiáikat
a gyerekek a trambulinon és a szalmabálákon való ugrálással vezették le.

Nóra néni 1. b-je szintén a Duna-parton túrázott, megismerkedtek falunk különleges természeti adottságaival, valamint ellátogattak a frissen
felújított strandra, ahol finom limonádéval kedveskedtek a gyerekeknek.
Kipróbálták a strandon található ma már ritkaságszámba menõ „retro” játszóteret, fociztak, labdáztak a vízparton. Nagyon jól érezték magukat!
A 2. a osztály június 8-án Budapestre szervezett kirándulást, megtekintették az egyedülálló Pál-völgyi cseppkõbarlangot, továbbá ellátogattak a
Margit-szigetre is. Az itt található kisvasúttal körbejárták a szigetet, megcsodálták a látnivalókat, többek között a zenélõ szökõkutat. A Margit hídon átsétáltak a pesti oldalra, majd felszálltak a BKK menetrend szerinti
hajójára, mellyel a Haller utcáig lehajóztak a Dunán. A Millenniumi városrész (Nemzeti Színház, Mûvészetek Palotája) megtekintésével ért véget a kirándulásuk, melyrõl élményekkel gazdagon érkeztek haza. Másnap szülõi meghívásra gyereknapot tartottak egy családi háznál, ahol közösen játszottak és fürödtek egész nap.
A 2. b az iskola játszóterén érezte jól magát az év utolsó heteiben, homokoztak, kidobósoztak a gyerekek.
Az iskolában is nagyon népszerû természeti kincsünket, a Duna-partot
fedezte fel a 3. a osztály is, megfigyelték a hattyúkat és a vízi élõvilágot.
Az egyik család meghívására egy napot osztálytársuknál töltött a csapat,
gofrit sütöttek és közösen játszottak, nevettek a nap folyamán.
A 3. b és a 4. b közösen kirándult el Visegrádra, ahol megtekintették a
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat, megismerhették, hogyan nézett ki

Folytatás a következõ oldalon
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Folytatás az elõzõ oldalról
a középkorban egy igazi lovagi torna, melynek a klasszikus része mellett
láthatták a királyi menetet és a középkori labdajátékokat is. Az osztályok
közös kézmûves foglalkozáson is részt vettek. A kirándulás kihagyhatatlan programja volt a hajókázás a páratlan szépségével lenyûgözõ Dunakanyarban, a nap lezárásaként pedig bobozni mentek a gyerekekkel, melyet mindenki nagyon élvezett. A hazafelé úton nem maradhatott el a közös éneklés sem!
A 3. b osztály a kirándulás mellett az egyik család meghívására a tanyasi élettel, háziállatokkal ismerkedett meg. A családhoz kerékpárral látogattak el, majd bográcsban paprikás krumplit fõztek, és a fiúk-lányok
együtt fociztak.
A 4. a osztály szintén a fõvárosunkkal ismerkedett meg, õk fõleg a város budai oldalán kirándultak. Ellátogattak Csillebércre, és a Gellérthegyrõl megnézték a gyönyörû budapesti panorámát.
A 4. b osztály a Visegrádon szerzett élményeket követõen Nóri nénitõl
búcsúzott, megköszönték négyévi munkáját. Az év lezárásának megünneplésére a Duna-parton bográcsozott közösen az osztály, csirkepaprikást
fõztek és sokat játszottak aznap délelõtt.
Június 13-án hétfõn az iskola nevelõi közös, az egész alsó tagozatot
érintõ programot szerveztek, meghívták a rendõröket és a tûzoltókat egy
közös délelõtt eltöltésére. Hat állomáson át különbözõ feladatok, programok várták az iskola tanulóit. Az elsõ állomáson kerékpáros ügyességi
versenyt rendeztek, ahol több részbõl álló akadálypályát kellett teljesíteniük a gyerekeknek. Például lengõ sorompón kellett áthaladni, recés terepen
haladni, nagyon ügyesnek kellett lenniük a gyerekeknek ahhoz, hogy teljesítsék a feladatokat. A második állomáson lehetõség volt a rendõrségi
autóba beülni, kipróbálhatták a szirénát, és ha csak egy rövid idõre is, de

igazi rendõrnek érezhették magukat a gyerekek. A harmadik állomáson a
tanulók elkészíthették saját ujjlenyomatukat, a negyedik állomáson pedig
a KRESZ-szabályokról szóló oktatófilmet nézték meg, mellyel egy kicsit
a nyári szünetre is készültek a diákok. A filmben elhangzottak elsajátításáról adhattak számot az ötödik állomásnál, ahol KRESZ-vetélkedõ folyt.
Az elsõ három helyezettet ajándékokkal jutalmazták a rendõrök. Ezúton
is gratulálunk azoknak a gyerekeknek, akik jól teljesítettek! Az utolsó állomáson a tûzoltók is becsatlakoztak a programba, õk egy bemutatóval
készültek, megmutatták, hogyan kell gyorsan, ügyesen tömlõket széthajtani és használatkészre igazítani, miként zajlik egy igazi mentõakció. Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk ezen a napon!
Az alsó tagozat június 14-én, kedden tartotta a gyereknapot, minden
osztály részt vett a következõ állomásokon: kispályás foci, célbadobás,
ügyességi feladatok megoldása padon, állatsimogatás, lufifújás, egyensúlyozási feladatok, lepedõs labdadobálás, zumba. Azok a tanulók, akik
minden állomáson kiválóan teljesítettek, jutalom ötösben részesültek.
Június 15-én elbúcsúztunk a 4. osztályos tanulóinktól, melyre Erzsike
néni a 3. a osztályos tanulókkal közösen egy szívhez szóló mûsorral készült. Még egyszer köszönjük!
A tanári kar nevében ezúton is szeretném megköszönni a szülõi munkaközösség egész éves áldozatos munkáját, valamint a szülõk, nagyszülõk hozzájárulását a tanévben megvalósult programjainkhoz, kirándulásainkhoz. A jövõ tanévben is számítunk munkájukra, segítségükre annak érdekében, hogy tanulóink a lehetõségeinkhez képest színes és élményekben gazdag programokon vehessenek részt.
A 2015/2016-os tanévet június 21-én zártuk, mindenkinek jó pihenést és
balesetmentes nyarat kívánok a magam és az alsós pedagógusok nevében!
Csaplárné Szilágyi Veronika

Májusi-júniusi
hírek
Az életúton (www.eletuton.hu) program
keretében, melyet több mint 30 szervezet hívott életre, az iskolánk több mint 100.000 forint összegû támogatásban részesült, Gacsné
Gábor Mariann és Keyha-Czeller Piroska
pályázatának köszönhetõen a tavalyi évben.
Idén a 3. c osztályosok csapata részt vett
egy közlekedési vetélkedõn szintén az õ szervezésükben, mely a KRESZ 8 nevet viselte.
A regionális elõdöntõ második helyezettjeként tértek haza Dunakeszirõl, ahol egy kellemes délutánt töltöttek el a meglepõ, kreativitást is igénylõ feladatok megoldása során.
Természetesen minden résztvevõ ajándékot
is kapott. A program kiemelten foglalkozik
az általános iskolás gyerekek közlekedési ismereteinek bõvítésével és a kerékpáros közlekedés szabályainak megismertetésével, hiszen a jövõ közlekedõit most neveljük.
A 3. c osztályosok folytatták „Petõfi nyomában” programukat, melynek keretében a
közelben található Petõfi-emlékhelyeket látogatják meg.
Május közepén tartalmas napot töltöttek el
Dunavecsén, ahol elõször megtekintették a Petõfi Múzeumot, majd az Árpád-kori témaparkot. Itt a korabeli építmények (jurta, veremház,
karám, élelmiszer-tároló...) között sokkal köny-

A Pentele híd alatt
nyebben el tudták már képzelni, hogyan is éltek õseink.
Végül rövid gyalogtúrával egészen a dunaújvárosi Pentele hídig jutottak el, melyet így
tényleg testközelbõl nézhettek meg.
Lacza Hanna, Takács Zita és Czeller-Kovács
Abigél képviselte iskolánkat Szigethalmon, a
Széchenyi István Általános Iskola Területi
Környezetvédelmi Vetélkedõn, ahol a hatodik
helyen végeztek. Több feladatban is maximális
pontszámot értek el, nagyon ügyesen teljesítettek a szelektív hulladék gyûjtésével és a madárvédelemmel kapcsolatos feladatokban, de a
dartsot még egy kicsit gyakorolni kell.
A Nád a házam teteje címû országos rajzpályázaton Czeller-Kovács Abigél és Matus Alexandra különdíjat nyertek. Az elkészült pályamû a Bíró utcai iskolát ábrázolta még eredeti
állapotában, nem sokkal az építése után. A régi
fényképeket, melyek a felkészülést segítették,
ezúton is szeretnénk megköszönni Jancsó Attilának.
Keyha-Czeller Piroska

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár
és az OMK
2016. június 20-tól
augusztus 31-ig
a következõ
nyári nyitvatartási rend
szerint várja
kedves olvasóit:
H: ZÁRVA, K: 8–14, Sz: 8–14,
Cs: 8–14, P: 8–14, Sz: 8–12
A nyári szabadság idõszakára
szüneteltetjük a könyvtár nyitva
tartását 2016. aug. 1-14-ig.
Minden kedves olvasónknak
jó pihenést kívánunk!
A könyvtár dolgozói
Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás a
könyvtárban Kovács László
tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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Laczó Bence Mihály 5. a osztályos tanuló a 2015/16-os tanévben megyei és országos tanulmányi
versenyeken öregbítette iskolánk hírnevét. Magyar nyelvbõl Dunavarsányban rendeztek versenyt
március 31-én, Nyelv-Ász címmel. Ezen a megmérettetésen 3. helyezést ért el.
Angol nyelvbõl a London Bridge nevû levelezõs versenyen ért el sikereket. Az iskolai fordulók
után az országosra is bejutott, ahol 7. helyezést ért el. Nagyon sok kisdiák közül érte el ezt a remek
helyezést, gratulálunk!
Szeptembertõl angol, matematika és történelem tantárgyból a Tudásbajnokság levelezõ tanulmányi
versenyen vett részt. 6-6 leckét kellett megoldani, ezt követõen volt lehetõség a megyei döntõn részt
venni. Bence matematikából és angol nyelvbõl indult a megyei fordulón.
Matematikából 3., angol nyelvbõl 1. helyezést ért el a megyei fordulón.
Az elsõ helyezetteknek Szegeden rendezték az országos döntõt, május 28-án, szombaton. Hatalmas élmény ezen az eseményen részt venni, hiszen
az itt jelenlevõk egy-egy megye legjobbjai! Bence itt is remekül helytállt, és az elõkelõ 4. helyet szerezte meg. Felkészítõ tanára: Thamó Emõke.
Gratulálunk a szép eredményekhez, kitartásodban, szorgalmadban bízva reméljük, hogy további szép eredményekkel örvendeztetsz meg mindnyájunkat, viszed tovább a Dömsödi Széchenyi Általános Iskola jó hírét!
Sasné Boldizsár Mária

Dömsöd 2016
Citius, Altius, Fortius!
Gyorsabban, Magasabbra, Erõsebben!

Dömsöd Olimpiai Játékok
2016. június 14.
Tizenhat évvel ezelõtt rendeztünk elõször olimpiai játékokat Dömsödön az általános iskolában. Négyévenként a nyári olimpiai játékok elõtt
iskolánkban lázas készülõdés folyik, igyekszünk a gyerekeket ráhangolni
erre a fantasztikus sporteseményre.
Két héttel a verseny elõtt a faliújságon, paravánokon megjelenítettük az
Ókori és Újkori Olimpia történetét, a versenyekkel kapcsolatos fontos
tudnivalókat, megismerkedhettek a gyerekek a magyar olimpikonokkal.
Öröm volt látni, ahogy a tanulók a faliújságról jegyzeteltek, hogy a szellemi vetélkedõn jól szerepeljen az osztályuk.
A paravánokra az osztályok 2-2 olimpiai plakátot készítettek, és ezekbõl egy szép kiállítást rendeztünk.
A gyerekek lelkesen, egyenpólókkal is készültek az eseményekre, kifejezi a közösséghez való tartozást.
Az Olimpiánk június 14-én, kedden került megrendezésre. Sok meghívót elküldtünk. Megtisztelt minket Nagy Zsuzsanna Judit, a Ráckevei
Tankerület igazgatónõje. Köszönjük a megjelent felnõtteknek is a kedves
érdeklõdést. Sajnáljuk, hogy kevés szülõ tudott eljönni erre az eseményre.
A versenysorozat iskolánk igazgatójának köszöntõjével kezdõdött. Ezután következett a szellemi vetélkedõ, ahol a gyerekek az Ókori és Újkori
Olimpia történetének ismeretébõl is számot adtak. Változatos, érdekes
feladatokkal keltettünk kedvet a további versenyekhez.

A sportcsarnokban a megnyitó ünnepély az osztályok zenére történõ
látványos felvonulásával kezdõdött (Gyõznünk kell).
Következett a zászlóink ünnepélyes behozatala.
Nemzeti zászló: Gonda Alexandra – Tóth Attila – Lantai Szilvia
Széchenyi zászló: Sass Lilla – Hermányi Gergely – Lázin Loretta
Olimpiai zászló: Perger Máté – Bojtos Beáta – Veres Máté
Ezután érkezett meg az Olimpiai láng a csarnokunkba. Iskolánk egyik
legjobb sportolója, Mendi Attila birkózó futott le a lépcsõn az Olimpiai
lánggal, és egy tiszteletkör futás után átadta a fáklyát iskolánk legjobb
sportolóinak (focisták, kézilabdások, kajakosok, birkózók, atléták, táncosok), akik hármasával egy-egy kört futva A csend bajnokai gyönyörû zenére tisztelegtek az Olimpiai lángnak.
Duzmath Péter
Tóth Luca
Bódog Zsolt
Perger Máté
Kovács Kata
Farkas Zsolt
Katus Kristóf
Keresztes Ákos
Lázin Loretta
Földvári Fanni

Mendi Attila
Bõdi Péter
Hicz Adrián
Kincses Attila
Volter Evelin
Kovács Mihály
Bojtos Beáta
Gecze Judit
Rüsics Alexa
Papp András
Sass Lilla

Csörgõ Lujza
Péter Anna
Vella Donát
Kincses Kristóf
Szeile Alexandra
Veres Máté
Szeile Zoltán
Sas Bernadett
Sámson Nikolett
Székely Klaudia

A fáklyát a legjobb kézilabdázóink helyezték el a görög templom elé,
emlékezve ezzel is az elsõ Újkori Olimpia helyszínére.
Következett Coubertin: Óda a sporthoz címû vers.
E nagyszerû költeményt iskolánk 7 legjobb szavalója (Kolompár Petra,
Galambos Milán, Galambos Laura, Manger Petra, Rüsics Alexa, Pék Bianka) mondta el szép átéléssel.
Ezután iskolánk minden tanulója ünnepélyes fogadalmat tett. Az eskü
szövegét elõolvasta Pék Bianka, a Szép Magyar Beszéd verseny gyõztese.
Az eskü:
Esküszünk, hogy az olimpiai játékokon,
Mint állhatatos versenyzõk veszünk részt.
Betartva az olimpiai játékok fennálló szabályait,
Igyekszünk megmutatni a nemes versengés szellemét,
Iskolánk becsületéért és a sport dicsõségéért!
A gyerekek olyan komolyan, fegyelmezetten tettek esküt, hogy tényleg
az olimpián érezhettük magunkat.
A magyar sportolókért a nemzeti és olimpiai zászlóval Bojtos Beáta és
Veres Máté két kiváló sportolónk tiszteletkört futott.
A megnyitó beszédekkel iskolánk igazgatónõje, Mészáros Pálné és az
Oktatási és Sport Bizottság elnöke, Szabó Andrea képviselõnõ köszöntötte a tanulókat.
Folytatás a következõ oldalon
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Folytatás az elõzõ oldalról
Szabó Andrea magvas gondolatai:
Tisztelt Igazgatónõ, Tisztelt Tanári Kar, Kedves Diákok!
Különleges alkalom a mai. A
sport, a testmozgás ünnepére gyûltünk itt ma össze. A diákolimpia
olyan rendezvény, amely a sport
mint életforma fontosságát, közösségteremtõ erejét hivatott felmutatni. 2016 az olimpiai játékok
éve. Idén rendezik a XXXI. Nyári
Olimpiai Játékokat.
A meghívón, amit kaptam, az
olimpia logója szerepelt. Ez azt jelenti, hogy a mai megmérettetés az
olimpia alapgondolatát hivatott képviselni. Mi lehet ez a gondolat? A
sport játék, amelyhez szükséges alázat és kitartás. Szükséges a cél ismerete, amelyet szentesít az akarat. Gondoljunk csak híres sportolóinkra, akik
vitték nemzetünk hírnevét szerte a világban. Akik neve által tudták más
nemzetek, hogy létezik Magyarország. A sport magában hordja a verseny
szellemét, a megmérettetés igényét. A küzdelemben erõs a motiváció, de
vannak közben mélypontok is. Ezek a mélypontok a fejlõdés mérföldkövei. Vereség nélkül nincs fejlõdés. A sportban kétféle ember van. Az
egyik aki valami elõl fut, a másik aki valamiért fut. Aki fél a vereségtõl, az
a gyõzelembe menekül. A siker pedig a fejekben dõl el.
Építõ gondolat volt ez az olimpia. A fiataloknak példaképekre van
szükségük. Olyan lehetõségekre, ahol kihívások várnak rájuk. Ahol próbára tehetik tehetségüket, erejüket. Ahol jellemük fejlõdhet, és összetartást tanulhatnak. A sport ilyen lehetõség. Az önpusztító életforma helyett
egészséges életre nevel. Olyasmit kínál, amelyért meg kell küzdeni. Megtanít becsületesen gyõzni vagy emelt fõvel veszíteni.
Elmondhatjuk, hogy Dömsödön van sport élet. Vannak egyesületek,
versenyzõk, van múlt és lesz jövõ. Több sportágban is kipróbálhatjátok
magatokat. A jövõt ti képviselitek majd. Remélhetõleg minél többen csatlakoztok majd szakosztályainkhoz. Reméljük, hogy a sport egy olyan szál
lesz, amely ehhez a faluhoz köt majd benneteket. Szeretném megköszönni a szervezõ tanárok és az iskola munkáját, akik gondolataikkal és magatartásukkal nap mint nap rendületlen nevelõmunkát folytatnak.
Szentgyörgyi Albert szavait idézem:
„A sport elsõsorban szellemi fogalom. A sport a játék alatt tanítja meg
az embert rövid idõ alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az ab-

szolút tisztességre, és mindenekelõtt a nemes küzdelem szabályaira.”
A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerõteljesebb nevelõeszköze.
Ezekkel a gondolatokkal szeretném megnyitni a mai diákolimpiát, ahol
kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és nagyon sok sikert kívánok a
gyõzelemhez!
A megnyitó a csapatok ünnepélyes kivonulásával ért véget.
Kezdõdtek a sportversenyek:
– 5. osztályosok sorversenyben mérték össze ügyességüket, nagyon
változatos, ötletes és szórakoztató feladatokkal.
– 6. évfolyamos fiúk fociztak, a lányok kosárlabdáztak.
– 7. évfolyamos lányok és fiúk kosárlabdáztak.
– 8. évfolyamos fiúk fociztak, a lányok röplabdáztak.
A verseny végén ünnepélyes eredményhirdetés kövezett:
– Minden osztály kapott egy szép olimpiai emléklapot.
– A rajzverseny eredménye
I. 7. b lányok,
II. 7. a lányok
III. 8. c lányok
Különdíjas: Kun Bence 8. a. Oklevél díjazásban részesültek.
– A szellemi vetélkedõ eredménye:
I. 6. a
II. 8. b
III. 7. b. Oklevél díjazásban részesültek.
Sporteredmények:
– 5. osztály sorverseny:
I. 5. b
II. 5. a
III. 5. c
– 6. osztály fiúk foci:
I. 6. a
II. 6. b
– 6. osztály lányok kosárlabda:
I. 6. b
II. 6. a
– 7. osztály lányok kosárlabda:
I. 7. a
II. 7. b

– 7. osztály fiúk kosárlabda:
I. 7. b
II. 7. a
– 8. osztály fiúk foci:
I. 8. a
II. 8. c
III. 8. b
– 8. osztály lányok röplabda:
I. 8. b 1-es csapat
II. 8. c
III. 8. b 2-es csapat

Minden sportoló gyerek kapott olimpiai érmet, és felálltak a dobogóra
is. A verseny befejezéseként elénekeltük Nemzetünk Himnuszát.
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Nekünk felnõtteknek fantasztikus élmény volt látni, hogy a gyerekek
az olimpiai éremmel a nyakukban fegyelmezetten, teljes átéléssel és meghatódva énekelték, hallgatták Nemzeti Imánkat.
Bízunk benne, hogy a szívükbe elültettük az olimpia iránti szeretetet.
Fontos, hogy gyermekeink és mi felnõttek is lélekben azokkal legyünk,
akik értünk, országunk hírnevéért küzdenek.
Bízzunk bennük és szurkoljunk nekik!
A nemzeti összetartozás éljen szívünkben, hiszen láthatjuk: a magyar
sportolók mindig ott vannak az élmezõnyben, és bármikor képesek fantasztikus eredményekkel, sportszerû magatartásukkal meglepni a világot.
Hajrá magyarok!! Gyõznünk kell!
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak és munkatársaimnak, akik segítettek ennek a nemes versenynek a megrendezésében:
Ambruska Margit, Kovács Bálintné, Béczi János, Pethesné Nyári Katalin,
Faragó Attila, Gerenday Éva és a rajzszakkörösök, Varga Anikó, Csonka
Nóra, Szakos Jánosné, Császárné Téglás Gabriella, Bak Sándor és Kátai
Csaba 7. b osztályos tanulónak.
Dömsöd, 2016. június 21.
Tóthné Porvay Zsuzsanna
testnevelõ tanár
Örömmel vettem részt a Széchenyi István Általános Iskola Diákolimpiáján, mert számomra a sport az élet küzdelmeit testesíti meg. Aki ebben
megállja a helyét, az minden másban is helyt fog állni. Megtiszteltetés
számomra, hogy képviselõként részt vehetek a sport bizottság munkájában. Közvetlen közelrõl látom, hogy azok az emberek, akiknek a sport
fontos, milyen nagy erõfeszítéseket tesznek annak fennmaradásáért, to-
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vábbéléséért. Lelkesedésük magához vonz fiatalokat, akiknek erõs morális magatartási formát mutatnak ezzel. Ma semmi más nem olyan fontos,
mint az ifjúság tanítása. Olyan nemzedékre van szükség, amely tisztában
van a munka fontosságával, a család tisztességével, az emberi elvek szilárd egyenességével, magyarságunk tudatával. A sport erre kiválóan megtanít. Vannak olyan pedagógusaink, akik mindezt fontosnak tartják, és
szüntelen akarattal ennek megvalósításán fáradoznak. Nemcsak tanítanak: embereket nevelnek!
Amikor a diákolimpián szemben álltam a gyerekekkel, éreztem a tekintetekbõl az értelmes figyelmet. Értették, mirõl beszélek. Ez nagyon jó érzés volt. Legyen mindannyiunk számára követendõ példa ez a közösségteremtõ nevelõerõ. A szándék az akarattal párosulva megmozdítja az álló
vizeket. Élõ vizekké.
Az iskolásoknak és pedagógusaiknak további sok sikert kívánok!
Szabó Andrea
Oktatási-Közmûvelõdési és Sport Bizottság elnöke
A Szülõi Munkaközösség képviselõjeként és két résztvevõ gyermekem
édesanyjaként vehettem részt a 2016. június 14-én megrendezésre került
olimpiai rendezvényen. Az esemény színvonala országosan is egyedülállónak mondható.
Felemelõ és egyben megható érzés volt látni gyermekeinket, ahogy az
olimpia szellemében átérezték magyarságukat. Ilyen fegyelmezettséget,
szívek együtt dobbanását ennyi gyerektõl még soha nem láttam.
Gratulálok a szervezõnek, Tóthné Porvay Zsuzsannának, kollegáinak
és a résztvevõ gyerekeknek.
Kovácsné Borza Orsolya
Szülõi Munkaközösség elnöke
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Olimpia volt Dömsödön
A Dömsödi Általános Iskola a felsõ tagozatosok részére Diákolimpiát
rendezett az utolsó elõtti tanítási napon a sportcsarnokban. Négyévenként rendezik meg, mint a nagy olimpiát. Volt lánggal futás, zászló, eskü.
Rövid megnyitó. Nagyszerû gondolat, hogy a különbözõ szavaló- és
prózamondó versenyek gyõztesei szerepelnek a megnyitón. Szabó Andrea, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke nyitotta meg a versengést.

A csapatok különbözõ sportágakban mérték össze erejüket. Nagyszerû
hangulat volt a csarnokban. Nemes vetélkedéssel, ezúttal sérülés nélkül
ment végbe a küzdelem. Szeretném dömsödi polgárként megköszönni
elsõsorban Tóthné Porvay Zsuzsa tanárnõnek, a többi testnevelõ tanárnak és a teljes iskolavezetésnek, tanári karnak, hogy ilyen nagyszerû élményhez juttatta a diákokat. Remélem, folytatódik ez a hagyomány, és
így mindenkire sor kerül legalább egyszer általános iskolai tanulmányai
során. Így nevelhetünk sportot, és ezen keresztül a hazáját szeretõ fiatalságot. Hajrá dömsödi fiatalok!
Varsányi

Barca táborban Dabason
Krisztián Kristóf Zsolt 10 éves dömsödi fiú, aki imád focizni, a Dömsödi Utánpótlás SE focistája 4 éve. A magyar futballon kívül a spanyol focit
szereti még, kedvenc csapata az FC Barcelona.
Eddig egy átlagos tizenéves fiú története lehetne, DE! Kristófot nagymamája januárban elvitte a Camp Noustadionba, Barcelonába, hogy élõben is lássa a „CSAPATOT”. Egy dabasi családnál laktak Spanyolországban, akik részt vettek a dabasi Barca tábor szervezésében. Így jutott tudomásukra, hogy idén elsõ alkalommal megrendezésre kerül Magyarországon az I. FC Barca focitábor, más néven FCBCampDabas. Ezután jelentkeztek a táborba, mely pár napja ért véget. Íme Kristóf beszámolója:

délelõtti edzések között szigorú pihenõidõt kellett tartani. Le kellett ülni az
árnyékban, nem szabadott még a labda közelébe se menni. Kaptunk tízórait, ami gyümölcs és müzli szelet volt. A második edzés után mentünk
ebédelni a közeli étterembe, ahol 3 fogásos finom ebédet kaptunk. Utána
kicsit hosszabb pihenõ volt, ami beszélgetéssel és taktikával zajlott a
Dabas FC gyönyörû, újonnan átadott épületében. Majd megkezdõdött a
3. és 4. edzés, az volt a legjobb és egyben a legfárasztóbb is, mert akkor 1
órán át folyamatos meccsezés volt. Közben kaptunk uzsonnát is. Egész
nap nagyon odafigyeltek Ránk, a nagy hõség miatt folyamatosan hordták
nekünk a jeges vödörben a saját nevünkkel ellátott 1,5 literes palackos ásványvizet. Az edzések alatt negyedóránként szóltak, hogy frissítsük magunkat. Nagy volt a szigorúság, a fegyelem, de azért közben játékra, beszélgetésre és ismerkedésre is jutott idõ. Sok barátra tettem szert újra a foci által. A tábor ideje alatt zajlott a foci EB, ahol a Magyar Válogatott is
sikeresen szerepelt, nagyon jó érzés volt, ahogy a spanyolok is együtt
drukkoltak Velünk. A Barca induló végén elhangzott mindennap a RIARIA HUNGÁRIA kiáltás is.
A tábor záróünnepélyén
kaptunk oklevelet, érmet,
és megtudtuk, hogy aláírtak a következõ évekre, így
jövõre újra lesz tábor. Nagyon jó 1 hetet töltöttem el,
remélem, jövõre újra ott lehetek! Az itt tanultakat
igyekszem a dömsödi csapatban kamatoztatni.
Rengeteg élménnyel lettem gazdagabb, ami örökre bennem marad!

2016. 06. 20-24-ig nagyim és szüleim jóvoltából táborozhattam Dabason. Azon a héten rengeteget tanultam a fociról, az összefogásról, összetartásról és arról, hogy mit is jelent a csapat. Minden nap szigorú napirend mellett dolgoztunk. Elsõ nap bejelentkeztem, megmondták, melyik
csapatba kerülök, véletlenül a kedvenc játékosom nevét viselõ, Neymar
11. csapat tagja lettem. Kaptam belépõkártyát, megkaptam a szerelésemet, amire fel van írva nevem, mint a „Nagyoknak”, és elmondták, mit
merre találok. A tábor minden nap 8.30–17.30-ig tartott. Reggelente a
Barca indulóval kezdtünk, és úgy indultunk a helyünkre megkezdeni az elsõ edzést. Összesen 216 gyerek és kb. 70 felnõtt vett részt a táborban, 18
magyar edzõ, 6 spanyol edzõ, 1 spanyol vezetõedzõ, tolmácsok, segítõk,
koordinátorok. 12 fõs csoportokba osztottak el minket, 1 magyar edzõ, 1
Barca (spanyol) utánpótlásedzõ, 1 tolmács és 1 segítõ. A spanyol edzõ
mutatta be a feladatokat, és nézte, hogy jól csináljuk-e, mivel nem beszéltünk egy nyelvet, így volt, hogy mutogatott és próbált magyarul beszélni,
nagyon aranyos ember, a neve POL. Mindennap szigorú menetrend szerint zajlottak az edzések és pihenõk. Délelõtt és délután is 2 edzés volt, a

Krisztián Kristóf Zsolt,
Tofi J
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Kitûnõk, jelesek a 2015-16-os tanévben
1. a

1. b

2. a

2. b

3. a

3. b

KITÛNÕK
Molnár Liza
Szántó Kata Lilla
Varga Márk
Barta Csanád Márk
Czeller-Kovács Olivér
Láng Rege Réka
Tarr Zoltán
Balogh Antal
Balogh Zoltán István
Boruzs Hanna Lídia
Faragó Tamás Sándor
Kadók Boglárka
Korsós Nóra
Szabó Anna
Varga Máté Géza
Várkonyi Imre Márton
Ambruska Laura
Katona Vivien
Papp Mihály
Ambruska Bernadett
Horváth Fanni
Perger Panka Zsófia
Bábel Levente Dávid
Baranya Ábel
Barta Nikolett Viktória
Csimma Roland Gábor
Katona Marcell
Kiss Vivien Zsuzsanna

3. c

4. a
4. b

5. a
5. b
6. a

6. b
7. a

Krisztián Kristóf Zsolt
Liptai Áron
Madarász Zétény
Csaplár Tünde
Czeller-Kovács Abigél
Kakas Bence Zoltán
Lacza Hanna
Matus Alexandra Virág
Slezák Péter Attila
Farkas Edina
Nagy-Molnár Martin
Balogh Réka Damarisz
Balogh Virág Csenge
Göllény Petra
Omiliák Fanni
Rakszegi Dominik
Sas Zsuzsanna
Szabó Petra
Laczó Bence Mihály
Bányai Dorina
Péter Anna Ildikó
Kovács Adrienn Zsuzsanna
Kovács Kristóf Mihály
Molnár Lili
Volter Evelin
Józan Luca Mária
Orosz Anikó
Galambos Laura
Vella Fruzsina Klára

Nevelõtestületi
dicséretben részesülnek
2015/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4. b
5. a
6. a
7. a
7. b

8. b
8. c

Balogh Virág Csenge
Sas Zsuzsanna
Laczó Bence Mihály
Kovács Kristóf Mihály
Molnár Lili
Galambos Laura
Manger Petra
Rüsics Alexa
Sas Bernadett
Sass Lilla
Kulimak Réka
Kolompár Petra

7. b

8. b

8. c

1. a

1. b

2. a

Krisztián Karina Liza
Manger Petra
Pozsár Lili
Rüsics Alexa Dóra
Sas Bernadett
Huszti Barbara Györgyi
Kulimak Réka
Pék Bianka
Sass Lilla Mónika
Csehi Lili
Gonda Alexandra
JELES
Bakró Georgina Krisztina
Berki Boglárka
Csörgõ Ádám
Petyovszki Petra
Tarr László
Aszalós Soma
Barta Erik Roland
Crisan Krisztina Beatrix
Gazsó Marcell
Haraszti Dániel
Kiss Zoltán Márk
Mendi Lóránt
Rácz Mirjam Anasztázia
Stasinski Hugo Jerzy
Bús Alexa Virág
Csepregi Zsanett

Érmet kap a sportban
nyújtott kimagasló
tevékenységéért
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bõdi Péter Levente
Csörgõ Lujza Lilla
Volter Evelin
Kovács Kristóf Mihály
Bojtos Beáta Barbara
Veres Máté
Sass Lilla Mónika
Székely Klaudia
Földvári Fanni Ildikó
Kolompár Izabella Judit
Mendi Attila
Kolompár Petra

5. b
5. b
6. a
6. a
7. a
7. a
8. b
8. b
8. b
8. b
8. b
8. c

Pergerné Kenesei Krisztina

Bazsonyi Arany
és Vecsési Sándor
felajánlásából
jutalomkönyvet kap
2015/2016
1.

4. b

Balogh Virág Csenge
Gacsné Gábor Marianna
Pergerné Kenesei Krisztina

Szülõi Munkaközösség
által adott díjak
Fülöp László Levente 8. a, Sámson Nikolett 8.
b, Kulimak Réka 8. b, Székely Klaudia 8. b,
Hermányi Gergely Barnabás 8. b, Szarka Nóra
Zsófia 8. b, Tóth Judit Noémi 8. b, Tóth Ilona
Éva 8. b, Bebõk Gabriella 8. c, Gonda
Alexandra 8. c, Lázin Loretta Kitti 8. c, Keresztes Bernadett 8. c, Fábián Bianka 8. c.

2. b

3. a
3. b

3. c

4. a
4. b

5. a
6. a
8. b
8. c

Kakuk Rudolf
Kultsár István Solt
Závory Gábor István
Béczi Petra Katica
Farkas Evelin
Ispán Máté
Zsidai Emma Edina
Bucsi András
Zsidai Péter András
Dobrai Nóra
Klszák Evelin
Nagy Bereniké
Nagy Ferenc Richárd
Schloska Petra Julianna
Gonda Gréta Zsófia
Mészáros Fanni
Takács Ágnes
Takács Zita
Ispán Kitti
Perger Kitti Krisztina
Horváth Petra
Orosz Tamás József
Weich Dzsenifer
Vella Donát Antal
Galambos Milán
Kovács Kata Mónika
Sámson Nikolett
Lázin Loretta Kitti
Pergerné Kenesei Krisztina

Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönjük ebben a tanévben is a lehetõséget,
hogy végzõs diákjaink közül a kiemelkedõ
munkát végzõ gyerekeket könyvjutalomban
részesíti.
Irodalmi-mûvészeti díj – Kolompár Petra
8. c
8 éven át tartó kiemelkedõ versmondásáért,
társastáncos munkájáért és a különbözõ irodalmi mûsorokban való kiemelkedõ szerepléséért, Irodalmi-mûvészeti díjban részesítem.
Táncmûvészeti díj – Pék Bianka 8. b
8 éven át tartó kiemelkedõ társastáncos munkájáért Táncmûvészeti díjban részesítem.
Sport-reál díj – Sass Lilla Mónika 8. b
Kiemelkedõ sporttevékenységéért és a reál
tantárgyakban nyújtott teljesítményéért
Sport-reál díjban részesítem.
Matematika tudomány – Kudar Zsolt
Zsigmond 8. b
A matematika tantárgyban nyújtott kiemelkedõ munkájáért, a versenyeken elért kiemelkedõ eredményeiért Matematikai tudomány díjban részesítem.
Sport díj – Mendi Attila 8. b
Kiemelkedõ sporttevékenységéért és a birkózásban elért eredményeiért, kitartó munkájáért Sport díjban részesítem.
Ácsné Jaksa Szilvia és Csömöri Erzsébet
osztályfõnökök
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

„A világban annyi csoda vár felfedezésre,
hogy egyetlen napot sem hagyhatunk meglepetés nélkül elmúlni.” P. Gray költõ sorai különösen érvényesek a gyerekházunkba bejáró kisgyerekek mindennapjaiban. Fontos, hogy a kisember életét szilárd, jól megalapozott elvekre
építsük a szülõkkel, mert ha nem így teszünk,
akkor a sors úgy fogja ide-oda röptetni, dobálni
iskolás s nagyobb korában, mint a szél a falevelet a viharban. A tiltások, parancsok, utasítások
helyett vezessük együtt rá a gyereket, hogy maga fedezze fel a játékos világát, az ebben rejlõ
értékeket, a megfelelõ normák fontosságát. Jó
alkalom erre az elõttünk álló nyári szünet 77
napja is, a kötetlenebb kikapcsolódás, amely valódi feltöltõdést hozhat. Örömmel várjuk a bölcsõdés- és óvodáskorú kicsiket a gyerekházba.

Különösen azokat, akiknek iskoláskorú nagyobb testvére a szünidei napokon a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat nyári napközis
táborába járnak a közös foglalkozásokra. Itt az
alkalom, hogy a szünidei estéken a szülõk,
nagyszülõk meséljenek családjuk életérõl, sorsukról, igaz történeteikrõl, átélt életértékeikrõl a
gyerekeiknek.
Gyerekházunkban rövidesen megújul az elhasznált udvari homokozó, folyamatosan érnek kiskertünkben a saját gyümölcs- és zöldségeink,
nyári pompáját öltik a virágaink, különösen a
„kisherceg-rózsája”. Várjuk hozzánk a kedves
szülõket, nagyszülõket a kicsikkel! Július 25én, hétfõn 10 órakor köszönünk el ünnepélyesen gyerekházas ballagással az õsszel óvodába menõ kisgyerekeinktõl.
( nsm )

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

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!
Mióta világ a világ, örökös dilemma: bosszú
avagy megbocsátás? Vajon gyermekének melyiket tanítsa? Hogy ha bántják, adja vissza? Hiszen a mai világban nehogy gyengének tûnjön! Vagy inkább nyújtson békülõ jobbot, ha bocsánatot kérnek? De akkor vajon baleknak titulálják?
A bosszú tényleg édes? Abban a pillanatban igen! Ilyenkor az agyban
szerotonin és oxitocin szabadul fel, ezek okoznak pillanatnyi kellemes érzést. Ennek ellenére megvan a hátulütõje! Egyre csak fokozódni fog, ezek
újabb bosszút kívánnak, és máris egy ördögi körben vannak. Az édes
bosszú után sokan bûntudattal, szorongással szembesülnek. Mert megbánták, hogy elégtételt vettek. Eltörpül idõvel a sérelem, viszont befagyott
emlékképként él majd az õt megsértõ egyén meggyötört arca. Ekkor jön
rá, hogy nem is haragszik annyira, miért is állt bosszút rajta?
Mi is a Megbocsátás? Azt jelenti, hogy nem akarnak elégtételt venni
egy múltban elszenvedett igazságtalanságért. Egy döntés. Elengedik sértettségüket. Nem változtathatja meg a múltat, de befolyásolja a jövõt.
Ilyenkor az agyban endorfin szabadul fel, ami boldogságérzetet ad. Ez
olyan állapot, amely kiemeli az átlagos hétköznapi érzelmi állapotából az
embert. Megkönnyebbülés, saját magára nagylelkûként tekint, sikerélmény, felszabadultság a lelki és fizikai teher alól.
Mérjék fel, vajon a megbocsátók táborához tartoznak?
1. Hamar elmúlik a haragja?
2. Úgy gondolja, hogy a bosszúállás a „buta ember fegyvere”?
3. Bizonyos esetekben képes engedni?
4. Figyelembe szokta venni az enyhítõ körülményeket?
5. Nem lobbanékony természetû?
6. Nagylelkû?
7. Inkább békesség, mint konfliktus és feszültség?

8. Beismeri tévedését, ami a konfliktushoz vezetett?
9. Felvállalja a saját hibáit?
10. Le tud mondani arról, hogy mindenképp boszszút álljon?
11. Tisztában van azzal, hogy mennyit veszíthet, ha nem képes megbocsátani?
12. Tapasztalta már, hogy mennyit nyer azáltal, hogy megbocsát?
13. Nyitott a bocsánatkérésekre?
14. Könnyen megbocsát, ha nem szándékosan bántották?
15. A gyûlölet távol áll a személyiségétõl?
16. Embertársaiban nem csak a jót, illetve csak a rosszat veszi észre?
17. Elfogad mindenkit olyannak, amilyen?
18. Nem kéri számon a bocsánatkérést, amikor az indokolt?
19. A megbocsátás keresztény kötelesség?
20. Az idõ múlása elfeledteti a múlt sérelmeit?
21. Elnézõ ember?
Kiértékelés:
Az Igen válaszok +1, a Nem válaszok -1 pontot érnek.
15-21 pont: Elnézõ ember, ezért is él a legjobb harmóniában a környezetével. A megbocsátás a nemeslelkûségébõl és bölcsességébõl fakad.
8-14 pont: Csak akkor bocsát meg, ha elõnye származik belõle. Nagyon sokáig észben tartja mások hibáit, annak ellenére, hogy nem torolta
meg. Néha kíván elégtételt venni.
0-7 pont: Nagyon ritkán képes megbocsátani. Szeret elégtételt venni
minden egyes sérelméért. Elég megrögzött gondolkodású. Legyen megértõbb és rugalmasabb!
Negatív pontozás: A lelkében annyi a gyûlölet, hogy semmit nem képes megbocsátani, háborúban áll a világgal. Túl sokáig volt áldozat ahhoz,
hogy valami jóra tudjon számítani a világ részérõl. Biricz Márta Enikõ
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: ipar is van ilyen
13.: bolgár pénz
14.: padlásról nyújt
15.: nõi név
16.: a tantál vegyjele
17.: Ki mit...? televíziós vetélkedõ volt
19.: az udvaron
20.: talajmûvelõ eszköz
22.: a legkisebb kétjegyû szám
24.: görög betû
25.: határrag
26.: lel
28.: a templomnak is van!
30.: szolgaság
31.: férfinév
32.: Énekek ......, régi szent könyv
33.: déli nép
34.: rejtjel
35.: némán lelógó!
36.: elemi parány
37.: zuhogni kezd!
38.: lét
40.: névmás
41.: távolra
43.: elem hangzói!
45.: magához térne
46.: ügyintézést végzõ részleg
48.: középen ráadó!
49.: személyét
50.: a fonalat erõsíti

52.: járunk rajta
53.: a stroncium vegyjele
55.: elõd
57.: gödröt készít
58.: kicsinyítõ képzõ
59.: kerget, ûz
61.: elme
63.: éjfélig tart
64.: ceruzakeménység
65.: férfinév
66.: középen kitár!
67.: csacsibeszéd
68.: mély edény
69.: finom töltött étel

Áprilisi keresztrejtvény nyertese: Bánházi Istvánné

FÜGGÕLEGES
1.: a megfejtés második része, zárt betû: a
2.: megrekedõ
3.: egyéni vállalkozó!
4.: régi súlymérték
5.: becézett nõi név
6.: ismételt tiltás
7.: zsivaj
8.: spanyol és német autójel
9.: Emile Zola regénye
10.: fordított, dupla kettõsbetû!
11.: dátumrag
12.: a megfejtés elsõ része,
idézet Vörös Judit: Július címû versébõl
zárt betûk: n, z, á
15.: süteményfajta

18.: UTL!
19.: magához rendeli
21.: õsé
23.: harsog
24.: videó-felvevõeszközzel ellát
25.: való
27.: dátumrag
29.: a germánium vegyjele
30.. papírra vet
32.: a levegõ ilyen elem
33.: kontinens
35.: vadat elejt
39.: folyadék
40.: nõi becenév
42.. patás állat
44.: dögevõ afrikai madár
46.. olasz névelõ
47.: dúc eleje!
51.: betû kiejtve
54.: trójai „állat”
56.: gyaloglás
60.: üt
62.: nyakmelegítõ
63.: eltérõ
64.: has ellentéte
66.: internet protokoll
67.: pici közepe!
68.: izomkötõ
BEKÜLDENDÕ:
FÜGGÕLEGES 12. ÉS FÜGGÕLEGES 1.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:
2016. AUGUSZTUS 10.
Nyeremény:
3000 Ft-os vásárlás Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében (Dömsöd, Váczi u. 15.)
A májusi szám pontos megfejtése:
„VÁRJÁTOK, IMÁDJÁTOK,
PÜNKÖSDI REMÉNNYEL!”
A májusi szám nyertese:
KORONA BÁLINTNÉ
Dömsöd, Bodrog köz 1.
A megfejtéseket leadhatják: Papír-Írószer üzlet
(Horváth-kert), Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzlet (Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette: Harsányi Zoltán

26

XXVI. évfolyam 7. szám

„Így szerettek õk...”
az elsõ Zenés Nyár Esték programja Dömsödön

2014 õszén szerepelt elõször együtt ez a kis lelkes kiskunlacházi csapat: volt diákok, pedagógusok, orvosok, polgármester, alkalmazottak...
Nem elõadómûvészek, „csak” szeretik a verseket, s ezt szívesen megosztják másokkal is. Azóta minden év tavaszán és õszén egy-egy új mûsorral
várjuk az érdeklõdõket. A Versbarátok Köre állandóan bõvül, kb. 20 tagja
van. Már az is elõfordult, hogy megkerestek a szerepelni vágyók. Ez az,
amiért érdemes csinálni!
A június 18-i dömsödi Zenés Nyári Esték elõadásának szereplõi:
Balogh Dóra, Boros Nikolett, Bõcze Bernadett, ifj. dr. Fábián Miklós,
Fekete Szilvia, Harmat Levente, Huszár Aletta, Lakcsikné Szabó Magdolna, Majoros Zoltán, Markóné Kovács Katalin, Szadai Annamária,
Szeredi Tamás. Mûvészeti vezetõ: Kovácsné Nagy Mária.
Nagy szeretettel köszönjük a lelkes „amatõr” csapat vendégszereplését.
Remélhetõleg lesz még alkalmunk találkozni Velük itt Dömsödön vagy

Kiskunlacházán. Külön szeretnénk megköszönni Kiss Gábor majosházi
polgármester úr hangosítását – mely évek óta rendszeres – a szabadtéri
programjainkon, valamint Tassi László virágkertész támogatását, csodás
rózsáit.
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület

Zenés Nyári Esték 2016
2016. július 23-án 19.00 órai kezdettel

Utazás a táncok szárnyán
címmel kerül megrendezésre a második
szabadtéri program a Petõfi Múzeum
udvarán (Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.).
Magyar és görög táncest.
Sok szeretettel hívunk és várunk
minden kedves érdeklõdõt.
A részletes programot plakátokon
és a facebook oldalon hirdetjük meg.
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Tisztelt Dömsödi Gyerekek
s Felnõttek!
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületi mai – 2016. június 21. –
vezetõségi ülésén egyhangúlag arról döntött, hogy az esõs idõjárás miatt elmaradt „Retró Falusi Gyereknapot” 2016. szeptember 11-én vasárnap fogja pótolni egy Családi Nap keretein belül a „Nyárbúcsúztató” bulival a Hajós-kastély parkjában. A részletes programról késõbb
tájékoztatjuk a nagyérdemût. A szponzorainknak köszönjük a nagylelkû támogatásokat és felajánlásokat. Egyben jó szórakozást és kellemes
idõtöltést kívánunk a falunk aprajának s nagyjának az új idõpontos
Dömsödi Napokon.
Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület elnöke
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Gyenge befejezés, de elfogadható helyezés
Az utolsó mérkõzésre idegenbe kellett utazni
a labdarúgó csapatunknak.
Alsónémedi : Dömsöd 4:0 (1:0)
Papírforma eredmény születtet a mérkõzésen.
Voltak helyzeteink, de csak az elsõ félidõben
tudta tartani a lépést csapatunk a hazaiakkal.
A Dömsöd SE felnõtt labdarúgó csapata a 7.
helyen végzett a Megye II. osztály Déli csoportjában. Ez az eredmény elfogadható, sõt a körülményekhez képest jónak mondható. Végre a
csapat egységesnek látszik. Fazonja van a játékuknak. Volt nagyon jó mérkõzés, ahol a várakozáson felül szerepeltek, de a Bugyi elleni hazai döntetlen vagy a Dunaharaszti II. elleni hazai vereség minden várakozást alulmúlt.
Ennek ellenére a megszerzett 7. hely és a 41
pont jónak mondható. A továbbiakban erre építve lehet a csapat fejlõdésére számítani. Ehhez
szerencsés lenne, hogy ha helyben lenne egy 18
éveseket foglalkoztató ifi csapat, ahonnan egyegy játékost be lehetne építeni a felnõtt csapatba.
Itt szeretnék megemlékezni arról, hogy Ba-

lázs István kapus „szögre akasztotta a focicsukát”, tehát befejezte az aktív labdarúgó pályáját.
Hosszú éveken át védte a dömsödi kaput jó

Állatorvosi tanácsok

rendszerbe is eljuthatnak. Az ivarérett nõstény
férgek a vérbe ürítik a mikrofiláriákat, melyek
akár 2,5 évig is a vérkeringésben maradhatnak,
ezeket a mikrofiláriákat veszi fel a következõ
szúnyog a vérszíváskor. A kifejlett férgek 15-30
cm hosszúak, és akár 7 évig életben maradhatnak. Ahhoz, hogy a szúnyogok által felvett
mikrofiláriák fejlõdni tudjanak, legalább 14 °C
külsõ hõmérsékletre van szükség. Ez alatti hõmérsékleten a szúnyogban található alakok képesek felfüggeszteni a fejlõdésüket, majd folytatni, amikor a hõmérséklet újra emelkedik. Minél
magasabb a környezeti hõmérséklet, annál gyorsabb zajlik le a szúnyogban a fejlõdés. A magzatok méhen belüli fertõzõdése is lehetséges.
A szívférgesség kutyák esetében potenciálisan halálos kór! Kezdetben általában nincsenek
tünetek, ugyanis a vándorló lárvák okozta kártétel minimális. Általánosságban elmondható,
hogy a tünetek intenzitása, ill. a kórlefolyás az
állat általános állapotától, fizikai aktivitásától és
a kifejlett férgek számától függ. Nagyszámú kifejlett féreg esetén elõfordulhat heveny kórforma, különösen akkor, amikor a férgek a tüdõ artériákból a jobb szívfélbe vándorolnak, és elzárják az ereket. Ez utóbbi esetében hirtelen gyengeség, nehézlégzés, szapora szívverés, sokk,
majd ezt követõen 2-3 napon belül elhullás fordul elõ. Az idült kórforma esetén jellemzõ tünetek megfelelnek a krónikus szívelégtelenségnél
tapasztaltaknak: ilyen lehet a nyugtalanság, fáradékonyság, változó intenzitású száraz köhögés,
nehezített légzés, vérszegénység, majd fokozatos lesoványodás. Elõfordulhat átmeneti eszméletvesztés, máj-lépmegnagyobbodás, ödéma a
végtagokon és szabad hasi folyadékgyülem.
A tünetek jelentkezésekor a kórjóslat már kifejezetten rossz, az elõrehaladott állapotban lé-

A szívférgesség kutyákban
A betegséget egy 15-30 cm hosszú fonálféreg,
a Dirofilariaimmitis okozza, amely általánosan
elterjedt a Föld trópusi, szubtrópusi országaiban
(Amerika, Afrika, Dél-Ázsia, Ausztrália). DélEurópában is nagy számban fordul elõ (elsõsorban Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Görögország, Törökország).
Hazánkban 2008-ig csak olyan kutyákban diagnosztizálták, amelyek fertõzött területen fertõzõdtek, pl. nyaralás alkalmával. 2009-ben számoltak be az elsõ olyan hazai esetrõl kutyában,
ami nem utazás során, hanem Magyarországon
fertõzõdött, ezt számos további eset követte.
A betegséget terjesztõ szúnyogok a fertõzött
kutya, macska vagy vadon élõ állat vérszívását
követõen továbbviszik a kórokozót az egészséges állatra vagy emberre. A köztigazda szúnyogokban vérszívással felvett mikrofiláriák a rovarokban 2-3 hét alatt fertõzõvé válnak, majd az
újabb vérszívás során a végleges gazdákba kerülnek. A vérszíváskor beoltott lárvákból kb. 68 hónap után alakulnak ki a kifejlett férgek, tehát a csípéstõl a féreg kifejletté válásáig 6-9 hónap kell. A szúnyogok által a vérszívás során a
bõrbe oltott lárvák a bõr- vagy az izomszövetben vedlések révén fejlõdnek 2,5-3 hónapig,
majd a vénás keringéssel a szívbe jutnak, és ott
még újabb 3 hónap alatt érik el az ivarérettséget.
A kifejlett férgek elõször a tüdõartériában telepednek meg, majd amikor ott már nem férnek
el, elkezdik a jobb kamra üregét is kitölteni. A
kifejlett férgek lokalizációja tehát a jobb szívfél,
a tüdõartéria és a szívhez vezetõ nagyobb erek.
A fiatal alakok ritkán a szembe, a központi ideg-

eredménnyel. Volt olyan szezon, amikor õ volt a
házi gólkirály, elsõsorban 11-esekkel vette be az
ellenfelek kapuját.
Varsányi

A Pest megye II. osztályú felnõtt labdarúgó bajnokság 2015-16. évi végeredeménye
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

csapat
FC Dabas II.
Százhalombattai LK
Alsónémedi SE
Fémalk-DDTE
Felsõpakony KSE
Pereg SE
Dömsödi SE
UFC Gyömrõ
Taksony SE II.
Gyáli BKSE
Ráckeve VAFC
Sóskút SKE
Bugyi ASE
Tárnok KSK
Hernád SE
Dunaharaszti MTK II.

M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

GY D
24 4
21 6
18 9
18 9
14 8
12 9
11 8
10 10
10 6
9
9
12 4
8
7
7
5
6
4
4
3
4
3

V
2
3
3
3
8
9
11
10
14
12
14
15
18
20
23
23

LG
107
86
77
83
78
54
49
45
49
53
51
44
27
27
44
37

KG
27
29
29
46
52
47
54
55
58
60
63
55
66
75
90
105

GK
80
57
48
37
26
7
-5
-10
-9
-7
-12
-11
-39
-48
-46
-68

P
76
69
63
63
50
45
41
40
36
36
35
31
26
22
15
1

megjegyzés

(-5 pont)

võ betegek legtöbbször az intenzív kezelés ellenére elpusztulnak!
A szívférgesség kimutatására a legegyszerûbb
módszer a vér vizsgálata, ebben az esetben az ott
keringõ mikrofiláriák jelenlétét próbálják kimutatni. Antigén, ill. ellenanyag kimutatáson alapuló immundiagnosztikai gyorstesztek is rendelkezésre állnak, 10 percen belüli eredményközléssel. Figyelembe kell azonban venni, hogy kizárólag hím férgek, kevés nõstény féreg jelenléte
esetén az egyes tesztek negatívak lehetnek.
Amennyiben a gyorsteszt eredménye pozitív, javasolt a diagnózist egy ún. PCR-vizsgálattal is
megerõsíteni, ebben az esetben a férgek DNS-ét
mutatják ki a laboratóriumba küldött mintából,
ennek a vizsgálatnak a legnagyobb a megbízhatósága, de sajnos ez a legköltségesebb is, ill. az
eredményközlés ideje is több nap.
A szívférgesség esetében nem lehet eléggé
hangsúlyozni a megelõzés fontosságát, mivel a
már kifejlõdött férgek elpusztítása nagyon kockázatos, nehéz és költséges. Emiatt javasolt az
állatok szûrése, ill. a szúnyogszezon alatti folyamatos védekezés. A megelõzésre alapvetõen
két módszer áll rendelkezésre.
Védekezés a férgeket terjesztõ szúnyogok ellen:
Nyakra cseppentõs, ún. spot on készítmények:
néhány bolha- és kullancsellenes készítmény
szúnyogellenes hatással is rendelkezik. Alkalmazásuk egész évben, havonta 1x javasolt. Létezik
szúnyogellenes hatással is bíró kullancsirtó nyakörv, alkalmazása 6 havonta javasolt.
Védekezés a vérben már meglévõ vagy újonnan bekerülõ mikrofiláriák ellen, mielõtt még
azok kifejlett férgekké válnak: a mikrofiláriákra
is ható féreghajtó tablettával vagy spot on készítménnyel, alkalmazásuk a szúnyogszezonban havonta javasolt.
dr. Siket Péter állatorvos
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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

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik

TÓTH SÁNDORT
utolsó útjára elkísérték,
és a család fájdalmában osztoztak.
Gyászoló család

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

Lancsák János Zsolt emlékére!
A mélybe csak tested merül el,
csak õ tûnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé,
szóródva is köztünk marad.
/Keszei István/
Fájó szívvel búcsúzik tõle: családja, barátai, ismerõsei és
gyûjtõtársai. Kit életében nemes célok vezéreltek, annak neve
sírba nem száll, hanem megõrzi az emlékezet!
Élt 55 évet.

Ismét szól a tárogató
A dömsödi református templom tornyából
Immáron hagyomány, hogy nyaranta, minden vasárnap 18 órakor zsoltárok, dicséretek,
magyar énekek és népdalok zendülnek fel templomunk tornyából.
Érdemes meghallgatni és elgyönyörködni abban, hogy miként szólaltatja meg Hajdú László
ezt a nem mindennapi és ritka hangszert.
Miként tölti meg a tárogató erõs hangzásával a templom elõtti kis teret.
A tárogató elképzeléseink szerint június 19-én 18 órakor szól majd elõször, s utána szeptemberig minden vasárnap
ebben az idõpontban hallgathatjuk.
Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivételes élmény!
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:
Kun István – Sztojka Teréz
ALEX ÁBRAHÁM
Fekete Zoltán – Dankó Bernadett
ZOLTÁN
Kelemen Gábor – Fuják Inez
BRENDON
Zentai Béla – Csobolyó Klára
HANNA

Házasságot kötöttek:
Kincses Zoltán – Ottó Mónika
Varga Tamás Milán – Hegedûs Orsolya

Elhunytak:
Papp Lászlóné Turóczi Ilona
Bencze Gáborné Juhász Irén
Ispán Lászlóné Tassi Erzsébet
Lancsák János Zsolt
Horváth József Miklós
Szûcs Sándor
Mészáros Pál
Tóth Sándor
Jaksa Istvánné Sass Eszter Mária

87 éves
95 éves
96 éves
56 éves
60 éves
76 éves
92 éves
89 éves
83 éves

Vásárnaptár
Július 17. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Július 17. (minden hónap 3. vasárnapján)
Kunszentmiklós, országos állat- és kirakodóvásár
Július 24. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Július 31. Nagykõrös, Magdolna-napi vásár
(országos állat- és kirakodóvásár)
Augusztus 07. Lajosmizse, országos állat- és
kirakodóvásár
Augusztus 14. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Augusztus 14. Dunaújváros, országos kirakodóvásár

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

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: július 25.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: augusztus eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk: Balogh István Ferenc,
Bencze István, Biricz Márta Enikõ,
Bõdi Endréné, Budai Szilvia, Burján Katalin,
Christoph Gáborné, Csaplárné Szilágyi
Veronika, Csikós Lászlóné, Csonka Nóra,
Földvári Attila, Habaczellerné Juhász Judit,
Harsányi Zoltán, Jancsó Attila,
Keyha-Czeller Piroska, Korona Sándor,
Kovács Lászlóné, Krisztián Kristóf Zsolt,
Markóné Zöldág Ágnes, Matula Bettina,
Nemoda-Stiasny Márta, Orbánné Kiss Judit,
Pintér-Rakszegi Zita, Pongrácz József,
Richter Gyuláné, Sasné Boldizsár Mária,
Siket Péter, Stefanovics Lajosné,
Szabó Andrea, Szücsné Ágh Anikó,
Tóthné Porvay Zsuzsanna, 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

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

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelõkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelõ: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés:
Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfõ: 8-14 óráig, kedd, csütörtök:
12-18 óráig, szerda: 8-14 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-14 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
idõpontkérés szükséges.

Háziorvosi ügyelet

06/20/508-4809

(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

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

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége a Sion Security
számán: 06-70-634-5434

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

06-20-383-5407
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2016-ban ballagó osztályok
8. a
Alsó sor: Sasné Boldizsár Mária,
Földváriné Balikó Mariann, Tóthné Porvay Zsuzsa, Krnájszki Istvánné, Pergerné Kenesei Krisztina,
Mészáros Pálné, Csömöri Erzsébet, Bak Gáborné, Feketéné Patonai Nóra Eszter, Ispánné Czibolya
Andrea, Gerenday Éva, Nádiné
Kamrás Zsuzsanna. Középsõ sor:
Donec Szergej, Orosz József,
Dorogi Viktor József, Kincses
Ramóna, Zsákai Melissza, Kovács
Bálintné of., Farkas Letícia Lizett,
Rupa Krisztina Ramóna, Varga
Szimonetta Marianna, Horváth István, Kincses Tamás. Felsõ sor: Faragó Attila, Pethesné Nyári Katalin, Szakács Krisztián,
Fülöp László Levente, Kun Bence Gergõ, Kun Adrián, Kincses Sándor, Fekete Richárd, Ambruska Margit, Keyha-Czeller Piroska.
8. b

1. sor: Baloghné Bencze Noémi, Földváriné Balikó Mariann, Tóthné Porvay Zsuzsa,
Krnájszki Istvánné, Pergerné
Kenesei Krisztina, Mészáros
Pálné, Csömöri Erzsébet, Bak
Gáborné, Feketéné Patonai
Nóra Eszter, Ispánné Czibolya Andrea, Gerenday Éva,
Thamó Emõke. 2. sor: Donec
Szergej, Kolompár Izabella
Judit, Jakab Tünde Diána,
Kulimak Réka, Földvári Fanni Ildikó, Ácsné Jaksa Szilvia
of., Szarka Nóra Zsófia, Sass
Lilla Mónika, Sámson Nikolett, Balogh Barbara, Erõs Fanni Noémi, Ambruska Margit, Csonka Nóra, Keyha-Czeller Piroska.
3. sor: Pethesné Nyári Katalin, Országh György, Pék Bianka, Fülöp Szilvia, Varga Anna Nóra, Varga Dorina, Tóth Ilona Éva,
Huszti Barbara Györgyi, Tóth Judit Noémi, Székely Klaudia, Mendi Attila. 4. sor: Faragó Attila, Béczi János, Kudar Zsolt Zsigmond,
Hermányi Gergely Barnabás, Bõdi Gábor, Csontos András.
8. c

or

Alsó sor: Baloghné Bencze
Noémi, Földváriné Balikó Mariann, Tóthné Porvay Zsuzsa,
Krnájszki Istvánné, Pergerné
Kenesei Krisztina, Mészáros
Pálné, Ambruska Margit, Bak
Gáborné, Feketéné Patonai
Nóra Eszter, Ispánné Czibolya
Andrea, Gerenday Éva, Thamó
Emõke. Középsõ sor: Lantai
Szilvia, Fábián Szimonetta Krisztina, Gonda Alexandra, Kolompár Petra, Keresztes Bernadett,
Bebõk Gabriella, Csömöri
Erzsébet of., Csehi Lili, Fábián
Bianka, Lázin Loretta Kitti, Mendi Dorina, Patkó Henrietta, Horváth Barbara Diána. Felsõ sor: Donec Szergej, Pethesné Nyári
Katalin, Kun János Botond, Pokornyik Krisztián, Hicz Patrik, Pokornyik Gábor, Csörgõ Máté, Matics Károly, Keller Konrád,
Bazsó Bence László, Gránicz Gellért, Tóth Attila Sándor, Csordás Krisztián. Legfelsõ sor: Faragó Attila, Béczi János.

