
2018 elsõ napjai. Egyelõre csak ízlelgeti az
ember az új évszámot. Nekem úgy tûnik, hogy
nem régen léptük át a 21. század küszöbét, és
tessék, már szinte eltelt két évtized! No, de csak
ennyit az idõ múlásáról! Lássuk, mit is hoz szá-
munkra az új esztendõ?
Elõször is nagyon-nagyon boldog és sikeres

új évet kívánok minden Dömsödi Polgárnak!
Kívánom, hogy olyan sikeres esztendõ elé néz-
zünk, amelyben megtalálja a boldogulását az
egyén, amelyben országunk fejlõdése töretlen
lesz, és amelyben nagyközségünk lakóinak, ve-
zetõinek álmai is valóra válnak!
Álmokról beszéltem.Nézzük,melyek is ezek

az álmok, amelyekbõl valóság kellene hogy vál-
jon a következõ hónapok során!?
Elõször is a sokat emlegetett hídról. Tegnap

aláírtuk a kivitelezési szerzõdést a közbeszerzé-
si eljárás gyõztesével, a TTD Expert Zrt. vezér-
igazgatójával. Tehát nincs visszaút!Március vé-
géig megépül a híd! A vállalat vezetõi nagyon
jó benyomást tettek ránk! Úgy tûnik, hogy egy

alaposan felkészült céggel sikerült szerzõdést
kötnünk! A munkák megkezdésérõl, az út lezá-
rásáról, az elterelésrõl (elõreláthatólag január
24.) szórólapokon és a honlapunkon fogjuk ér-
tesíteni az érintetteket! Elõre is köszönöm azok
türelmét, akiknek a megszokott közlekedési út-
vonalukat meg kell hogy változtassák a lezárás
miatt. Némi könnyítést jelentmajd, hogy a lezá-
rással párhuzamosan kiépítenek egy gyalogos
és kerékpáros közlekedésre alkalmas utat az
épülõ híd mellett! Csak remélni tudom, hogy az
idõjárás kegyes lesz hozzánk, és határidõre be-
fejezõdhet az építkezés!
Az energetikai pályázat érintett épületein to-

vább folyik a munka, legnagyobb sajnálatomra,
nem mindig a várt ütemben. Az iskola, a dabi
óvoda, a �zöld-kereszt� és a sportcsarnok felújítá-
sa február végéig be kellene hogy fejezõdjön!
Elég, ha annyitmondok, hogyvannakkétségeim!
Nagy érdeklõdéssel várjuk néhány pályázat-
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Folytatás a következõ oldalon.

Hajnali fények Dömsödön Fotó: Vass

FALUGYÛLÉSRE
MEGHÍVÓ

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete

2018. január 29-én hétfõn
18 órakor

FALUGYÛLÉST
hív össze.

Helyszín: azOktatási és Mûvelõdési
Központ nagyterme.

Erre az alkalomra a település lakóit
tisztelettel hívjuk és várjuk!

Az aktuális témák kapcsán várjuk
hozzászólásaikat, észrevételeiket.

Megjelenésükre feltétlenül
számítunk!

Eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendõt kívánunk
a Dömsödi Hírnök minden kedves olvasójának!
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ról az illetékes szerv döntését. A külterületi helyi
közutak pályázatunk sikere az egyik legfonto-
sabb lenne, hiszen ennél a pályázatnál olyan
utak felújítását céloztuk meg, amelyeket saját
erõbõl belátható idõben nem tudnánk felújítani!
A belterületi utak felújítására vonatkozó pályá-
zat második fordulós kiírását január második fe-
lére várjuk!A felújítandóutcák tervei készülnek,
remélem sikeresebbek leszünk, mint az elõzõ
körben! Ha már az utaknál tartunk, akkor mu-
száj írnom azokról a kifogásokról, amelyek be-
érkeznek hozzánk. Gyorsan elõrebocsátom,
hogy az utak minõségével kapcsolatos kifogá-
sok egytõl egyig jogosak! Azt viszont tudomá-
sul kell venni mindenkinek, hogy a lehetõsége-
ink korlátozottak! Több évtizedes lemaradást
nem lehet néhány év alatt pótolni! Elsõsorban a
külterületi, az üdülõterületi utakról van szó!Eze-
ken a területeken egyre többen laknak életvitel-
szerûen! Pályázat viszont nincs, és saját erõbõl
csak toldozgatunk, foltozgatunk! Ezek jelentõs
része mezõgazdasági területek megközelítésére
szolgál, így aminimális javítást sem lehet észlel-
ni, mivel az ott közlekedõ nehézgépek bizony
kerekeikkel �felszántják� az utat!
Pozitív döntést várunk az egészségügyi pá-

lyázatunkkal kapcsolatosan! Ha ez tényleg így
lesz, akkor 2018-ban a Hajós-kastély átalakítá-
sával, felújításával olyan egészségügyi centru-
munk lehet, amely évtizedeken keresztül szol-
gálni fogja Dömsöd lakóit!
A csónakház felújítása � a közbeszerzés el-

húzódásamiatt � valószínûleg az õszi hónapok-
ra kerül át. A pénz megvan rá, most már csak a
nyertes kivitelezõvel kell egyeztetni a megfele-
lõ idõpontot!
Óhajaink titkos bugyraiban továbbra is ott

van a Duna-partunk (a Petõfi-fa környéke) tel-
jes rendbetétele! Pánczél képviselõ úr tájékozta-

tása szerint van némi esélye, hogy célzott támo-
gatást kaphassunk erre a célra az év folyamán!
Ennyi mindenmellett a mohóságom azt mon-

datja velem, hogy jó lenne aBM�kisutas� pályá-
zatán ismét nyerni, és jó lenne szintén a BMáltal
kiírt közbiztonsági pályázaton kamerarendsze-
rünket bõvíteni, elsõsorban az üdülõterületen!
Ezek szerint sok minden feladat vár ránk az

esztendõ során, és még nem beszéltem a saját
magunk által elvégzett felújítási, építési mun-
kákról! De errõl majd a január végi Falugyûlé-
sen többet!
Bár önkormányzatunk nem aktív résztvevõ-

je, de mégis jelentõsen befolyásolhatja a 2018-
as esztendõmegítélését az új katolikus templom
építése!A régi bontásának kezdete tavaszra vár-
ható. Megbeszéltem Nemeskürty esperes úrral,
hogy amit lehet, megpróbálunk megmenteni a
bontásból kikerülõ értékekbõl! Elsõsorban az
ólomüveg ablakok jöhetnek szóba! Felmerült a
lehetõsége a templommal szemben lévõ sarok-
telken kialakított bemutató tér kialakítására, de
errõl még nincs képviselõ-testületi döntés.
Ismét felhívom Lakótársaim figyelmét, hogy

január 1-tõl változtak a hulladékgyûjtés idõ-
pontjai és szabályai!Aki nemkapott szórólapot,
annak anyagát megtekintheti a honlapunkon, il-
letve a facebook oldalunkon!
Még egy mondatra visszakanyarodnék a

múlt évre. A decemberi különféle rendezvé-
nyek egységesen komoly érdeklõdés mellett
zajlottak! A siker a rendezõké és a fellépõké
volt! Az Idõsek Karácsonya, az Általános Isko-
laKarácsonyiKoncertje, aMûvészeti Iskola be-
mutatói mind csak erõsítették bennünk az ünne-
pi hangulatot!
Befejezésül ismét kérném, hogy adójuk 1

százalékát rendeljék a Dömsödért Alapítvány
számára. Adószámuk: 18668456-1-13.

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap Idõ

Hétfõ 8.00�12.00,
13.00�17.30

Kedd Nincs

Szerda 8.00�12.00,
13.00�16.00

Csütörtök Nincs

Péntek 8.00�11:30

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

Kisebbségiképviselõi
fogadóóra!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

minden héten
hétfõtõl péntekig

délután 15.00-tõl 16.00 óráig
tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2018. január 31. szerdán
14-15 óráig

LÁZÁR JÓZSEFLÁZÁR JÓZSEF
képviselõ úr,

a Népjóléti Bizottság elnöke
tart fogadóórát.

Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

Szeretettel köszöntjük 90. születésnapja
alkalmából Szûcs Józsefné Eszter nénit!

Dömsödön született 1928. január
06-án. Szülõfaluja iránti elkötelezett-
sége a mai napig fontos számára.
Esztike nénit varrónõként is és a
mindennapi tevékenységeiben a
kedves szelídség és a precizitás jelle-
mezte. Nagy odaadással segített

unokáinak nevelésében, mely mindig örömöt okozott
számára. Dömsödön a református gyülekezet tagjaként
míg egészsége engedte, hosszú éveken át presbiteri
feladatokat látott el.
Dédunokáinak érkezése igazi ajándék számára.

Kedves Esztike néni! A Dömsödi Hírnök olvasói
nevében kívánok örömteli és szeretetteljes boldog
születésnapot!

Vass Ilona
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6. � Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 � E-mail: domsodote@gmail.com

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

Dömsöd ÖTE eseményei � december hónapban
Ebben a hónapban 4 káresetünk volt:
2017-12-08-án Dömsöd Elõre utcába 14 óra

30 perc körül kaptunk telefonos bejelentést,
hogy egymelléképület lángba borult.
Kiérkezésünkkor egy C- és egy gyors-be-

avatkozó sugárral megkezdtük a tûz oltását.
A melléképület középsõ része égett, ahol

használati tárgyak, festékek, szerszámok voltak.
Amellette lévõ fatároló még nem égett, és sike-
rült is megakadályozni, hogy arra is átterjedjen
a tûz. Segítségünkre érkeztek a ráckevei kollé-
gák is, és a végleges oltást együtt végeztük el.
Személyi sérülés nem történt.
2017-12-08-án este második esetünk Kis-

kunlacházán volt, ahol egy lakóépületben kelet-
kezett tûz a Védgát utcában. Ide 19 óra 45 perc-
kor kaptunk jelzést, és 5 fõvel vonultunk is se-
gítségnyújtásra a Délegyháza Öte 1-es és a
Dabas 1-essel közösen a már kint lévõ és tûzol-
tást megkezdõ ráckevei kollégáknak.
Az épület több helyiségében volt tûz, és a tetõ-

szerkezete is égett néhány helyen. Az egyes sze-
rünk vízszállítási tevékenységet végzett, mivel
elérhetõ közelségben nem volt tûzcsap, illetve 3
fõ a beavatkozásnál segítette a többi egységet.
Személyi sérülés nem történt, de az anyagi

kár jelentõs.
2017-12-09-énApajDélibáb utcában egy ka-

zánrobbanás után tüzelõanyag és használati cik-
kek kaptak lángra.
Itt egységünk ért ki elsõnek, és egy C-sugár-

ral légzésvédelembenmeg is kezdtük az oltást a
pincében. Az idei évben beszerzett hõkamera
segítségével tudtunk csak dolgozni az oltáson,
mert a nagy füst és a keletkezett gõzmiatt 0 volt
a látótávolság, csak a hõkamera képe alapján le-
hetett tájékozódni és látni, hogy hol szükséges
az oltóvíz. A esethez vonultmég a Sziget 2-es, a
DélegyházaÖte 1-es és aXX/1-es fõvárosi szer.
A tüzet végül egy C- és egy gyors-beavatkozó
sugár segítségével sikerült eloltanunk.
A hõterhelés miatt komoly kár keletkezett a

pincében, demég a lakótérben is.
Személyi sérülés itt sem történt, de az anyagi

kár az jelentõs.
2017-12-22-én reggel 07 óra 15 perckor ri-

asztották egyesületünket és a ráckevei önkor-
mányzati tûzoltókat Dömsöd � Kiskunlacháza
közötti 51-es szakaszra, ahol egy kamion az út-
ról letért és árokba hajtott. A helyszínen az egy-
ségek áramtalanítottak, majd a kamionmentõ
kiérkezését követõen a mûszaki mentésben se-
gédkeztek. Szerencsére személyi sérülés nem
történt!
Mindenkit várnak haza a szerettei, kérjük a

közlekedõket, hogy óvatosan és biztonsággal
közlekedjenek a télies útviszonyokban!

Tisztelettel kérünkmindenkit, hogy ha be-
jelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös
számon tegyemeg legelõször, de ezt követõen
a Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefon-
számon.
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 családjá-

nak!

A kedvezményezett adószáma:
18688320-1-13

A kedvezményezett neve:
DÖMSÖDITÛZOLTÓEGYESÜLET

Egyesület számlaszáma:
51700272-10903818-00000000

További információk és képek a webolda-
lunkon, awww.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n
vagy a Facebook-on találhatóak.

Pongrácz József
titkár

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com



Iskolánkban megrendezésre ke-
rült 5. és 6. évfolyamon az Arany
JánosMagyar Verseny.

Decemberben iskolánk régi ha-
gyományaihoz hûen minden hé-
ten adventi megemlékezést tartot-
tunk. A karácsonyra való készü-
lõdés lezárása pedig a december
21-ei Karácsonyi Koncert volt az
OMK-ban.

Bányai Dorina, Csörgõ Lujza
Lilla tanulók a Ráckevei Ady
Endre Gimnázium angol verse-
nyén vettek részt.

***

Informatikai fejlesztés
iskolánkban

Örömmel vettük, hogy a fenntartó Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központon keresztül
megvalósított informatikai fejlesztés kapcsán,
szinte karácsonyi ajándékként, új informatikai
eszközök érkeztek iskolánkba.
Ez azt jelenti, hogy intézményünk össze-

sen 24 db asztali számítógépet, 10 db lapto-

pot és 12 db projektort kapott, melyek egy
részét az Apaji Tagintézményünknek adtuk
át. A továbbiakban pedig még tanulói tábla-
gépeket is fogunk kapni. Így jelentõsen ja-
vulnak, javultak a feltételek, amelyek a kor-
szerû, XXI. századi nevelés-oktatás elvárá-
sait hivatottak megvalósítani.
A felsõ tagozaton az informatika terem el-

avult számítógépei helyére húsz darab telje-
sen új, korszerû asztali számítógép került. A
laptopok a pedagógusok rendelkezésére áll-
nak. Használhatják akár saját felkészülésük-
höz, akár a tanítási órákon a tanulók foglal-

koztatására, csoportmunkára vagy egyéni
fejlesztésre is. A projektorok egy része a tan-
termekben rögzítésre kerül, így például a
Széchenyi úti iskolában valamennyi tante-
remben lesz fix projektor. Természetesen az
alsó tagozaton is sokat jelent ez a fejlesztés.
A tanítóknak is bõvül a lehetõsége, hogy
infokommunikációs eszközökkel is segítsék
munkájukat, motiválják a tanulókat és be-
vonják õket is a tanítás-tanulás folyamatába.
Köszönjük!

Összeállította:
FaragóAttila pedagógus
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Tisztelt Dömsödiek!
2017. december 20-án késõ délután, este szétosztottuk a kapott címek,

nevek szerint a 16 üzletben kitett jótékonysági felhívás alapján összegyûlt

a d ományok a t .
Örömmel tudatjuk
mindenkivel, hogy
idén 30 helyre
tudtunk az Önök, a
Ti jóvoltotokból ki-
vinni tartalmas
csomagokat az arra
rászorulóknak.
Mivel nagyon sok
játékot és mese-
könyvet is kap-
tunk, így a gyer-
mekes családok-
nak bõségesen ju-
tott azokból.
Köszönjük az

adományozóknak,
az üzletek tulajdo-
nosainak, dolgo-
zóinak s az átuta-
zóknak, hogy eb-
ben a nemes mun-
kában részt vettek.
Külön köszönet a segítõknek amunkájukért. :)
Remélhetõleg ez a hagyomány nem fog megszakadni itt Dömsödön, s

egyre többen éreznek rá egy ilyen jótékonysági gyûjtés lényegére. Mert
tudjátok, akinek helyin az esze, a helyitõl veszi,mert a helyit segíti! Több-
szörösen.

IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII   HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK   ����   IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII   HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK

2018-ban is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy támogassa a �Még 1000 év
Dömsödért� Egyesületet adója 1%-ával a 2017.
évi adó bevallásakor, függetlenül attól, hogy ki is
készíti el a bevallását.Nyilatkozzon a �Még1000 évDömsödért� Egyesület
javára!
Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre is köszönjük.
Egyesület adószáma: 18670062-1-13

Tisztelettel:Korona Sándor, az Egyesület elnöke



Decemberi hírek
az alsó tagozaton

�Anappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség
egyre sûrûbb és hosszabb. És ti azt mondjátok:
nemkell félni.Majd jönvalaki, aki elûzi a sötétséget,
és sose látott fényt gyújt a világnak.
Az ádventi emberek remélnek, és várják a fényt.�

/ Kosztolányi Dezsõ /

Adecemberi hónap az alsó tagozaton is a vára-
kozás, a készülõdés jegyében telt. A szorosan vett
tananyag mellett szinte minden napra jutott vers-,
ének-, szövegtanulás, adventi meglepetés.
Az idén is nagyon vártuk a Mikulást. A na-

gyobbak levelet írtak, az elsõsök csak levelet dik-
táltak neki. Gyönyörû rajzok, festmények készül-
tek az iskolai faliújságra a Mikulásról, a kará-
csonyról.

Az adventi gyer-
tyákat minden pénte-
ken csodás kis zenés,
verses összeállítással
kapcsoltuk egybe. A
2. a osztályosoknak
és tanító nénijüknek:
Csaplárné Szilágyi
Veronikának ezúttal
is köszönjük! Össze-
állításukkal elláto-
gattak a Szõnyi Ist-
ván Lakóotthonba is,
ahol meleg szeretet-
tel fogadták õket.

A Petõfi Múzeum udvarán már évek hosszú sora óta minden decem-
berben kiállítja a �Még 1000 év Dömsödért� egyesület a gyönyörû Betle-
hemét. Sajnos nem sokan tudnak róla.
Az 1. a osztály betlehemes jelenettel készült, melyet itt a múzeum ud-

varán mutattak be. Azután a szülõknek karácsonyi ajándékként, mint egy
hangos képeslap, küldték el.

A 2. b osztályosok drámaórán készülnek hagyományõrzésként a nép-
szokásokból. Ilyen eseménysorozat volt a Disznóölõ Szent András napja
(nov. 30.) alkalmából megtartott hagyományos disznóvágás � a szülõk
segítségével �, kóstolókminden osztálynak.
A finom falatokhoz versek, rigmusok is társultak:

�Megdöglött-e az a disznó, akit megöltek?
Maradt-e a hurkájából, adjanak egyet!
Mer holnap péntek lesz, a maradék nem jó lesz.
Fülit, farkát a papnak, hurkáját a diákoknak, adjanak egyet!�

Az alsó tagozat karácsonyimûsora egybeesett a negyedik adventi gyer-
tyameggyújtásával.
A 3. a osztályosok betlehemes jelenete tette még tartalmasabbá, meg-

hittebbé az alsósok utolsó tanítási napját 2017-ben.

Balázs Lajosné
tanítónõ
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Történésekben gazdag volt ez az évmind a sportolók,mind az egyesület
vezetõsége számára. A szakosztályok szépen dolgoztak, sok eredmény, el-
ismerés született. Összességében elmondható, hogy mindhárom szakosz-
tályunk igyekezett felzárkózni a fejlõdés irányvonalamellett. Komoly gaz-
dasági és pénzügyi számvetést követõen meghatároztuk azokat az eléren-
dõ célokat, amelyekre szükségünk van, ha fejlõdni szeretnénk. Ehhez ren-
delve a megfelelõ eszközöket és humán erõt, nagy lendülettel, sokat dol-
goztunk ebben az évben. Az edzõk munkája intenzív volt, amely meglát-
szott az eredményeken is. Munkánkat sokan támogatták, beleértve
szponzorainkat, valamint a Dömsödi Képviselõ-testületet Bencze István
Polgármester Úr vezetésével. Elmondhatjuk, hogy a falu vezetõi komo-
lyanveszik az egyesületben sportoló gyerekekmunkáját.A település egyik
meghatározó megtartó ereje az ifjúság. A sportban erõ van, összefogás,
összetartozás. Ez egyben a falumegtartó erejét is növeli. Szeretnénk ha tíz
év múlva nem az elnéptelenedés rémével kellene majd szembenéznünk.
Szeretnénkha az ifjak tanulmányaikat követõenvisszatérnének a faluba, és
továbbvinnék az örökséget, élhetõvé tennék itt az életet. Jó lenne, ha itt dol-
goznának és építenék tovább a települést. Ezért dolgozunk a sport eszkö-
zeinek segítségével is. A település önkormányzata pontosan látja ezt a célt,
és látható gesztusokkal azon van, hogy ebben segítsenminket.
Nehéz összehangolni a három szakosztály zökkenõmentes mûködését.

Összehangolni a nézetkülönbségeket, közös akaratra jutni. Demokratiku-
san és egységesen vezetni csak akkor lehet jól, ha egyformán látjuk
ugyanazt a célt magunk elõtt. Hamindannyian ugyanazt látjuk fontosnak:
a sportoló gyermeket, akkor nem lehet kérdés, hogymindent ennek a cél-
nak rendeljünk alá.
Szeretnénk, ha a falumegismernémunkánkat.
Fogadják szeretettel szakosztályainktól az elmúlt év szakmai értékelését!
SzabóAndrea Ambruska Péterné Madarász András

elnök alelnök alelnök

KÉZILABDASZAKOSZTÁLY
A 2017-es évünk nagyon mozgalmas és eredményekben gazdag év

volt. Egyesületünk új elnökséget kapott, szakosztályunk is új vezetõséget.
Minden korosztályunk új játékosokkal bõvült, ami igazán örömteli. Re-
mekül sikerült a lányok beilleszkedése és a felzárkózása is, ami a játékot
illeti. Az új csapattagokkal nem csak a játékos keret, de a szülõi szurkoló-
tábor is bõvült. Szurkolói egyen pólók készültek, ezzel is jelezve a szak-
osztályi összetartást és egységet az ellenfelek felé. Nyári szezonzáró csa-
ládi napunkon, õszi Üstökös Kupa utáni közös szülõ-gyerek pizzázásun-
kon remek hangulatban telt az idõ. Így az idei szezonkezdõ bajnokimecs-
cseken már frenetikus hangulat volt, a szurkolótábor kitett magáért. A
2016/17-es szezonunk június 30-ával a nyár közepén ért véget, méghozzá
nemkis sikerekkel. Tavasszal a 9 éves csapatunk egy színvonalas és nívós
nemzetközi kézilabda tornán Gyõrben az elsõ 8 közé tudott jutni. A tor-
nák sikerei nyáron tovább folytatódtak. Juniorjaink Kalocsáról bronz-
éremmel tértek haza, a 9 éves csapat aKecelKupán végzett 3. helyen,míg
a 10 éves csapat Kecskemétrõl hozott haza bronzérmet a KESI Kupáról.
A legfiatalabb 7 éves csapatunk lejátszotta elsõ bajnoki meccseit, átestek
a tûzkeresztségen. A szezon végére 4-5 mérkõzés után már szép játékkal
ajándékoztak meg bennünket, egyre bátrabbak lettek, így megszületett az
1. bajnoki gyõztesmeccsünk is.Mózes Fanni junior játékosunkmájus hó-
napban Pest megye legjobb játékosa lett az edzõk szavazatai alapján.
Nyári szünetre mindenki boldogan mehetett, egy szuper szezon után csa-
ládi napot tartottunk a helyi strandon.Aqua zumbáztunk, évet értékeltünk,
és megtanultunk újraéleszteni is. Minden kislány elsõsegély oktatáson
esett át, amit terveink szerint évrõl évre életkoruknak megfelelõen frissí-
tünk majd. Ellátogattunk a fõvárosba a nagyszabású vizes világbajnok-
ságra, csapatépítõ programként a nyári edzõtábor elõtt. Az alapozást Esz-

tergomban kezdtük. Idilli környezetben, nagyon jó körülmények között
dolgozhattak a lányok. Felkészülten indultunk neki az idei bajnoki sze-
zonnak, ami az eddigi éveink talán legsikeresebb kezdését produkálta.
Gólzáporos, magabiztos gyõzelmek, verhetetlen dömsödi csapat az õsz
mérlege. Béczi János vezetõedzõ, Kovács Anna kézilabda szakedzõ és
Mózes Fanni segítõ munkáját ezúton is köszönjük. Az eddig elért szép
eredmények bizonyítják, hogy lányaink a lehetõ legjobb kezekben van-
nak. Köszönettel tartozunk Julika néninek, aki a kapusaink külön edzését
vállalta, és igazán remekmunkát végez velük. Az õszi szünetbeli Üstökös
Kupán a 10 éves korosztályban TóthMelissza, a DUSE kapusa lett a leg-
jobb kapus. A 2018-as évet hasonlóan szépmagabiztos és eredményes já-
tékkal szeretnénk folytatni. A szülõk és az elnökség támogatását ezúton is
köszönjük, nélkülük nemmenne. ADömsödi Önkormányzatnak, Bencze
István polgármester úrnak, a képviselõ-testületnek, Novák Pál Apaj köz-
ség polgármesterének, TAO támogatóinknak és szponzorainknak idei tá-
mogatását is hálás szívvel köszönjük. Igyekszünk további remek eredmé-
nyekkel ezt meghálálni. Másik két szakosztályunknak kívánunk sikeres
versenyévet 2018-ra. Találkozzunk a pálya mellett avagy a vízparton.
Hajrá dömsödi sportélet! Boldog új évet kívánunk!

BurjánKatalin
szakmai asszisztens

�Nevelni nemes eszközökkel��
DömsödiUtánpótlás Sportegyesület összefoglalója a 2017-es évrõl
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LABDARÚGÓSZAKOSZTÁLY
A 2017-es év ismét sok feladattal és örömmel, nehézséggel telt a Döm-

södi Utánpótlás SE labdarúgó szakosztály életében. AMagyar Labdarúgó
Szövetség új utánpótlás politikai, strukturális programmal jelentkezett be
az erre az évre, aminek célja egy hatékonyabb rendszer a tehetségek felfelé
áramoltatásához. Célja az arra érdemesek fejlõdésének, ezzel egyszers-
mind a magyar labdarúgás fejlõdésének biztosítása. Az alközponti rend-
szer átalakulása és a Bozsik Tornák felügyeletének változása eredményez-
te, hogy egyesületünk "A" szinten, központilag a Ferencvárosi TC akadé-
miájához lett besorolva. A rendszerben alatta "B" szinten a Dunaharaszti
lett az alközpontunk. A Bozsik Tornák felügyelete, szervezése az FTC
(DMTK) feladata lett. Az új struktúránakmár az elsõ évében sikerült négy
játékost feljebb adnunk "B" szintre, ami nagyon szép eredmény egy hat-
ezer fõs kis település viszonylatában. Az új egyesületben elõttük az út egy
mégmagasabb szint eléréséhez, akár elsõ osztályú csapathoz is lehet kerül-
ni. (Az õszi idény végeztével négy DMTK utánpótlás korú játékost hívott
próbajátékra az FTC és egy játékost aGyõri ETOFC.)
Ezen lehetõségnek az elsõ lépését szeretné a DUSE a focizni vágyó

gyerekeknek megadni. Ennek érdekében is szerveztünk nyáron egy bala-
toni edzõtábort az U 13/12-es korosztálynak, és a kisebb korosztályok is
eltölthettek néhány napot a Dömsödi Csónakházban. Köszönet érte a tá-
mogatóknak, szülõknek és a Kajak Szakosztályunknak! Célunk, hogy ez
rendszeresen így legyen, szokássá váljon a labdarúgó szakosztályban a
nyári edzõtábor.
Jelenleg a 2008, 2009 és 2010-es gyermekekben mutatkozik némi hiá-

nyunk, itt a megszokotthoz képest kevesebb fiú érdeklõdik a labdarúgás
iránt. Az új évben szeretnénk ezen változtatni. Hívjuk és várjuk szeretettel
ezen korosztályokat az egyesületünkbe.
Elsõ alkalommal a DUSE történetében egy felnõtt csapatot is indítot-

tunk amegyei bajnokságba.A csapatminden tagja dömsödi és apaji lakos
sportoló. Ahogy minden kezdet, így ez is nehéz, ugyanakkor szép feladat
is. Bízunk a sikeres folytatásban. Hosszú távon cél, hogy az egyesületben
nevelkedõ gyerekek közül minél többen bekerüljenek majd a felnõtt csa-
patunkba.
Az elkövetkezõ évek egyik nagy célja még, hogy szeretnénk az edzõ-

pályát � állami és helyi támogatásmellett � felújítani. Ennek zajlik az elõ-
készülete, terveink szerint 2018 tavasszal pályázni fogunk erre a célra a
Labdarúgó Szövetségnél. SzabóBenjámin

szakmai igazgató

KAJAK-KENUÉSVÍZISPORTSZAKOSZTÁLY
Szakosztályunk éve elég mozgalmasra sikeredett. Az egyesületi elnök,

elnökség és vezetõség változása mellett az év folyamán a szakosztályve-
zetés is többször átszervezõdött. Ezen folyamatos változások közepette
próbáltunk felépíteni egy új alapokon nyugvó erõs és ütõképes csapatot,
mely minden jellegû megmérettetésen megállja a helyét, mind egyéni,
mind pedig szakosztályi szinten.
Úgy érzem, nem dolgoztunk hiába�
Az évet az erõnléti tornatermi edzésekkel kezdtük, majd végre eljutot-

tunk egy versenyfelkészítõ edzõtáborba. Három napot töltöttünk Mátra-
házán, mely a csapatépítés szempontjából meghatározó esemény volt a
versenyszezonra nézve.
Az edzõtábor emlékei még le sem csengtek a gyermekekben, rögtön

újabb esemény állt elõttünk. Támogatóink és segítõ szülõk által átadásra
került konditermünk, ahol profi edzõgépek állnak a gyerekek rendelkezé-
sére aminél hatékonyabb edzésmunka és eredmény elérése érdekében.
Eközben megkezdõdött az idei versenyszezon is, fizikai felmérés for-

májában, ahol minden gyermekünk tisztességgel helyt állt.
Aztán olyan gyorsan elröppent az a pár hideg hónap, hogy csak azt vet-

tük észre, hogy újra vízen a csapat. Koruknak, edzettségüknekmegfelelõ-
en több kisebb csoportban zajlottak az edzések, valamint egy segédedzõt
is köszönthettünk a szakosztálynál. Edzõnk, segédedzõnk segítségével
még több figyelmet tudott fordítani minden egyes gyermek fizikális és
mentális felkészítésére. A tapasztalatgyûjtés szempontjából fontosak vol-
tak amás kajak-kenu egyesületekkel közös edzéseink, programjaink, esz-
mecseréink.

Folytatás a következõ oldalon.
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Az év folyamán hajóparkunk jelentõsen fejlõdött, és a nyáron támoga-
tónktól használatramegkaptunk egy teljesen felszerelt, vizsgáztatottmen-
tõmotoros hajót, valamint egy csapatszállító kisbuszt, melyek nagy segít-
séget és elõrelépést jelentettek számunkra.
A hétköznapok edzésekkel teltek, májustól szeptember végéig a hétvé-

gék nagy részét versenyeken töltöttük. A többnapos versenyeken egész
kis �sátor-települést� állítottunk fel, ahol nem csak versenyzõink, hanem
õket elkísérõ szüleik is velünk tartottak. Kialakult egy szakosztályi-nagy-
család. Ezen hosszú hétvégék a versenyek izgalmán, boldogságán,
büszkeségén� esetleges csalódásán kívül másban is hozzájárultak a
gyermekek fejlõdéséhez: tovább építették a csapat egységét. A versenyek
közti idõszakban közös életünk nagyrészt játékkal, mókával, kacagással,
ritkán apró súrlódásokkal telt, melyek egységgé kovácsolták a csapat ap-
raját és nagyját.
Emellett felnõtt csapatunk is folyamatos edzésekkel készült a Masters

versenyekre, ahol elismerésreméltóan szerepeltek.
A szezon alatt összesen 21versenyen vettünk részt, ahol a gyermekekösz-

szesen81dbérmet gyûjtöttekössze,Masters csapatunkpedig8érmet hozott.
Ezmindösszesen83bajnokipontot jelent a szakosztálynak,melyazország

99pontszerzõegyesületébõl a ranglista 53. helyére emelte egyesületünket.
A jövõ szezonra nézve megkezdõdtek az erõnléti edzések, amellyel

szeretnénkmegalapozni a jövõ év eredményességét!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani sportolóinknak, hogy elért
eredményeikkel beírták a DUSE nevét a kajak-kenu sportágba.
Továbbá köszönöm a szülõk, családtagok segítõ munkáját, valamint

köszönetünket szeretnénk kifejezni támogatóinknak és szponzorainknak
az egész évben nyújtott önzetlen segítségükért.
Boldog új �sport-évet� kívánunkmindenkinek!

Kajak-Kenu és Vízisport Szakosztály

Folytatás az elõzõ oldalról.

�Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Megpihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk voltál,
Te, aki nem kértél, s nem vártál,
Minket örökre elhagytál.
Öleljen át a csend és a szeretet.
Atyáid csarnokaiban,
Testvéreid mellett foglalj helyet.�

Egy nagy dinasztia utolsó tagját szólítottama-
gához az Úr e hideg téli órán. Folyton dolgos,
munkás lelke megpihent, és vele együtt egy név
is elveszett. Kihalt egy név, mit anyakönyveink
200 éven keresztül datáltak, dema utoljára.
Szõgyényi Sándor a két világháború embert

próbáló idõszakában született, szegény földmû-

ves családban. Szülei, Szõgyényi Ferenc és Tar
Erzsébet hat gyermeknek adtak életet. Ferenc-
nek 1920-ban, Imrének 1922-ben, Józsefnek
1924-ben, Erzsébetnek 1927-ben, Juliannának
1928-ban és Sándornak 1930. július 4-én.
Gyermekkorát a Nagy tanyán töltötte, hol

szülei szolgáltak.Hat elemi elvégzése utánmol-
nárinasnak, majd molnár segédmunkásnak állt.
Amásodik világháború vége felé élete megrázó
pontja volt fivére: Ferenc elvesztése, kit a Döm-
södöt megszálló orosz tisztek magukkal vitték
tolmácsnak. Soha többet nem hallottak róla.
Az ötvenes évek derekán megismerkedik a

Sáfrán birtokokon szolgáló vincellér család leá-
nyával: Gerstmár Borbálával, kivel 1953. de-
cember 27-énmegesküdtek.
Katonai szolgálatra elsõnek 1950-ben hívták

be Nagykanizsára, hol rajparancsnokként szol-
gált. Két év múlva Szabadszállásra került, hol
feltornázvamagát a ranglétrán tizedes,majd sza-
kaszvezetõ lett. Itt kötött örök barátságot Szadai
Jánossal, Fehér Sándorral ésGábor Istvánnal.
Két leánygyermekeszületett:Borbála1954-ben

és Mária 1956-ban. A szolgálati idõ letelte után
a Csepeli Szerszámgyárban dolgozott 15 évig,
majd a Kiskunsági Állami Gazdaságba került a
sertéstelepre gondozónak. Onnan ment nyug-
díjba 1990-ben. Attól fogva annak szentelhette
idejét, amit szeretett: családjának, unokáinak,
késõbb dédunokáinak, a kertnek és a szõlõnek.
Nagy szeretettel és odaadással ültette unokái-

ba és dédikéibe e dolgok fontosságát, a föld sze-
retetét, eleink tudását, összetartozását. Örökmoz-
gó ember volt, mindig járta az utat, ezért szinte
mindenki ismerte. Nagy szavak, de igazak: Aki
ismerte szerette, s kit ismert szeretett. Nyugdíjas
évei meghatározó pontja volt feleségével a déd-

unokák cseperedésében való vigyázás. Barátai
sorra elmentek, és tavaszra odaért az idõ homok-
ja, hogy utolsó barátját és bajtársát is magához
szólította az Úr. Mostanra pedig már õ is mellet-
tük ülhet a végtelen csarnokaiban emlékezve a
régi szép idõkre rég elment szeretteimellett.
Nem vagyok poéta, de ez a nagy ûr mit õ ha-

gyott maga után mégis azt sugallta, pár percre
legyek az! Ez lett az eredménye!

Örökségem

Dédapám volt a példakép,
Erõs mentsvár, menedék!
Kérdéseim ezer számmal
Ifjú fejjel feltevém.

Mire érces, erõs hanggal,
Mesét fonva ráfelelt:
Gyere velem a szõlõbe,
ott lesz idõnk, s eltekert.

A tudást, mit õ átadott,
Ezer könyvbe se férne,
A földnek a szeretete,
Õseinknek kézjele.

Emlékeit féltve õrzöm,
S, teszem, míg egy éjjelen,
Az Úr engem is eleim
Csarnokába felemel.

De elõtte még átadom,
Én is ezt a szent tudást,
Mit a drága dédnagyapám,
Erõs hittel rámhagyá.

S folytatódik, majd ki tudja,
Hány nemzedéknyi életen,
Hozzáadva a sok újat,
Kizárván az esztelent.

/Ifj. Jancsó Attila/

Példaképem volt!
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VÍZSZINTES
1.: egy téli gondolat elsõ része, zárt betû: d, t
13.: erõs kártyalap
14.: elnáspángolt
15.: nagyon csúnya
16.: csavar része!
17.: földforgató eszköz
18.: sír
19.: német autójel
20.: visszaad!
21.: az oxigén vegyjele
22.: felfalja elõle
24.: római három
26.: luxemburgi autójel
27.: torok
29.: bergamoi, olasz focicsapat
32.: jószívû
33.: szórja a magot
35.: téli sport
36.: ókori népcsoport
37.: a tárgy ragja
38.: suli eleje!
39.: vigyáz rá, véd, óv
41.: magasra növõ növény
42.: római egyes
43.: hamis, talmi
45.: gyümölcs nedve
47.: csónakot mozgásban tartó
49.: a végén felfalt!
50.: nyakmelegítõ
52.: török autójel
54.: napszak
55.: kellem, szépség, vonzerõ
56.:a gondolatmásodik része, zárt betûk: l, j, k

FÜGGÕLEGES
1.: fa aprítása
2.: arra a helyre
3.: a lutécium vegyjele
4.: sötét
5. jól vág az olló
6.: üres név
7.: a végén nyerít
8.: � Lanka, korábbi nevén Ceylon
9.: ver
10.: közepén tart!
11.: liba
12.: más formájúvá teszi
17.: idejét múlja
19.: Diána becézve
22.: betû kiejtve
23.: régebbi afrikai ország, most a Kongói D.K.
24.: nõi becenév
25.: folyondár, kacs
28.: adag rövidítve
30.: "az" alkohol!
31.: a hosszú morzehang
34.: növény része
38.: a kén vegyjele
40.: görbe, hajlott
41.: vízben puhul a hús
44.: jó a szeme
46.: csigafajta
48.: tészta vége!
49.: alsó végtagunk
51.: kifacsart folyadék
53.: szolmizációs hang
55.: apóka, bácsika

AMEGFEJTÉSEKETNÉVVEL,
CÍMMELELLÁTVA,
CSAKEGYLAPON,

BORÍTÉKNÉLKÜL
KÉRJÜKBEDOBNIA

GYÛJTÕKBE!
KÖSZÖNJÜK!

Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó

élelmiszerüzletében (Dömsöd, Váczi u. 15.).

A novemberi szám pontos megfejtése:
�SÖTÉTÜL, S KÜNN ESIK
TENGERZÖLD FELHÕK�

A novemberi szám nyertese:
PETROVGYÖRGYNÉ

DÖMSÖD, RÁKÓCZI ÚT 16.

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

Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉSVÍZSZINTES 56.

BEKÜLDÉSIHATÁRIDÕ:
2018. FEBRUÁR10.
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Állatorvosi tanácsok
Kennelköhögés

A kennelköhögés összefoglaló neve a kutyák olyan légúti fertõzõ be-
tegségeinek, aminek a fõ tünete a köhögés. A betegség állatorvosi neve a
fertõzõ tracheobronchitis. Ez azt jelenti, hogy a légcsövet, valamint a hör-
gõket betegíti meg. A betegséget jellemzõen adenovírus 2 típusa, a
parainfluenza vírus, valamint baktérium, Bordatella bronchiseptica közö-
sen okozza.A betegség az együtt tartott � pl.: kennel, kutyamenhely �, va-
lamint a közösségben találkozó kutyák között gyorsan terjed.
A klinikai tünetek változatosak lehetnek. Sokszor enyhe lefolyású a be-

tegség, a kutya láztalan, eszik, iszik, azonban erõsen köhög.Aköhögés le-
het száraz, de akár nedves is, amikor az állat fehér, habos váladékot köhög
fel, amit sok gazdi hányásnak gondol. A köhögés néha elhúzódóvá válhat,
ami gyakori a rövid fejû fajtákban, valamint a legyengült kutyákban. Ese-
tenként szövõdményként tüdõgyulladás is kialakulhat. További tünetek is
jelentkezhetnek: duzzadt, könnyezõ szemek és vízszerû, esetenként huru-
tos, akár gennyes orrfolyás, duzzadt mandulák, sípoló légzés, láz, étvágy-
talanság és levertség.
A betegség sokszormagától is elmúlik, a vírusfertõzéseknek nincs spe-

cifikus kezelési módja. Amásodlagos tünetek, valamint a szövõdmények
okozója baktérium, rendszerint a Bordatella, valamint a társult baktériu-
mok. Az antibiotikumok hatásosak a baktériumok ellen, habár bizonyos
antibiotikumokra rezisztencia alakulhat ki. Gyulladáscsökkentõkkel, kö-
högéscsillapítókkal, hurutoldókkal, immunerõsítõ szerekkel, vitaminok-
kal a betegség lefolyása gyorsítható, a tünetek, fõleg a kínzó köhögés eny-
híthetõk. Néhány eset hosszas kezelést igényel, de a fertõzések döntõ
többsége 1 héten belül gyógyul. Enyhe tünetek még a baktériumok eltû-
nése után is visszamaradhatnak. Fontos a beteg állatok pihentetése, pépes
eleség etetése, illetvemás kutyákkal való találkozás korlátozása.

dr. Siket Péter
állatorvos

Tisztelt állattartók!

ADömsöd, Bajcsy Zs. u. 24. szám alatti rendelõm (bejárat a Bocs-
kai u. felõl, a Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018. 01. 01-tõl az
alábbiak szerint módosul:
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek: 18.00�19.00

kedd, csütörtök: 8.00�9.00
szombat: 8.00�10.00

� Betegellátás,
� Védõoltások beadása,
�Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása,
� Lágysebészeti mûtétek (ivartalanítás, daganat eltávolítás, baleseti
sebek stb.)

� Ultrahangos fogkõeltávolítás,
� Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési idõn kívüli betegellátás a fenti számon történõ egyezte-

téssel!)

A Dömsödi Horgász Egyesület

közleménye

Köszönjükmindazoknak, akik 2015. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át egyesületünk részére ajánlották fel! Egyesületünk számlájára
224.885 Ft érkezett.
Az összegbõl 2017. évben nyugdíjas, 80 éven felüli horgászaink

támogatására 158.000 forintot, a különbözetet, 66.885 Ft-ot pedigmû-
ködési költségre fordítottuk.

***
Szintén köszönjük mindazoknak, akik 2016. évi személyi jövede-

lemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel. Egyesületünk
számlájára 188.075 Ft érkezett.
Az összeget 2018. évben kívánjuk felhasználni a kiírási célnakmeg-

felelõen nyugdíjasaink támogatására ésmûködési költségre!
***

Tisztelt Sporttársak!
KérjükÖnöket, hogy támogassák egyesületünket a 2017. évi szemé-

lyi jövedelemadójuk 1%-ával. Az összeget nyugdíjas horgászaink tá-
mogatására (70%-ban) ésmûködési költségre (30%-ban) kívánjuk for-
dítani!
Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz történõ bejelentéssel, vagy sze-

mélyes adóbevallás esetén az egyesület adószámát tüntetik fel bevallá-
sukban:
Adószámunk: 1 9833293-1-13
Nyugdíjasaink nevében köszönjük: H.E. Elnöksége

KútfúrásKútfúrás 110-es csatornacsõvel
� garanciával.

06-30-964-0485

GARÁZSVÁSÁR
A Tüzép Telepen minden szombaton 8-12-ig! Mûszaki cikkek,

kerékpárok, bútorok, lámpák, edények, lakástextil�
Hívja Lomis Imit a 06-30-350-3331-es telefonszámon!
Cím: Dömsöd, Ráckevei u. 1/a

Fotó: Vass
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Karácsonyi képes összefoglaló
December 25-26-ához közeledve rendezvények, ünneplõ alkalmak so-

kasága, fényekbe, díszekbe öltöztetett épületek, parkok, terek, kirakatok
jellemezték településünkön is az ünnepre való készülõdést.

Adventi mûsorral örvendeztették meg a hálás közönséget a Dezsõ La-
jos AlapfokúMûvészeti Iskola növendékei.
Ismerõsök, rokonok, szülõk, nagyszülõk szemében csillogtak öröm-

könnyek az egyes produkciók hallatán.

A Kisherceg Gyerekházban, már megszokott hagyomány szerint, igé-
nyesen terített asztalnál látták vendégül az intézmény partnereit, segítõit.
Átadásra kerültek a �Kisherceg Rózsája� díjazottjai, akik egész esztendõ-
ben segítõi a gyerekháznak.

AMézeskalácsMeseváros Kiállítás megrendezése szívet-lelket melen-
getõ, tetszetõs darabokkal várta az érdeklõdõket.
Gyerekek, felnõttek igényesen, egyéni elképzelés szerint formázták

meg és díszítették hófödte házaikat, szánkóikat és karácsonyi díszeiket.
Minden résztvevõ névre szóló emléklapot vehetett át.
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Az esti társastáncos gálamû-
sorra szép számmal érkeztek
vendégek. A Dezsõ Lajos Alap-
fokú Mûvészeti Iskola társastán-
cos növendékei telt ház elõtt sze-
repeltek.
Sugárzó arccal, suhogó ruha-

költeményekben, kifogástalan
megjelenéssel adták elõ produk-
cióikat. A közönség részérõl a
vastaps, valamint a biztató mo-
soly semmaradhatott el.

Másnap a Ju és Zsu Társulat elõ-
adásában �Karácsonyi csillagszóró�
gálamûsor került a falu karácsonyfá-
ja alá. A felcsendülõ dallamok és
produkciók szeretetteljes csomago-
lásban jutottak el a közönséghez.
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Nyugdíjasaink számára immár hagyomá-
nyosan került megrendezésre a Karácsonyi
ÜnnepiMûsor, melynek fellépõ sztárvendége
idén Madarász Katalin nótaénekes volt. A
jelenlévõk érdeklõdve hallgatták Õt, és
olykor együtt énekeltek a mûvésznõvel.
Családias, meghitt hangulatban telt el ez a
délután a karácsony jegyében, ahol az asz-
talokon jelképesen elhelyezett néhány szem
szaloncukrot és bejglit fogyaszthattak a
vendégek.

Az ünnep hetében kézmûves foglalkozásra hívogatott a
Családsegítõ Szolgálat. Fonalakból, ágakból, színes szövetek-
bõl és papírból, csuhéból tetszetõs asztaldíszek, karácsony-
fadíszek születtek.

Településünkön az iskolákban, óvodákban, egyházakban, civil
szervezeteknél, egyesületeknél sokféle módon készülõdtek a kará-
csonyra. Volt aki mûsorral, volt aki gyertyagyújtással vagy egyéb
gyûjtéssel.
Képes összefoglalómban mindössze néhány alkalmat ragadtam

ki, ami csak egy kis szelete annak a készülõdésnek, amit Dömsödön
mi magunk dömsödiek megtapasztalhattunk!

Szöveg és fotó: Vass Ilona
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AWosinskyMórMegyeiMúzeum 2018. január 13-án, szombaton,
11 órakor a vármegyeházi kiállítóteremben (7100 Szekszárd, Béla király tér 1.)
Bazsonyi Arany festõmûvész születésének 90. évfordulója alkalmából

megemlékezést rendez.
Köszöntõt mond: Ódor János Gábormúzeumigazgató.

BAZSONYIARANY: SZIGORÚAN IDÕRENDBEN
címû, összegyûjtött verseit tartalmazó kötetet bemutatja: Balatoni Teréz tanár,

a kötet sajtó alá rendezõje és Erõs Kinga kritikus, szerkesztõ.

BAZSONYIARANY90
Akiállítást megnyitja: Hubert Ildikó irodalomtörténész.

Közremûködik: Németh Judit elõadómûvész.
A kiállítást rendezte: Lovas Csilla fõmuzeológus.

A tárlatmegtekinthetõ: 2018. február 26-ig hétfõ kivételével 10�17 óráig.
Helyszín:WosinskyMórMegyeiMúzeumvármegyeházi kiállítóterem

(7100 Szekszárd, Béla király tér 1.)

Bazsonyi Arany:
Szigorúan idõrendben c.
kötetét a Széphalom
Könyvmûhely �

Orpheusz Kiadó adta ki
az NKA támogatásával.

AAAA   DDDDöööömmmmssssööööddddiiii   ÁÁÁÁllll ttttaaaalllláááánnnnoooossss   IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt   hhhhíííírrrreeeeiiii

ADömsödiÁltalános
Ipartestület bérbeadja
2344Dömsöd,Petõfi
S.u. 11-13. sz. alatt
található igényesen
felújított nagytermét,

mely alkalmas
rendezvények, baráti,
családi összejövetelek

megtartására
(max. 60 fõ)!

Érdeklõdni lehet:
2344Dömsöd,

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

ipartestulet.d@pr.hu

címû állandó kiállítás megtekinthetõ az Iparos körben

minden hétköznap délelõtt, ill. csoportoknak elõre

megbeszélt idõpontban, tárlatvezetéssel.

Érdeklõdni a következõ számokon:

SzabóAndrea: 06 30 5947 169

JancsóAttila: 06 20 80 221 99

Január 13-án lenne
90 éves Bazsonyi Arany
Dömsöd díszpolgára, Bazsonyi Arany idén lenne 90 éves.

(1928. január 13-án született a TolnamegyeiGyulajon.) Iskoláit
Hõgyészen és Kalocsán végezte. Mûvészeti tanulmányait a
Képzõmûvészeti Fõiskolán folytatta 1948 és 1951 között.
Gazdálkodó szüleit kuláklistára tették, így el kellett hagyni az
iskolát. Késõbb Dombóváron szerzett tanítói képesítést, így öt
évig tanított Pusztahencsén és Dunabogdányban.
Életének meghatározó, fájó pontja volt családjának meghur-

coltatása. Festményein, verseiben a szülõk és a testvére iránti
szoros kötõdés és az akkori rendszer ellenük elkövetett igazság-
talansága, az érettük való vezeklés és a hit kapnak fontos
szerepet egész életmûvében. A korszak fiatal kortárs festõivel
közösen keresték és formálták a jövõmagyar képzõmûvészetét.
1954-benkötött házasságotVecsésiSándorral, aki nemcsak tár-

sa, hanem pályatársa is volt. Otthont a budapesti Máglya közben
lévõ mûvészlakás, majd az 1960-as évektõl mintegy negyven
éven át a dömsödiDuna-parti nyaraló jelentett számukra.
Mûvészi mondanivalóját a festészet és a költészet eszközei-

vel közölte a világgal. Életének utolsó szakaszában is megada-
tott számára, hogy kifejezésre juttassa legbelsõbb gondolatait.
Tiszelettel emlékezzünk Bazsonyi Arany festõmûvészre,

településünk díszpolgárára születésének 90. évfordulóján.

Vass Ilona
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2017-ben megkezdett rovatunkat Arany Já-
nos születésének 200. évfordulójára emlékezve
indítottuk útjára. Célunk az volt, hogy eme jeles
évfordulón olyan írásokat mutassunk be, me-
lyek köztünk élõ dömsödi vagyDömsödhöz kö-
tõdõ emberek tollából származnak. Így került
elsõként bemutatásra a rovat vezetõje, Velláné
Bucsi Mária, majd a többiek: Horváth Zsolt;
Hermányi Valéria; Keszthelyi Zoltán; Szalay
Gábor; Vank Kata; Encsev Nacsev Nándor; Al-
bert Mária; Tóth Erzsébet; Kopor Tihamér és
BödõMihály.
Köszönjük,hogymegosztották írásaikataDöm-

södiHírnök hasábjain és aMuzeumDömsödi, va-
lamintVellánéBucsiMária facebookoldalán.
A népszerû rovatot 2018-ban is folytatjuk,

olyan írók, költõk munkáival, akik Dömsödön
éltek, vagy megfordultak itt hosszabb-rövidebb
idõre, demár nincsenek köztünk.

Január hónapbanBazsonyi Arany verseibõl,
írásaiból válogatunk, annak apropóján, hogy
idén lenne 90 éves. Verseibõl 2005-ben jelent
meg válogatás Még egyszer hazatérek címmel.
Kiadatlan verseibõl 2018. január 13-án kerül a
nagyközönség elé Szigorúan idõrendben cím-
mû, összegyûjtött verseit bemutató kötete.

Bazsonyi Arany korábban megjelent írásai-
ból most fogadjanak egy rövid válogatást:

Esõs nap

Nem tudom, szereted-emég az esõt?
Mint egykor a tölgyek ernyõi alatt,
Ahol zöldellõ gyalogutad futott?
Lépéseidbõl átragyogott erõd.
Ifjú voltál és szerelmedbõl jutott,
Hogy az erdõ gondját is hordja vállad.

Engem az esõmindig elszomorított.
Tengerré növesztették álmom.

Vágytam a sziklacsúcsra, de nem volt.
Szerelmembõl fölébredtem,
Mint aki sem élõ sem holt.
Vándorútra keltem.

Jártam északon, délen, nyugaton, keleten.
S nem tudom, szereted-emég az esõt?

Szól az ige

Friss, füves hegyoldal,
Tenger öbléig ér,
Messzirõl hangzó dal
Taraján elalél.

Hegyrõl alászállnak
Köd fátyolán a fák,
Röptetik zöld szárnyak
Úttalan utakon át.

Sehol nincsmég ember,
Teremtés-közti még a kép,
Szól az ige: ez jó és szép,
S beleszenderül a december.

Játék

Tegnap játszottam
Egy csillaggal, kedveset,
Õ rajzolt egy egyenest,
Énmeg görbét, kereket �

Õ feldobott engemet;
Itt legyekmeg ott legyek!
Kerestem a köveket,
Ezen õ csak nevetett.

Tejúton a vadlovak
Sörényesen dobogtak,
Szõrük szálán bogarak;
Szentjánoskák ragyogtak.

Az égbolton aranyág,
Nyílikmint a vadvirág,
Csillagom, te óriás!
Fehér vagy, zöld, kék, lilás.

Mindegyikünk szép szeme,
Iszonyatosan fekete,
Zuhanunk amélybe le,
Játszunkmég, gyere, gyere!

Meg kellene festenem a rétet

Meg kellene festenem a rétet,
Mikor selyme szálanként suhog,
A katáng közte keményenmegáll,
Kék virága pöttyözi ágait,
Sárga fürtöket fésül a gyenge szél
A náddal kevert vízi virágon,
Fehér tenyerét lenn kiteríti a bürök,
Összefogja a szagosbükköny
Folyondár-gyöngye öleléssel,
Rózsaragyogás buggyan szirma nehezén,
Aranyos istápfû rezeg-rezeg.
Ki-bebújvamezõhatárig játszadozik,
Ezüstpohárból iszik a nap harmat-tejet,
Megcsendesülten, párosan a szitakötõk,
Pillangókmeg egyéb bogarakmotoznak,

Nem szállnak, szinte röptükbenmegállnak
Amadarak, ugrás közben a kicsiny vadak.
Emberszõtte szõnyegnek tûnik szélben az út,

Kender-rostja roppan lépésem alatt,
Zenéje felkél, hogy a kép köré keretet írjon,
Hamajdanmegfestenémvagyvalakihelyettem.

Járni a fákon:

Gyermekkoromban az öreg diófára szerettem
legjobban felmászni.
A parti pince elõtt négy-öt diófa, több szilva-

fa, meggyfák erõsödtek.
Jó fészekülés esett a diófa két vastag ága ölé-

ben. A lombok el is takartak ha kellett.
Itt olvasni is jól lehetett rejtetten, csendben

zsongó nyáridõkben. Terus néném ajándéka
volt a nagy Andersen mesék könyve. Igen sze-
rettük, Jani öcsém is, és kért, hogy olvassam
hangosan, mert én 2 évvel elõtte jártam iskolá-
ba. Ha a fán ért a sötétedés, édesanyám hívott:
�gyeremár le, ne rontsd a szemed!�.
A szappanbuborék is színesebben szállt a fa

lombjának árnyékától. Hosszasan repült, míg
bele nem ütközött az ágba, vagy benne nem járt
a fekete, mert az kõrözött belül sebesen párat és
szétpattantotta. Olyan volt minden ott fenn,
mintha csak szét kellene tárnom vékony karjai-
mat, a szememet be is hunyhatnám, tudnék re-
pülni. Csoda jó volt. Ilyen lebegéssel inkább az
éghez voltam közel. Ebben a világban megfor-
dult a lét. Amadarak, a bogarak és egyébmaga-
san élõk lent laktak a földön.Mi pedig amagas-
ban, akár a fa tetején. Onnan etette Jani a fehér
pávát és egyéb élõlényeket kincsekkel � koronát
is szórhatott, volt sok.
Gondolom minden gyerek járt a fákon, ma-

gos tornyok tetején, ma tán az ûrben, holdon s
csillagokon, Kisherceg bolygóján. Mire nagy
lesz, elraktározva lélekfiókjában szunnyadozik,
vannak idõk, mikor a fiókot kihúzzuk, felébred
ésmi visszatalálunk.
Vagy csak álmodunk, már néha pontosan

nem is tudjuk, mit?

Kedves Olvasók!
A megjelenõ versek, írások bõvebb válasz-

tékát olvashatják Velláné Bucsi Mária és a
Múzeum Dömsödi facebook oldalán.

Vass Ilona

Arany oldal
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A téli napforduló december 21., s az esztendõ
ezen napján a napfényes órák száma a legkeve-
sebb, az éjszaka pedig a leghosszabb. A népi
megfigyelések, hiedelmek, alakoskodó játékok
leggazdagabb idõszakában járunk ilyenkor. Az
ünnepkör formavilágát paraszti munka (föld-
mûvelés, állattartás) mellett elsõsorban a ke-
resztény liturgia határozzameg.
Karácsony december 25-26., JézusKrisztus,

a megváltó születésének napja, melyet az egész
keresztény világ ünnepel. A karácsonyma is is-
mert legjellegzetesebb szimbóluma a feldíszí-
tett fenyõfa és az ajándékozás. Régen faluhe-
lyen valamilyen örökzöld növényt függesztet-
tek a mestergerendára, s legfeljebb a gyerekek
kaptak valamilyen aprópénzt keresztszüleiktõl.
Érdekesebbnél érdekesebb programok voltak a
gyerekek számára, melybe a felnõttek is bekap-
csolódtak. Így jártak kántálni, betlehemezni, re-
gölni, István és János nevû rokonokat köszön-
tötték. Karácsony és vízkereszt közt a felnõttek
is pihentek, együtt volt a család.
Az ünnepetmegelõzõ idõszakot nevezték ka-

rácsony böjtjének. Az ünnepi vacsora is böjtös
ételekbõl állt: aszalt gyümölcsbõl leves, hozzá
mákos tészta, sült tök, dió, alma és kalács. A ka-
rácsonyi asztal alá az állatok számára került ta-
karmány: kis széna, zab, szalma, kukorica.
Regõsök és betlehemesek járták a házakat. A

kétféle köszöntés, a megváltó születésének el-
játszása közt azért van különbség, hiszen a bet-
lehemezés szent dolog, míg a regölés profán. A
betlehemezõk a Szent Család szálláskeresését, a
napkeleti bölcsek érkezését dramatikus formá-
ban adják elõ,melybe tréfás elemeket tûzdelnek
(mint pl. a süket pásztor figuráját, aki nagyot
hall és mindig mindent félreért). December 26-
ától egészen újévig járnak a regõsök. Fiatal fiúk
csapata zajkeltõ eszközök kíséretében õsi ele-
meket tartalmazó rítusénekeket énekel. Ebben a
samanizmus maradványai és a téli égbolt képe
kapnak helyet. A legények kopott ruhában,
bocskorban vannak, Szent István szolgáinak
mondják magukat és a csodaszarvasról énekel-
nek. Minden versszak végén mintegy varázs-
igeként hangzik el refrénként a �hej regõ rej-

tem�.Végül fiatal párokat regölnek egymáshoz.
December 26. István napja: államalapító ki-

rályunk, Szent István névadó szentje. Egészség-
és termésvarázsló nap. Ekkor köszöntik ünne-
pélyesen az Istvánokat:

�Megjöttem én jó estét, jó estét, István köszön-
tésére.
Istvánlégyegészségben,köszöntlekreménységben!

Ha megérted napodat, napodat, szûzfelvirradá-
sodat,
Áldjad a Jézusodat, megváltó Krisztusodat!�

December 27. János napja, János evangélista
ünnepe.A szõlõsgazdák bort szentelnek ésmin-
den hordóba töltenek egy picit, hogymeg ne ro-
moljon. Ami megmaradt, elteszik gyógyszer-
nek. A megszentelt borral a gazdák áldomást
mondanak, és isznak �Szent János poharából�.

�János felvirradtál ma neved napjára,
Serkentsd ki álmodban hangos citerádban.
Kívánom, hogy éljünk több János napokat,
Bú és bánat nélküli hónapokat.

A te esztendeid sokra terjedjenek,
Hetvened vagy nyolcvanad évekre menjenek,
Szívembõl kívánom amíg tart életed,
Isten szent lelke maradjon veled.�

December 28.Aprószentek napja, a Krisztu-
sért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlék-
ünnepe, akiket Heródesmegöletett.
A népi hagyományban egészségvarázsló nap,

sok helyen vesszõbõl font korbáccsal megcsap-
kodják a lányokat, hogy szépek, egészségesek le-
gyenek. Volt, ahol nemcsak a lányokat, hanem a
gyerekeket, illetve a háziakat is ütögették.Házról
házra járva,mondóka kíséretében vesszõztek:
�Aprószentek, szent Dávid
viselje egészségvel, békességvel,
sok jó szerencsével, léleküdvösségvel az új esz-
tendõt!�
Egymásikmondókában:

�Friss egészséges legyen,
Ha kert alu küldenek, uccumenj!
Ha uccáru küldenek, kert alu menj,
Friss egészséges legyen az új esztendõben

Ha borér küldik vizér menjen,
Ha vizér küldik borér menjen,
Friss egészséges legyen az új esztendõben!�

A vesszõzõ gyerekek az istállóba is bemen-
tek és az állatokat is megveregették.
A háziaktól diót, tojást, pénzt, perecet, vajat

kaptak fizetségül.
December 31.Szilveszter. Az év legvidámabb

éjszakája az elsõ évezred végén élt Szent Szil-
veszter pápa ünnepe.A szokások és hiedelmek az
emberi életre, az állatállomány bõségére és a ter-
mésre vonatkoztak ekkor is. Ezen az éjszakán el-
temetik az óesztendõt, és különféle mágikus va-
rázslásokkal, mágikus praktikákkal igyekeznek
megtudni, hogymit hoz az új esztendõ.
Legjelentõsebb az éjféli zajkeltés, melyet

hívnak kongózásnak, csergetésnek vagy pergõ-
zésnek. Ez a szilveszteri gondûzõ zajcsapás.
Január 01.Újév. Szokás volt újévkor is a kö-

szöntés. Fiúgyerekek csapata járta a házakat a
következõ jókívánságokkal:
�Boldog új évet! Bort, búzát, barackot, kurta

farkú malacot, szekerembe kereket, köcsögöm-
be feneket, poharamba vörösbort, hadd ihassak
bõven, az új esztendõben!�

Január 06.Vízkereszt
Vízkereszt napján zárul le a karácsonyi ün-

nepkör. Ezen a napon szedték le a karácsonyi
asztalt, napjainkban pedig a karácsonyfát. E nap
nevét Jézusnak a Bibliában leírt megkeresztelé-
sérõl kapta. Ennek emlékére katolikus vidéke-
ken vizet szenteltetnek a templomban (három-
királyok vize). A szenteltvízbõl egész évben
õriztek egy keveset a háznál, és betegségek gyó-
gyításánál használták. Úgy gondolták, hogy a
szenteltvíz távol tartja a gonoszt a háztól, ezért
még a kútba is öntöttek belõle.
Ekkor volt szokás a háromkirály-járás, mely

a napkeleti bölcseket megszemélyesítõ alakos-
kodó, köszöntõ szokás volt. A fehér ruhába öl-
tözött gyerekek vagy nagyobb lányok fejükön
papírkoronával, kezükben csillaggal járták a há-
zakat és köszöntõ énekeket adtak elõ. Egyes vi-
dékeken csillagozásnak is nevezik.
(Felhasznált irodalom: Mindennapi kultú-

ránk hagyományai; Népi kultúra; Forog az esz-
tendõ kereke;Magyar Néprajz VII.)

Összeállította:Vass Ilona

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

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

Tel.: 06-24-519-711

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

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás

a könyvtárban
Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása

Kalendárium: Karácsonytól vízkeresztig
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�Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett,
azonnal kijött a vízbõl, és íme,megnyílt amenny,
és látta, hogy Isten lelke galamb formájában
aláereszkedik, és õreá száll. És íme, hang hal-
latszott a mennybõl: Ez az én szeretett Fiam,
akiben gyönyörködöm.� Máté 3,16-17

Máté evangéliumát olvassuk most egészen
húsvétig a református bibliaolvasó kalauz sze-
rint. Az elsõ fejezetekben többször szerepel egy
kicsiny szó, amelynek különös újesztendei üze-
nete van. Bátorítás, biztatás, vigasztalás lehet
számunkra, ha komolyan vesszük, és ráépítjük
az új esztendõnket és az egész életünket.
Ez a szó így hangzik: íme. Az eredeti görög

szó szó szerinti fordítása ez lehetne: Odanézz!
Most figyelj! Vedd észre! Hagyd abba, amit csi-
nálsz, mert ezt mindenképpen látnod kell! A
Bibliában akkor használják ezt a szót, amikor
nyilvánvalóan Isten cselekedett. Amikor olyan
fontos esemény történik, amit nyilvánvalóan Is-
ten vitt végbe. Ilyen az élet csodája, egy újszülött
érkezése a családba. Isten ajándéka a gyermek,
egy olyan teremtmény, aki még soha nem léte-
zett, de Isten akaratábólmegszületett. Íme, lássá-
tokmeg a teremtõ Isten hatalmát és szeretetét.
A Biblia arról tesz bizonyságot, hogy míg mi

itt a földön tesszük a dolgunkat, a mennyben Is-
ten is végzi a maga munkáját. És alkalmanként
megtörténik az a csoda, hogy elvétetik a füg-
göny, és bepillanthatunk az Isten mûhelyébe.
Ekkor rácsodálkozhatunk nemcsak arra, hogy
Õ létezik, hanem arra is, hogy Õ cselekszik. És
így nézve az életünket felfedezhetjük azt, amit
Kálvin János így fogalmazott meg: bármi is tör-
ténik velünk, nekünk mindig Istennel van dol-
gunk. Mert az Úr uralkodik, és mindent õ tart a
kezében, és végeredményben az õ akarata való-
sul meg.
Az a nagy örömhír számunkra, hogy ebben a

nekünk ajándékozott új esztendõben is számít-

hatunk arra, hogy az Úr uralkodik, és nekünk
cselekvõ Istenünk van. Minden tettét az Isten-
nek az irántunk való érthetetlen szeretete irá-
nyítja, és neki határozott terve van ezzel a világ-
gal, és a mi porszemnyi életünkkel is. Mi na-
gyon hajlamosak vagyunk rá, hogy összeku-
száljuk életük szálait, amit aztán nem tudunk ki-
bogozni, csak legrosszabb esetben elvágni. Õál-
tala azonban, a benne való hit és engedelmesség
által, újra kioldódhatnak a szálak, és járhatunk
az egyenes úton követve Õt.
Ezért kell Õt egyre jobban megismernünk,

hogy ne egy általunk elképzelt istenünk legyen,
akinek mi próbálunk meg parancsolni. Aki is-
meri Istent úgy, ahogyÕkijelentimagát aBibli-
ában, és hisz benne, annak szíve megtelik nyu-
galommal és békességgel, és így nézhet elõre az
új esztendõ ismeretlen napjaira.
Néhány bibliai példán keresztül megláthat-

juk, hogy az emberi tervek és elképzelések fö-
lött Isten is munkálkodik, és minden az Õ terve
szerint valósul meg ami üdvösségünkre.
AmikorMária megkapja az angyali üzenetet,

hogy õ lesz az édesanyja a világMegváltójának,
nem értette, hogy fog ez megtörténni. De hittel
elfogadta Isten döntését, és boldogan lett tanúja
Istenmunkájának.
József titokban el akarta bocsátani Máriát,

amikor kiderült, hogy gyermeket vár. És ekkor:
�...íme, az Úr angyala megjelent neki álmában,
és azt mondta: József, Dávid fia, ne félj magad-
hoz venni jegyesed, Máriát, mert ami benne fo-
gant, az a Szentlélektõl van. Fiút fog szülni, akit
nevezz el Jézusnak,mert õ szabadítjameg népét
bûneibõl. Mindez pedig azért történt, hogy be-
teljesedjék, amit az Úr mondott a próféta
által...�
Amikor Isten közvetlenül beavatkozik a földi

élet eseményeibe, akkor hangzik fel az �íme� a
Bibliában. A hit szemével mi is megláthatjuk
ezeket az eseményeket a saját életünkben is.

Nem a véletlen, a szerencse vagy a szerencsét-
lenség határozza meg a sorsunkat, hanem Isten
irgalmas szeretete, amely a végsõ cél felé viszi e
világ sorsát, és ami életünket is.
Keresztelõ János végzi a maga munkáját.

Erõvel hirdeti, hogy elközelített az Isten orszá-
ga. Az emberek hallgatnak rá,megvallják bûne-
iket, és ennek jeleként megkeresztelkednek. Jé-
zus is beáll a sorba, de õt János nem akarjameg-
keresztelni, viszont Jézus meggyõzi õt. Ekkor
hallják a mennybõl Isten szavát. �Ez az én sze-
retett Fiam, akiben gyönyörködöm, Õt hallgas-
sátok.� Ezt nem hitték el, hogy Isten Fia. Ezért
feszítették keresztre. És itt kétszer is elhangzik
az �íme� szó. Mert ez az elutasítás is benne volt
Isten üdvözítõ tervében.
Figyeljünk oda Isten cselekedeteire a Bibliá-

ban. Engedjük, hogymegerõsítse bennünk a bi-
zonyosságot, hogy Isten élõ, cselekvõ Úr. Bizo-
nyosan volt már a mi életünkben is olyan ese-
mény, amirõl utólag így tettünk bizonyságot:
Ezt Isten cselekedte velem. Lássuk meg Isten
tetteit, és szólhatunk is egymásnak: Most fi-
gyelj! Ez nyilvánvalóan Isten cselekedete volt.
S legyenmindig szemünk elõtt az õ legnagyobb
tette, amit a Golgota keresztjén vitt végbe. Ott
végezte el a világ megváltását Jézus Krisztus
kereszthalála és feltámadása által. Isten nem
változott, Õ tegnap, ma és mindörökké ugyan-
az. És ez reménységgel tölthet el bennünket éle-
tünkminden helyzetében.
Ez a bizonyosság azonban nem tehet kényel-

messé bennünket. Ellenkezõleg, szorgalmas
munkára indít. Az élõ és munkálkodó Istenbe
vetett hittel végezhetjük az új esztendõben min-
den dolgunkat. Azzal tudjuk õt dicsérni, hogy
észrevesszük azÕmunkáit. Keressük az esemé-
nyek mögött annak irányítóját. Erre nem Isten-
nekvan szüksége, hanemnekünk. Így erõsödik a
hitünk, és kevesebb lesz az aggodalom a szí-
vünkben. Így lehet boldogabb az új esztendõnk.

Szabó Péter lelkipásztor

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

Dömsöd-Dabi
Református
Egyházközség
2344Dömsöd,
Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail:
domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

RómaiKatolikus
Plébánia
2344Dömsöd,
Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra

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

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

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Lelkipásztor:
Szappanos Tibor

EE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KKEE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KK EE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE IIEE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE II

�Jobbod, Uram, dicsõ az erõtõl�� (2Mózes 15,6)

Imahét
2018. január 22- 26.

Január 22. hétfõ 17 óra baptista imaház
Január 23. kedd 17 óra dabi református templom
Január 24. szerda 17 óra dabi református templom
Január 25. csütörtök 17 óra dömsödi református gyülekezeti ház
Január 26. péntek 17 óra dömsödi református gyülekezeti ház

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a közös elcsendesedés, imád-
kozás alkalmaira!

Emlékezés
Szeretett Édesanyánkra emlékezünk halálának

hatodik évfordulóján

SAS ISTVÁNNÉ (IDUKA).

Emlékeznek rád lányaid: Eszter, Ilona, Judit, Erzsébet, Edit.
Emlékeznek rád unokáid, dédunokáid, vejeid.

Már meghaltam, ne sírjatok.
Fentrõl mosolygok rátok, s
Csillagként ragyogok.

Látom úgy hullik könnyetek,
Együtt érzek veletek.

Eszembe jutnak az együtt töltött idõk,
Sok kedves mosoly, rengeteg együtt töltött közös idõk.

Ha esik az esõ titeket siratlak,
Mert tudom, hogy nem lehetünk együtt újra.

Ha ragyog a nap, mosolygok reátok,
Mert visszagondolok rátok, drága lányaim.
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a rendõrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr.WagnerViktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

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

Fogorvosi rendelés:
Dr.Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfõ: 8-13 óráig, kedd, csütörtök:
12-17 óráig, szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-13 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
idõpontkérés szükséges.

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

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

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: január 25.

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

Várhatómegjelenés: február eleje

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlenmegjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:

Balázs Lajosné, Bencze István, Budai Szilvia,
Burján Katalin, Faragó Attila, Földvári Attila,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Jancsó Attila, Klszák Tamás és Margó, Korona
Sándor, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József,
Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabó Benjámin,

Szabó Péter, Szabó Andrea.

Készült 800 példányban.
Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenikmeg.

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

GáborÁron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idõ: hétfõtõl�csütörtökig:
17.00�07.00 óráig; péntek: 12.00�07.00 óráig,

hétvége és ünnepnap: 07.00�07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

AMagyarKoronaGyógyszertár
nyitva tartása:

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

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

Született:
Szécsényi István �Koronics Cintia Veronika

NORINA

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:
GyökeresMihályné BrassóMargit 76 éves
Szeleczki László 61 éves
VargaMónika 37 éves
Kassai Istvánné Jóború Piroska 87 éves

Anyakönyvi hírek

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

Polgárõrök
elérhetõsége

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetikmeg:

Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

ADömsödi Horgász
Egyesület nyitva tartása
megbeszélés alapján.

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

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DDDDÖÖÖÖMMMMSSSSÖÖÖÖDDDDÉÉÉÉRRRRTTTT
AAAALLLLAAAAPPPP ÍÍÍÍTTTTVVVVÁÁÁÁNNNNYYYY

részére.

Az ide érkezõ felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,

amelyeket az önkormányzat költ-
ségvetésébõl nem tud támogatni.

AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::
11118888666666668888444455556666 ---- 1111 ---- 11113333

Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.



20 XXVIII. évfolyam 1. szám

Dömsödi
mozaikok

Fotó: Szomszéd Nándor és Vass Ilona Györgyi


