
Ahogyan az ember idősödik, úgy egyre in-
kább nehezebben tudja kezelni az érzelmekre
ható történéseket! Egy-egy tragédia sokkal job-
ban megrendít, mint akár egy évtizeddel ezelőtt
is, de a pozitív kicsengésű élményeket is nehe-
zebb feldolgozni, mint ahogyan az kézenfekvő
lenne! Miért is írom ezeket a gondolatokat? Nos,
azért, mert az utóbbi időben gyakran jut eszem-
be Édesanyám, akivel gyermekkorom hétköz-
napjait töltöttem, és akinek gondoskodó szerete-
tét haláláig érezhettem! Közeledve Anyák nap-
jához egyre inkább érzem hiányát, talán jobban,
mint elvesztése idején! És itt érkeztem meg a
számomra nehezen kezelhető érzelmi, ha nem is
viharhoz, de szellőhöz! Oda akarok végre kilyu-
kadni, hogy nagyon figyeljünk oda az Édes-
anyák betöltött szerepére a családban, de az éle-
tünk bármely más területén is, mert pótolhatatla-
nok! Engedjék meg, hogy ennek a gondolatnak a
jegyében én is köszöntsem valamennyi Édes-
anyát, Nagymamát és Dédmamát!

„Halélőhely-fejlesztési Projekt Ráckevei(So-
roksári)-Duna-ág és Vízrendszere” volt a címe
annak a projektnek, amely során egy új hidat
építettünk a holtágunkon. 2016. december 21.
volt az az időpont, amikor Dr. Fazekas Sándor

miniszter úr aláírta a támogatási szerződést. Ez
év április huszadikáig, a híd ünnepélyes átadá-
sáig 485 nap telt el. Ennek a csaknem félezer
napnak a nagyobbik része szó szerint kőkemény
„birkózás” volt! Képviselőkkel, munkatársak-
kal együtt küzdöttünk az ismeretlennel, a szá-
munkra soha nem tornyosuló akadályokkal! Az
ünnepi átadáson azt mondtam, hogy a hídépítők
világa egy zárt világ, amelyben a kívülállók
csak botorkálnak. Így voltunk ezzel sokáig mi
is, egészen addig, amíg tényleg sok segítséggel
megoldottuk az önként vállalt feladatunkat,
nagyszerű minőségben! Tudom, én elfogult va-
gyok, de remélem, hogy a dömsödi emberek
megerősítik ezt a megállapítást! Nagyon sokan
segítették munkánkat, ezért aztán felsorolni is
nehéz azok nevét, akik ténylegesen hozzájárul-
tak a híd megépüléséhez! Ünnepi beszédemben
megtettem ezt, remélem, az érdeklődők elolvas-
sák, hogy kikről is van szó! Még egy pici kis
mellékszál: amikor e sorokat írom, akkor már a
kandeláberek is szolgálják fényükkel az esték,
az éjszakák közlekedőit! 

A közelmúltban két utaspályázatot is eljuttat-
tunk a kiíró szervekhez. A nagyobbik pályázat a
Széchenyi utca, a Petőfi utca, valamint a Bucsi

köz felújítását célozza meg, míg a kisebbik a
Határ utat, a Pósa Lajos utcát és a Tavasz utcát
tenné járhatóbbá. Bízom a gondosan összeállí-
tott anyag sikerében!

Ez év tavaszán is jelentős erőfeszítéseket tet-
tünk a belvíz elleni küzdelemben! Elsősorban a
Tókertben volt veszélyben egy sor ingatlan, de a
Bercsényi utca külső részén lévő házak tulajdo-
nosai is védekezni kényszerültek! Az utóbbinál
az idei nyáron vissza kell állítani az évtizedek-
kel ezelőtt jól működő belvízvédelmi csatorna-
rendszert! 
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Folytatás a következő oldalon.

Fotó: Vass

Hídavatás 2-3. o.

Hulladékszállítási infó 4. o.

Ízek, mesterségek udvara 6. o.

Vida Ági a Gyerekházban 7. o.

Hal-Víz Nap 15. o.

Zenés nyári esték 17. o.

Duna Party 17. o.

Villámkérdések Szappanos Tibor
baptista lelkipásztorhoz 18. o.

Trianoni ünnepi meghívó 18. o.
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Tisztelt Államtitkár Úr! Nagytiszteletű Urak!
Tisztelt Polgármester Urak! Tisztelt Vendégeink!
Kedves Képviselőtársaim! Kedves jelenlévő Döm-
södi Lakótársaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nemcsak jelene, hanem jövője is van annak a te-
lepülésnek, amely él a számára adódó lehetőségek-
kel, és ezzel akár egy új fejezetet is nyithat lakóinak
életminősége javításában! Nos! Mi éltünk a kínál-
kozó alkalommal, és eleget tettünk annak a felké-
résnek, amely a Holt-Dunánk megújítását célozta
meg, a halélőhely-fejlesztés keretében. Egy akkora
folyóparti település, mint amilyen  mi is vagyunk,
talán csak 100 évente épít hidat! Nekünk ez most
megadatott Magyarország Kormánya, a Földmű-
velésügyi Minisztérium és a Magyar Országos
Horgász Szövetség jóvoltából. Azt szokták mon-
dani, hogy a folyó elválaszt, a híd összeköt! Ben-
nünket, dömsödieket a Duna is összeköt, hiszen ta-
lán az egyetlen kitörési pont számunkra a boldogu-
láshoz az idegenforgalom, a Duna varázsa! Na-
gyon hálás vagyok mindenkinek, aki egy kicsit is
segített álmunk megvalósításában! Köszönöm Dr.
Fazekas Sándor miniszter úrnak, Pánczél Károly
képviselő úrnak, Dr. Szücs Lajos elnök úrnak azt
az anyagi és erkölcsi segítséget, amellyel élve most
átadhatjuk a Holt-Dunán átívelő hidat a döm-
södieknek, illetve a Dömsödre látogatóknak! Azt a

hidat, amely talán nem is a mának, hanem inkább a
jövőnek épült. Azért a jövőnek, mert a hozzáértő
szakemberek szerint legalább egy évtizedben lehet
mérni azt az időszakot, amikor már kézzelfogható-
vá válik az az öntisztulási folyamat, amely során
látványos  vízminőség-javulás várható! 

Miniszter úr 2016 decemberében írta alá a
„Halélőhely-fejlesztési projekt – Ráckevei(Sorok-
sári)-Duna-ág és vízrendszere” elnevezésű támo-
gatási szerződést! A közel másfél év alatt megis-
merhettük a hídépítés minden buktatóját és szépsé-
gét is! Ma már tudom, hogy a hídépítők világa egy
teljesen más, mondhatnám azt is, hogy zárt világ,
amelyben egy hétköznapi ember csak botorkál! A
kezdet kezdetén így voltam ezzel én is, így voltunk
ezzel mi is, sokáig csak bukdácsoltunk, de aztán
szerencsére annyi muníciót kaptunk tervezőktől,
kivitelezőktől, amely elég volt önként vállalt köte-
lezettségünk teljesítéséhez! 

Úgy gondolom, hogy büszkén jelenthetem ki,
hogy a híd elkészült, adjuk át a dömsödi emberek-
nek használatra! Mielőtt azonban ezt megtennénk,
még szeretnék néhány köszönő szót mondani
azoknak, akik nélkül nem épülhetett volna meg a
hidunk! Köszönöm Magyarország Kormányának,
Dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, az Udvari
Zsolt főosztályvezető úr és munkatársa, Poór Csa-
ba által vezetett Horgászati és Halgazdálkodási Fő-
osztály munkatársainak támogatását! Köszönöm a
Magyar Országos Horgász Szövetség elnökének,
Dr. Szücs Lajosnak nagyvonalú gesztusát, amely-
lyel lemondott javunkra a kedvezményezett szere-
péről! Itt köszönöm meg a Dömsödi és Ráckevei
Horgász Egyesületek támogatását is! Biztos va-
gyok abban, hogy néhány év alatt a híd környéke
olyan horgászparadicsommá változik, amely na-
gyon sok kiránduló kedvelt pihenőhelyévé válik!
Köszönöm Pánczél Károly képviselő úrnak a fo-
lyamatos bátorítást, hogy akkor is segíteni tudott,
amikor a legnagyobb bajban voltunk! Hálás va-
gyok képviselőtársaimnak az empatikus, kiérlelt
döntéssorozatért, amely meghatározó alapja volt a
sikeres kivitelezésnek! Köszönöm a Pontterv Zrt.-
nek, Zsömböly Sándor kereskedelmi igazgatónak

és munkatársainak a pontos, különleges tervek el-
készítését! Köszönöm a szakhatóságok segítőkész
hozzáállását, így a Kormányhivatalnak, a Vizügy-
nek, a Tigáznak, az ELMŰ-nek, a Magyar Közút-
nak a segítő közreműködésüket. Köszönöm a be-
ruházás kivitelezőjének, a TTD Expert Zrt. mun-
katársainak, a tulajdonos Tóth Tibor Dezsőnek,
Vörös Balázs termelési igazgatónak, illetve a hely-
színen Kósa Kovács József vezette csapatnak a
pontos, precíz, magas színvonalú munkát! Ha hi-
szik, ha nem, a 12 éves polgármesteri praxisomban
nem találkoztam ennyire kiszámítható, céltudatos,
a minőséget előtérbe helyező céggel! Gratulálok és
köszönöm szépen! Amennyiben a későbbiekben
referenciára lesz szükségük, számíthatnak ránk!
Hálás vagyok az alvállalkozóknak, így a DAKÖV
Kft.-nek, a Hajóka Kft.-nek, az Innober-Wave Kft.-
nek, az SW Umwelttechnik Kft.-nek és a HTM
Stabil Kft.-nek! És hálás vagyok a dömsödi alvál-
lalkozóknak, Gyivi Jánosnak és Kovács Gyulának
is, akik munkatársaik magas fokú képzettségével
és különleges technikai színvonalat képviselő gép-
parkjuk segítségével nagyban hozzájárultak a sike-
res, pontos és gyors hídépítéshez! A beruházás be-
fejezéséhez közeledve szinte nélkülözhetetlenné
vált Simon Sándor jelenléte, mindenre kiterjedő fi-
gyelme. Köszönöm a hatalmas munkabírását, a
minden problémára megoldást jelentő ötleteit! Vé-
gül, de nem utolsósorban köszönöm közvetlen
munkatársaim támogató közreműködését! Közü-
lük is először Dr. Bencze Zoltán jegyzőnek, aki sok
minden más mellett, az első pillanattól kezdve a le-
hető leggyorsabban készítette elő a testületi dönté-
seket, és a háttérből szinte utánozhatatlanul vezé-
nyelte a beruházás elmaradhatatlan jogi szegmen-
seit! Csanálosi Melinda és Varga László műszako-
sok is nagyban hozzájárultak a híd sikeres megva-
lósításához! Köszönet Pongrácz József univerzális
csoportvezetőnek és az általa irányított szakembe-
reknek akadályt nem ismerő, mindent elsöprő len-
dületükért, munkabírásukért, szakértelmükért!
Elégedettséggel tölt el az a tény, hogy ilyen nagy-
szerű emberekkel dolgozhatok együtt!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagyon nagy örömmel jelentem, a munkát el-

végeztük! Számomra úgy tűnik, hogy kiváló mi-
nőségben! Ha ez így van, akkor majd a dömsödi
polgárok ezt megerősítik! Büszke vagyok arra,
hogy mi Dömsödiek valamennyien összefogtunk,
ha csak egy pozitív gondolat vagy egy befizetett
adó erejéig is, és közösen alakítottuk saját történel-
münket!  Talán nem tűnik közhelynek, amit alkot-
tunk, átmenet a jelenből a jövőbe! Most már nincs
más dolgunk, mint hogy átadjuk a megérdemelt
díszokleveleket, és utána a jelenlévők birtokba ve-
gyék nagyközségünk legújabb gyöngyszemét, a
hidat! Talán nem kell külön mondanom, hogy csak
a szalagvágás és a hordó átgurítása után!

Bencze István polgármester hídavató beszéde

Fotó: Vass

Felhívom Lakótársaim figyelmét, hogy a hulla-
dékszállítással kapcsolatban kisebb változások tör-
téntek! Szíveskedjenek elolvasni a DTkH Non-
profit Kft. tájékoztatóját, akár a honlapunkon is!

A szúnyoggyérítés idén is közösen történik,

másik 13 településsel együtt. A szokatlan meleg
miatt már kézenfekvő lenne az irtás elkezdése,
de ez csak május végére várható, mert a közbe-
szerzést le kell folytatni, és a legjobb ajánlatot
tevő céggel lehet szerződést kötni!

Hosszú idő után tavaly volt ismét majális az

OMK előtti téren. A nagy sikerre tekintettel
idén is megrendezte a Csikósné Jutka vezette
csapat, ha lehet, még nagyobb sikerrel! Szá-
momra úgy tűnik, hogy Dömsödön is van igény
a könnyű műfaj helyi és vendégművészeinek
előadására!                                         Bencze István

Folytatás az előző oldalról.
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap Idő

Hétfő 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 jegyző

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke 

minden héten 
hétfőtől péntekig 

délután 15.00-től 16.00 óráig 
tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2018. május 30. szerdán 
14-15 óráig

VVARSÁNYI ANTARSÁNYI ANTALAL
alpolgármester úr
tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ

Ügyfélfogadás az OMK-ban:
Hulladékszállítással kapcsolatosan: péntekenként 13-18 óráig.

ELMŰ részéről: keddenként 14-18 óráig, péntekenként 8-12 óráig.

Országgyûlési képviselõ-választás
2018. április 8.

PÁNCZÉL KÁROLY, Dömsöd országgyűlési képviselője, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje 
29 780 szavazattal ismét nyert Pest megye 11. számú választókerületében a Nemzeti Választási Iroda
adatai szerint, amellyel ismét mandátumot szerzett.

Híd, mely összeköt jelent
múlttal s jövõvel

Április 20-án ünnepélyes keretek közt került átadásra a Kis-Dunán átívelő híd. Az ipari építmény
jelentőségét mindannyian megtapasztalhattuk, hiszen az építkezés alatt csak gyalogosan vagy ke-
rékpárral közelíthettük meg a túlsó partot. Akik viszont autóval szerettek volna közlekedni, azok-
nak bizony kerülőt kellett tenniük. Dömsöd lakói és az itt pihenni vágyó üdülők mindannyian izga-
tottan várták, vártuk az átadást. 

Az építkezés ideje alatt sokan sétáltak le a Kis-Duna partjára, hogy megtekintsék, hogyan halad-
nak a munkálatok. Bencze István polgármester úr szinte naprakészen tájékoztatta a lakosságot face-
book oldalán az építkezés minden egyes lépéséről. Gyakorta járták be a terepet dr. Bencze Zoltán
jegyző úrral, akivel szívükön viselték ennek a beruházásnak a munkálatait. Bátran állíthatom, hogy
kivétel nélkül mindenki, aki ennek a hídnak a megvalósításában részt vett, az elejétől a végéig, lelki-
ismeretes odaadással tette a dolgát.

A híd ünnepélyes átadásán jelen voltak mindazok, akik tevékenyen részt vállaltak az építkezés
kivitelezésében és annak lebonyolításában. Polgármester úr emléklappal köszönte meg nekik mun-
kájukat. Településünk lakosai is szép számmal jelentek meg ezen a különleges alkalmon. Alsó és
felső tagozatos osztályok, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a környékbeli települések Polgármes-
terei és Dömsöd érdeklődő tiszteletteljes Polgárai.

Az ünnepi alkalmon áldást és imát mondott Szabó Péter református lelkipásztor, köszöntőt mon-
dott Ugron Ákos Gábor helyettes államtitkár és Bencze István polgármester úr.  Az ünnepi műsor-
ban közreműködött Balogh Zoltán István, Balogh Virág Csenge, valamint a Ju és Zsu Társulat.

Az ünnepi szalag átvágását és a tradicionális söröshordó-átgurítást követően ténylegesen birtok-
ba vették kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, autók és kerékpárok a dömsödi Kis-Dunán átívelő
HIDAT. A hidat, mely összeköti jelenünket az elmúlt idők emlékeivel, s ugyanígy köti össze a re-
ményteljes jövendőnkkel.

Vass Ilona
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A GGyermekjóléti SSzolgálat hhírei

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,

Péntek: 8–11.30 óráig.
Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is

ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézmény-

vezető, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)

06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)

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

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigi-

énés problémák, illetve egyéb krízishelyzet

miatt segítségre szoruló személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezető okok meg-
előzése, a krízishelyzet megszüntetése, vala-
mint az életvezetési képesség megőrzése cél-
jából nyújtott szolgáltatás. 

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

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

Étkeztetés keretében azoknak a szociáli-

san rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tar-
tósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.

Egyéb szolgáltatásaink:
• A nyári felzárkóztató program,
• Adományok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor,
• Játszóház, kézműves foglalkozások,
• Álláskereső klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és

Gyermekjóléti Központ) 
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata:
– állandóan hívható; 
– telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás;

segítség mozgósítása;
– kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,

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

Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az elmúlt esztendőben indított „Arany oldal”
rovatunkat 2018-ban olyan írók és költők mun-
káival folytatjuk, akik dömsödiek és dabiak vol-
tak, illetve rövidebb-hosszabb időt töltöttek tele-
pülésünkön, de ma már nincsenek köztünk. Má-
jus hónapban Molnár Sándor írásaiból váloga-
tunk. Ő a századfordulón született Dabon. Hívő
ember volt, gondolatait versekbe formázta, ami-
ket aztán füzetekbe másolt. Olyan falubéli em-
bereket ajándékozott meg vele, akiket arra érde-
mesnek tartott. Így került elő egyik verses füzete
egy helybéli család féltve őrzött archívumából.

Molnár Sándor verseit fogadják szeretettel!
Még több írásával Velláné Bucsi Mária és a Mú-
zeum Dömsödi facebook oldalán találkozhatnak.

Baráti találkozó Dömsödön

Kedves barátaim: szívből köszöntelek.
Tudom a szeretet hozott el titeket.
Jóleső érzés látni benneteket,
Kik a szépre, jóra itt most emlékeztek.

Meg vagyok győződve teljesen arról,
Titeket is ért sokféle balsors.
De a szeretet mégis megmaradt,
Nem vette ki szívetekből az élet vihar.

Azért vagyunk most itt a találkozón
A baráti jó érzésünk megmaradjon.
Mint baráti szívek gyöngéden szerettünk.
Az élet durvaságát mind elfeledtük.

Hét évtized sas szárnyakon elrepült,
De a szívünk ifjú, mi sosem feledünk.
Visszapillantásul nem tehetünk mást,
Mint Istenünknek nagy hálaadást.

Ha most fájó érzéssel újból el is válunk,
De a szeretetben együtt maradunk.

1967. VII. 18-án

Fontos

Tanulás nélkül nincs ismeret.
Ismeret nélkül nincs tudás.

Tudomány nélkül nincs felemelkedés.
Minden tudás életet jelent; mert amit tud az

ember, élhet általa.

De minden tudás a sírig tart; a halálnál értékit
elveszti. De az Istenről való tudás a halálban is

örök érték marad.
Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek!

Anyák napjára

Anyák napját, most, hogy
ünnepeljük

Minden élő ember anyjára
emlékezünk.

Isten után nékik 
megköszönjük,

Hogy hűséggel megáldják
e magasztos helyük.

Virrasztás, fáradság az nem
is teher náluk,

Hogy helyüket megállhatják
ez a boldogságuk.

Csak egy kis szeretet, egy kis
megbecsülés,

Életüket, vérüket 
feláldozzák ezért.

Ígérjük tinektek, drága
édesanyák,

Irántatok őrizzük
szívünkben a hálát.

Életet áldoztatok, hogy életet
adjatok: Ezt a nagy

Hűséget írják az angyalok.

Arany oldal
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AA  DDöömmssööddii   ÁÁllttaalláánnooss  IIppaarrtteessttüülleett  hhíírreeii

A Dömsödi Általános
Ipartestület bérbeadja 2344
Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
sz. alatt található igényesen
felújított nagytermét, mely

alkalmas rendezvények,
baráti, családi összejöve-

telek megtartására (max. 60
fő)!

Érdeklődni lehet: 
2344 Dömsöd, 

Petőfi S. u. 11-13. 
Tel.: 06 24 435 416, 

06 70 318 6325 
ipartestulet.d@pr.hu

Hétfő: 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 könyv-
tári nyitvatartási rend

szerint.

A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár nyitva tartása

KútfúrásKútfúrás 110-es csatornacsővel 
– garanciával.

06-30-964-0485
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2018. április 25-én kedves vendéget fogad-
hattunk a  Kisherceg Gyerekházban. Az elis-
mert baba-mama pszichológus Vida Ágnes lá-
togatott el hozzánk. Ági, aki a Kismamablog.hu
szerzője és a Babapszichológia és az Anyapszi-
chológia könyvek írója, a pozitív gyermekneve-
lésről tartott előadást. 

Akik eljöttek, nagyon jó ötleteket hallhattak,
többek közt arról, hogyan érhetünk el eredménye-
ket csemeténk nevelésében olyan pozitív módsze-
rekkel, mint a megerősítés, a megszemélyesítés, a
szerepjáték, a bábozás, úgy hogy közben a gyer-
mekünkkel való kapcsolatunk is erősödik. Persze
Ági beszélt az olyan problémás helyzetek kezelé-
séről, mint a hiszti, a körömrágás vagy a szoba-
tisztaságra szoktatás is. Kitért arra is, hogy nagyon
sok helyzet megoldható vagy megoldható lenne a
mese erejével, hiszen a mese közel áll a gyermek
lelkivilágához, és azon keresztül sokszor jobban
megérti a helyzeteket, a saját és a mások érzelme-
it, és megtanulhatja, hogyan reagáljon rájuk. A jól
sikerült előadás után a szülőknek lehetősége nyílt
feltenni kérdéseiket is. A helyszínen pedig meg-
vásárolhatók voltak az Ági által írt gyereknevelést
segítő könyvek, valamint mesekönyvek is. 

Mindeközben a gyerekek az udvaron és a kis-
teremben felfedezhették a újonnan érkezett játé-
kokat. Úgy vélem, ez a nap szülő és gyermek
számára egyaránt hasznos és jó időtöltés lehetett. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani min-
denkinek, aki segítségével hozzájárult rendez-
vényünk sikeréhez.                           Mucsi Edina

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

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

Vida Ági a Gyerekházban

Fotó: Vass



8 XXVIII.  évfolyam  5.  szám

IISSKKOOLLAAII HHÍÍRREEKK •• IISSKKOOLLAAII HHÍÍRREEKK •• IISSKKOOLLAAII HHÍÍRREEKK

Április 9-én a Költészet Napja alkalmából szavalóversenyen vettek részt
iskolánk tanulói. Évek óta így tisztelgünk e jeles ünnep alkalmából
költőink, íróink és a magyar líra előtt. A verseny az OMK nagytermében
került megrendezésre, melyen az alábbi szép eredmények születtek:

1. osztály
Kultsár Heidi I. helyezett Felkészítője: Balázs Lajosné
Szabó Nóra II. helyezett Felkészítője: Balázs Lajosné
Kurilla Amarílisz III. helyezett Felkészítője: Czeller Piroska

2. osztály
Rab Sára Dorka I. helyezett Felkészítője: Csaplárné Szilágyi Veronika
Rakszegi Zamira II. helyezett Felkészítője: Csaplárné Szilágyi Veronika
Balogh Lelle Lídia III. helyezett Felkészítője: Csaplárné Szilágyi Veronika
Czaniga Szilárd Felkészítője: Gábor Tünde
Csécs Alíz Felkészítője: Gábor Tünde
Jánosi Boglárka Felkészítője: Gábor Tünde

3. osztály
Tarr Zoltán I. helyezett Felkészítője: Patonai Istvánné
Gerebenes Laura II. helyezett Felkészítője: Budainé Doroszlay Judit
Baráth Dorina III. helyezett Felkészítője: Budainé Doroszlay Judit
Czeller-Kovács Olivér Felkészítője: Patonai Istvánné

4. osztály
Balogh Zoltán I. helyezett Felkészítője: Major Anna
Faragó Tamás III. helyezett Felkészítője: Major Anna
Szabó Anna III. helyezett Felkészítője: Major Anna

Április 10-én a leendő első osztályt kezdő tanító nénik szeretettel várták
és fogadták azokat a jelenleg nagycsoportos óvodásokat, akik szeptem-
berben kezdik meg tanulmányaikat iskolánkban, egy Iskolakóstoló nevű,
foglalkozással egybekötött ismerkedésre. Tekintettel a nagy számú érdek-
lődőre és a kellemes légkörre, egy sikeres órát töltöttünk el együtt. 

Április 16-án Kiskunlacházán került megrendezésre a megyei rajz-
verseny. Az alábbi tanulók öregbítették iskolánk jó hírét:

1. osztály
Mendi Karina III. helyezett Felkészítője: Balázs Lajosné
Kultsár Heidi Felkészítője: Balázs Lajosné
Szabó Nóra Felkészítője: Balázs Lajosné
Pelle Regina Felkészítője: Balázs Lajosné

3. osztály
Szombati Vanda II. helyezett Felkészítője: Budainé Doroszlay Judit
Kun Gábor Karolosz Felkészítője: Budainé Doroszlay Judit
Örsi Gabriella Felkészítője: Budainé Doroszlay Judit

Áprilisi események az alsó tagozaton

Hagyományosan Dömsödön rendezzük a Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódóan a Kazinczy Prózamondó Versenyt. A 3. és 4. évfolyam
tanulói szép magyar beszéd és szép olvasás terén mérik össze tudásukat.
Mindig nagy érdeklődés kíséri ezt a rendezvényünket. Idén is 12 környék-
beli iskola legjobbjai jöttek el versenyezni. (Évfolyamonként 3-3 tanuló.) 

A dömsödi résztvevők:
3. évfolyamon Felkészítő pedagógus
Baráth Dorina IV. hely Budainé Doroszlay Judit
Czeller-Kovács Olivér VIII. hely Patonai Istvánné
Láng Rege Réka IX. hely Patonai Istvánné
4. évfolyamon Felkészítő pedagógus
Balogh Zoltán II. hely Major Anna
Juhász Vivien XI. hely Bábelné Varga Judit
Bús Alexa XIII. hely Major Anna
Évek óta részt veszünk az 1-2. osztályosoknak meghirdetett matemati-

ka versenyen Szigethalmon, ahol szinte minden évben szép sikerrel sze-
repelünk. Nagy büszkeség, amikor városi iskolás és matek tagozatos osz-
tályok tanulóit utasítják maguk mögé a mi diákjaink. Idén is elégedettek
lehetünk, hisz 30-40 versenyző közül a következő eredmények születtek:

1. évfolyam Felkészítője
Szabó Nóra VI. hely Balázs Lajosné
Tímár Renáta XI. hely Keyha-Czeller Piroska
Tarr Csenge XII. hely Keyha-Czeller Piroska
Bányai Tamás XIX. hely Balázs Lajosné
2. évfolyam Felkészítője
Jakos Csongor II. hely Gacsné Gábor Mariann
Basa Lara III. hely Gacsné Gábor Mariann
A taksonyi mesemondó versenyen a 3. évfolyamról Tarr Zoltán 3. b, a

4. évfolyamról Szabó Anna 4. a osztályos tanulók képviselték iskolánkat.
Tarr Zoltán II. helyezést ért el. Felkészítője: Patonai Istvánné.

A mesemondó versennyel párhuzamosan rajzverseny is zajlott Tak-
sonyban, ahol Kultsár Heidi 1. a, Szabó Nóra 1. a és Czeller-Kovács Oli-
vér 3. b osztályos tanulóink pályáztak. (Felkészítőik: Balázs Lajosné és
Czeller Cecília.)

A felsős matematika szakos kollégák szervezésében kerül sor évente a
házi matematika versenyre, amin a négyes-ötös eredményű tanulóink
vesznek részt.

3. évfolyam Felkészítő
Csörgő Ádám 3. a I. helyezett Budainé Doroszlay Judit
Petyovszki Petra 3. a I. helyezett Budainé Doroszlay Judit
Tarr Zoltán 3. b I. helyezett Patonai Istvánné
Gazsó Marcell 3. b II. helyezett Patonai Istvánné
Haraszti Dániel 3. b III. helyezett Patonai Istvánné
4. évfolyam Felkészítő
Papp Mihály 4. b I. helyezett Bábelné Varga Judit
Zsidai Emma 4. b I. helyezett Bábelné Varga Judit
Szabó Anna 4. a II. helyezett Major Anna
Kadók Boglárka 4. a III. helyezett Major Anna
Az új iskolai tanfelügyeleti rendszer részeként a pedagógus önértéke-

lésben két alsós nevelő: Keyha-Czeller Piroska és Tőkés Mónika vett
részt nagy odaadással.

Március végén ismét nyílt napokon vártuk az érdeklődő szülőket a taní-
tási órákra, amikor betekintést nyerhettek az osztályban folyó oktató-ne-
velő munkába. Szembesülhettek gyermekeik közösségben elfoglalt he-
lyével, képességeikkel és teljesítményükkel a többiekhez viszonyítva. Is-
merkedhettek szokásainkkal, az osztály aktivitásával, fegyelmezettségé-
vel, légkörével. Valami tanulságot mindenki vihetett haza magával.

Tökölön a területi vers- és prózamondó, illetve rajzversenyen részt vet-
tek tanulóink.

Kultsár Heidi 1. a (vers) II. hely
Czeller-Kovács Olivér 3. b (vers)
Tarr Zoltán 3. b (vers)
Baráth Dorina 3. a (vers)
Szabó Anna 4. a (vers) II. hely
Csepregi Zsanett 4. a (vers)
Balogh Zoltán 4. a (próza) II. hely
Kun Gábor Karolosz 3. a (rajz)

Patonai Istvánné

Az elmúlt két hónapban az alsó tagozatban történtekrõl
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Márciusban pályázatot hirdetett a Hungaro-
ring Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tá-
mogatásával a biztonságos közlekedésre neve-
lés, tanórán kívüli ismeretszerzés céllal. 

A pályázatra képregényt rajzolt az osztály,
melyben egy veszélyhelyzetet és annak megol-
dását mutattuk be. Elkészítettünk 2 fogalmazást
a veszélyhelyzetek elkerüléséről, és megtanul-
tuk a közlekedési jelzőtáblák jelentéseit.

A 7 tagú zsűri döntése alapján és a kapott sza-
vazatok száma után megnyertük a meghirdetett
egy napos osztálykirándulást teljes ellátással,
utazással a Hungaroringre.

Április 12-én megérkezett értünk a szervezők
által rendelt busz és elindultunk. A program fél
10-kor kezdődött és 15 óráig tartott.

A Miniring és a Tanpálya közlekedésbizton-
sági szakemberei, pedagógusok, instruktorok,
trénigvezetők, fotósok 12-en szervezték és irá-
nyították a napot.

Az osztályt 3 csoportra osztották, és így a
7-7 gyerek mindent kipróbálhatott, megta-
pasztalhatott. Részt vettünk a közlekedési

parkban elektromos autóval, kerékpárral,
rollerrel a tanpályás forgalmi helyzetekben.
A vezetéstechnikai pályán távolságot be-
csültünk és megtapasztaltuk, hogy milyen
egy sodródó járműben utazni, hogyan kell
biztonságosan ülni. Az Off-road centrum-
ban 17 km-t utaztunk az erdőben kátyús,
lejtős, szűk úton. Bátorságpróbát tettünk a
föld alatti zsákutcában.

Fél egykor megebédeltünk a Hungaroring ét-
termében. Majd bejártuk a pálya egy részét, és
bemehettünk a versenyirányítás termébe. 

A nap végén mindenki kapott egy kulacsot és
emléklapot. 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat,
minden percben új élményekkel gazdagodtak.
Íme néhány vélemény: 

Mendi Gergő: A Hungaroring nagyon izgal-
mas volt, vezethettünk játékautót.

Kakuk Rudolf: A KRESZ-pályán a csúszós
úton a vízsugarak közötti autózást nagyon él-
veztem.

Varga Máté: Az Off-road pálya, az erdőben a

lejtők és dombok közötti gyors autózás izgal-
mas volt.

Kultsár Solt: Megtanultuk a közlekedési táb-
lákat, jó volt vezetni a kialakított forgalomban.

Várkonyi Imre: A terepjárókon bekapcsolt
robot pilóta igazán érdekes volt, ami vezetett,
mert a sofőrök kiszálltak és felálltak a terepjá-
rók tetejére.

Korsós Nóra: A bátorságbarlang félelmetes
és izgalmas volt, ahol a sötétben megmutatták,
hogy a láthatósági mellény milyen fontos.

Boruzs Hanna: Nemcsak osztálykirándulás
volt, hanem örök emlék.

Köszönjük a honlapon a pályázatunkra le-
adott szavazatokat!

Major Anna osztályfőnök

A 4. a osztály a Hungaroringen

4. osztály
Katona Vivien I. helyezett Felkészítője: Bábelné Varga Judit
Szabó Cristina III. helyezett Felkészítője: Bábelné Varga Judit

Április 22-én ünnepeljük a Föld napját. Igyekszünk tanulóink
figyelmét felhívni a Föld megóvásának és a fenntarthatóságnak a
fontosságára. Ebből az alkalomból április 21-én futóversenyt rendezett
iskolánk. A gyönyörű napos időjárás még szebbé tette ezt a szurkolástól
hangos, sportos délelőttöt. A fiúk és a lányok külön versenyeztek, a futa-
mokon résztvevőket születési évük határozta meg. A dobogóra a
következő tanulók állhattak fel:
2010-11-ben született lányok: 2010-11-ben született fiúk:
1. hely Gonda Eszter Kiss Gergő
2. hely Borsi Nóra Selmeczi Zalán
3. hely Szabó Vanda Gonda József

2009-ben született lányok: 2009-ben született fiúk:
1. hely Slezák Tímea Csörgő Ádám
2. hely Szombati Vanda Madarász Zalán
3. hely Rakszegi Zamira Tarr László
2008-ban született lányok: 2008-ban született fiúk:
1. hely Baráth Leila Melissza Aszalós Soma
2. hely Farkas Katalin Virginia Bélavári Krisztián
3. hely Szabó Andrea Kiss Zoltán
2007-ben született lányok: 2007-ben született fiúk:
1. hely Szeile Bernadett Faragó Tamás
2. hely Nagy Sztella Papp Mihály
3. hely Klszák Evelin Sankó Bence

Tőkés Mónika
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Április 8-án a Hefler Patrik –
Hefler Petra társastánc páros két ka-
tegóriában is I. helyezést kapott,
Hefler Petra szóló kategóriában szin-
tén I. helyezést ért el a Csömör Ku-
pán. Felkészítő tanáruk: Mihó Diána.

14-én a Zeneiskolai Fúvós és Ütő-
hangszeres Tanárok III. Országos
Versenyén képviselte iskolánkat
Csernov Miklós tanár úr Dombóvá-
ron, és ezüst minősítést kapott. Zon-
gorán kísért Halassyné Székely Or-
solya.

19-én a nagycsoportos óvodások
látogattak el a zeneiskolába, ahol
hangszerbemutató koncerten vettek
részt. Reméljük, hogy felkeltettük az
érdeklődésüket, és jövőre sokan csat-
lakoznak majd a zeneiskolásokhoz!

23-án Ráckevén, a IX. Zongorás
Találkozón vett részt Horváth Fanni, aki az esti gálakoncerten is szerepel-
hetett. Felkészítő tanára: Berki Artúrné.

25-én volt az ünnepélyes díjátadója a csepeli Nagy Imre Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola által meghirdetett „CSEPEL-SZIGET

IFJÚ TEHETSÉGEI” XVII. Regionális Képző- és Iparművészeti Pályá-
zatnak. Képzős növendékeink a következő eredményeket érték el:

Fődíj: Őrsi Gabriella, Gonda Gréta, Bilász Amanda.
Különdíj: Kadók Levente, Szeibert Simon, Kakuk Zsanett.
Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit és Germán Fatime.
Valamennyi versenyzőnek és felkészítő pedagógusnak gratulálok az el-

ért eredményekhez, és további sikeres versenyzést kívánok!
Köntös Ágnes intézményvezető

A DDezsõ LLajos AAlapfokú MMûvészeti IIskola hhírei

Ebben a hónapban volt közös osztálykiránduláson az 1. b és  a 4. b osztály Ópusz-
taszeren.

A korai indulás ellenére nagyon aktívak voltak a gyerekek és a kísérő szülők
egyaránt. 

Megnézték Feszty Árpád 1896-ban, a millenniumi kiállításra festett gyönyörű
festményét, a Magyarok bejövetelét.

Ezután kézműves foglalkozásokon vettek részt, ahol a nemezelést és a bőrdísz-
művességet ismerhették meg, és készíthettek nemezlabdát, illetve bőr karkötőt is.

Nagyot sétáltak a skanzen területén, majd végigjárták a Csillagösvény labirintust
is, ahol különböző feladatok megoldásával lehetett megtalálni a kivezető utat. Ez a
legjobb esetben is minimum 2 és fél kilométer volt. A gyerekek fáradhatatlanok
voltak, így a program lezárásaként még számháborúzni is volt kedvük. 

Mindenki nagyon jól érezte magát és kellemesen elfáradt a sok programban.

Az 1. b és a 4. b osztály Ópusztaszeren
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„Az igazi termé-
szetvédő az, aki tudja,
hogy a világot nem a
szüleinktől örököltük,

hanem gyermekeinktől kölcsönözzük.”
/John James Audubon/

Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!
Önöknek is van kertjük, sok fából készült ter-
méket használnak, naponta elhaladnak egy fo-
lyó mellett? Napi kapcsolatban állnak a termé-
szettel?

Vajon mindennapi életük függ-e a természet-
től? Elgondolkodtak-e már azon, hogy szinte
gyorsabban éljük fel a természeti forrásokat,
mint ahogyan azok pótlódnak? Ezek a szemé-
lyiségük fiziológiai szükségleteit jelentik. A
Föld természeti változatosságának a megőrzése
nélkül nem lesznek jó ételeik, nem lesznek
egészségesek. A természetet is lehet felelőtlenül
kizsákmányolni!

Gyermekeik, unokáik élete már fizikai érte-
lemben függ attól, hogy milyen szinten képesek
megőrizni környezetük életvilágának változa-
tosságát. Biztosan megtanították, illetve meg
fogják tanítani gyermekeiknek a természet tisz-
teletét. Sokszor mondják nekik azt, hogy ne tép-
jék le a fák leveleit, ágait, mert az fáj a fának.
Ezeket hallván, csemetéik máris elkezdik tisz-
telni a növényeket, hiszen érzékelik azt, hogy
ők is élnek. Már kiskorukban elkezdik környe-
zettudatosságra nevelni őket?

Ezen kérdések megválaszolására, illetve a
Föld világnapja alkalmával tolmácsolom a kö-
vetkező tesztet, kellemes időtöltést kívánok!

Környezettudatosan él Ön?
1. Szereti szabadidejét a természetben tölteni?
2. Szereti a természetet a maga valós formá-

jában csodálni?

3. Úgy gondolja, hogy minden évszaknak
megvan a maga szépsége?

4. Úgy érzi, hogy képes feltöltődni a termé-
szetben?

5. Természetjárásuk alkalmával ügyel-e ar-
ra, hogy ne hagyjon hulladékot maga
után?

6. Nem szokott vésni a fák kérgeibe?
7. Ismeri-e a faültetés és kivágás szabályait?
8. Figyel-e arra, hogy védett növényeket ne

szakítson, illetve vágjon ki?
9. Tanítja-e gyermekeit, hogy a virágot nem

szabad tövestől kitépni?
10.Tanítja-e gyermekeit, hogy gyümölcssze-

déskor ne törje le a fák ágait?
11. Egyetért a vadászattal?
12.Az erdős területen figyel-e arra, hogy ne

riassza meg az állatokat?
13.Szokta-e óvni a madárfészkeket?
14.Elkerüli-e azt, hogy a szabadban mossa le

autóját?
15.Kirándulóhelyeiken előforduló állatok

szokásait ismeri-e?
16.Előszeretettel néznek természetfilmeket?
17.Egyetért-e az állatvédő aktivisták de-

monstrációival?
18.Vett-e már részt aktívan ökológiai tevé-

kenységen?
19.Utazott-e már annyit, hogy kellőképpen

megismerje Magyarország földrajzi sajá-
tosságait?

20.El tud-e merülni a természet „csöndjé-
ben”?

21.A természet lágy ölén elkerüli-e a hangos
zene- vagy rádióhallgatást?

22.Ön szerint tiszteletlenség a természet lágy
ölén dohányozni?

23.Előszeretettel használ természetes alap-
anyagból készült termékeket?

24.Úgy gondolja, hogy a
természet tisztelete
által önmagát is tisz-
teli?

Minden Igen válaszok 1 pontot, a Nem vála-
szok -1 pontot, a Nem tudom válaszok 0 pontot
érnek.

Kiértékelés:
17-24 pont: Ön mélységes tiszteletet mutat a

természet iránt! Nagyon érdeklik a természettu-
dományok is. Önnél sosem fordult még elő,
hogy hulladékot hagy maga után egy kirándulás
alkalmával. Teljesen nyitott a környezetvéde-
lemre, és ezt igyekszik jó példákkal gyermekei-
ben is tudatosítani. Természetesen önmagát és
környezetét is kellőképpen tiszteli.

9-16 pont: Általában tiszteli a természetet, de
néha vannak kihágásai. Ezt következetesebben
kellene csinálnia, így gyermekeinek is elöl járó
példát mutathatna. Lehet, hogy csak határozot-
tabban kellene kiállnia az álláspontja mellett, és
ezt megosztani a természetet rongálókkal szem-
ben is.

0-8 pont: Ön sajnos nem tudja tisztelni a ter-
mészetet! Sajnálatos módon néha részt is vesz a
megrongálásában. Talán próbálja meg szem
előtt tartani azt a tényt, hogy csak egészséges
környezetben nőhetnek fel gyermekei! Vagy
egy kicsivel több tisztelet mutasson maga,
illetve környezete iránt!

Negatív pontozás: Siralmas, mennyire nem
érdekli a saját környezete, és milyen rombolá-
soknak képes kitenni! A környezetében élők
iránt sem tud tisztelet mutatni! Vajon milyen
példát tud így statuálni gyermekeinek? Talán
emiatt megváltozhatna, sohasem késő!

(Forrás: V. Bodo)
Biricz Márta Enikő

Mester okl. pszichoterapeuta

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL   

Dömsöd : Újhartyán 6 : 3 (3:1)
jv: Tóth (Weil, Nagy)
Dömsöd: Szilágyi – Király (Papp 65. p.),

Czigler, Kardos, Szabó – Turcsán, Faragó (Sass
70. p.), Garai – Cserna, Huszár, Palotai (Gyöke-
res Á. 86. p.)

Szenzációs győzelem! A vendégek egy ka-
pufával veszélyeztettek, majd a 16. percben már
a Dömsöd szerzett vezetést Cserna Gábor ré-
vén. Ezt hamarosan kiegyenlítette Hartyán, és
vérszemet kapva folyamatosan támadtak. En-
nek ellenére Dömsöd 2 gólos vezetésével vo-
nultak a csapatok az öltözőbe. A második fél-
időt a vendégek kezdték jobban. A 48. percben
szépítettek, majd az 58. percben egyenlítettek.
Ezután megrázta magát a Dömsöd, és még há-
rom góllal biztosították be a győzelmet. Gólja-
inkat sorrendben: Cserna, Palotai, Cserna, Cser-
na, Turcsán és Papp szerezték. Némi szerencse

is kellett a győzelemhez, de az aranycsapatot
idéző eredmény jó játékkal és nagy akarással is
párosult.

Taksony : Dömsöd 1:1 (1:1)
Értékes pontot hoztak el játékosaink az esé-

lyesebb Taksony otthonából. A mienk gólját
Sass László juttatta a hazaiak kapujába.

Ráckeve : Dömsöd 0 : 3 (0:1)
Nagyszerű győzelem a szomszédvár csapata

ellen. Góljainkat Faragó Gábor 2 és Cserna Gá-
bor szerezték.

Dömsöd : Pereg 0:3 (0:2) 
jv: Németh (Albert, Nagy) 
Az előző heti győzelmet nem sikerült meg-

ismételni. Több játékos hiányzott, még abból a
nehezen összehozott keretből is. A kispadon is

csak ketten ültek. Egy ilyen vereségnél szá-
momra nehezen értelmezhető, hogy a kispa-
don ülő fiatal játékos miért nem kap játéklehe-
tőséget!

A Dömsödi SE jelenleg a 12. helyen van
28 ponttal a megyei másodosztályú bajnok-
ságban.

A másik csapatunk, a DUSE is gyűjtögeti a
pontokat a megye háromban.

Szigetszentmárton : DUSE 7:5
DUSE : Érd II 2:1
Bugyi II : DUSE 2:2
DUSE : Dunaharaszti II 2:2

A DUSE a megye III-ban 12. 11 ponttal.

Varsányi A.

Sikerek és némi kudarc a focistáknál
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Immáron sokadszorra rendezi meg a Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület a jótékonysági bálját.

Mindezt azért tesszük, hogy a befolyó bevétel-
ből segíthessük a szakosztályok munkáját, gyere-
keinknek tudjunk plusz támogatást nyújtani.

Segítőként tavaly is részt vettem a munkála-
tokban. Idén már szervezőként dolgoztam az
egyesület vezetői között. Nem kis feladat egy
ekkora rendezvény megtervezése és lebonyolí-
tása. Az utómunkálatok is sok erőt vesznek
igénybe, különösen, hogy ez rögtön másnap
délután esedékes.

Büszkén és bátran mondhatom, hogy megér-
te minden fáradozás.

A közös, jó szervezés eredményeképpen
gyorsan  haladtunk a munkálatokkal. Jól elosz-
tottuk a feladatokat és segítettünk egymásnak.
Az összefogás ereje megmutatkozott. 

A szülői segítség, a gyerekek segítsége és a
támogatóink önzetlen adakozása  nélkül nem le-
hetett volna ilyen sikeres a rendezvényünk.  Vi-
dáman csicsergő madárkákhoz, szorgosan tevé-
kenykedő méhecskékhez tudnám hasonlítani a
sok segítő gyermek zsongását. Csapatépítő
megmozdulásnak is beválik egy ilyen rendez-
vény. A különböző szakosztályok gyerekei is
közelebb kerülnek egymáshoz ilyenkor. A na-
gyobb fiúk meghökkentő erővel rendezték be a
termet. Dömsöd község összes asztala és széke
azon az estén, 2018. április 14-én a DUSE-
bálon  volt.

„Az est jó hangulatban telt, a gyerekek szép
műsorokkal örvendeztettek meg bennünket.
Mind a szülők, mind a vezetőség méltán lehe-
tett büszke az egyesületünk sportolóira. Az es-
ti mulatság is jól sikerült, kitűnően éreztük
magunkat! Elismerés a vezetőknek, szép volt a
díszítés, jó volt a vacsora és a szervezettség.
Mi az utómunkálatokban tudtunk segíteni, va-
sárnap 13 órától estig. Szülői összefogással
visszaállt a rend a csarnokban.”  

Pergerné Kozma Katalin
Elnök asszonyunk, Szabó Andrea megnyitó

beszéde után polgármesterünk, Bencze István
köszöntötte az estély résztvevőit. Köszönjük
szavait, melyekkel megerősítette az egyesüle-
tünkbe vetett hitünket.

Elismeréssel beszélt az új elnökség és tisztvi-
selők munkájáról. 

Fővédnökünkben Németh Szabolcs kenust
tisztelhettük. Ifjúsági, majd később U23-as EB-k
és VB-k dobogós versenyzője volt.

Nyitóbeszédében üdvözölte a jövőbeni közös
munkánkat, és biztosított mindenkori támogatá-
sáról.

„Első ízben kértek fel a szervezők a DUSE jó-
tékonysági est fővédnökének. Örömmel jöttem,
és meglepett, hogy ilyen nagy volumenű rendez-
vény ez a bál. Láttam a sportoló gyerekek lelkes
bemutatóit és a rendezők komoly készültségét.
Úgy látom, hogy rendeződni látszik a kezdeti ne-

hézségek ellenére a kajak-kenu élet Dömsödön!
Remélem, hogy a jövőben együtt örülhetünk a
dömsödi utánpótlás kajak-kenu hazai és nem-
zetközi sikereinek!”                    Németh Szabolcs

A szakosztályok csapatai töretlen lelkesedés-
sel készültek a produkciókra, táncaikra.

A vendégszereplő balettosok apraja és nagyja
elkápráztatta a közönséget. Nagy tapssal díjaz-
tuk szórakoztató bemutatóikat.

A bál nyitótánca a hófehér ruhás keringő volt.
„Meghívást kaptunk a DUSE 2018. 04. 14-i

estélyére. Már érkezéskor kedves fogadtatásban
volt részünk, mivel egy sportoló kislány kísért
minket az asztalunkhoz. A sportcsarnok is „ün-
nepi díszbe” öltözött erre a napra. Jó volt látni a
sok mosolygós arcot, miközben szakáganként
bemutatták produkciójukat. Ezúton gratulálunk
nekik és felkészítőiknek! Jól éreztük magunkat,
köszönjük a meghívást!” 

Muzs János és Muzsné Moharos Mária
Idén a BGB együttes szolgáltatta a zenét. Fá-

radhatatlanul, megállás nélkül szórakoztatták a
bálozókat. 

Nem szívesen álltak le a főnyeremény tom-
bolák kiosztására sem.  Viszont ez után a hangu-
lat  még inkább felélénkült, nem volt más teen-
dő, csak a tánc.

„Nagyon jól éreztük magunkat az idei bálon
is! A BGB zenekar élvezetes muzsikájára zárá-
sig táncoltak a gyerekeim! Köszönjük a rende-
zőségnek a zökkenőmentes lebonyolítást!”

Czeller Cecília
Érdekesség volt a rendhagyó tombolázás.  A

nyertes szelvények ajándékait azonnal elvihette
a szerencsés játékos, míg a nyeretlen cikkelyek
újra kisorsolásra kerültek. Végül ezek közül ke-
rültek ki a legértékesebb ajándékok, és legvégül
a fődíj! Az Aqua Land Ráckeve főszponzorunk
adta a legnagyobb nyereményt!  Egy 2 nap, 3 éj-
szakás családi nyaralásnak örülhetett a legsze-
rencsésebb résztvevő!

„Pankám most már 5 éve hogy az egyesület-
ben kézilabdázik, így volt pár alkalmunk DUSE
bálon részt venni. Minden évben, így idén is,
fantasztikusan éreztük magunkat. Nekem ez már
a 3. bálom volt, ahol enyém lehetett a megtiszte-
lő feladat, hogy felkészítsem a sportoló gyereke-
ket egy kis táncos bemutatóra. Ahogy minden
évben, most is nagyon izgultam, és természete-
sen ebben az évben is nagyon ügyesek voltak.
Családunknak pedig különösen nagy boldogsá-
got hozott ez az idei bál, hiszen megnyertük a
tombola fődíját: megyünk nyaralni!!! Köszö-
nöm ezt a csodás estét a szervezőknek, remélem,
hogy  jövőre folytatjuk!”                       Perger Évi

Végül szeretnénk köszönetet mondani és hálán-
kat kifejezni minden kedves  támogatónknak, akik
nélkül nem sikerült volna az est megrendezése!

A cikk végén olvasható minden szponzo-
runk, ajánljuk őket mindenki figyelmébe! Kö-
szönjük szépen!

Igen, jövőre folytatjuk! 
Igyekszünk majd újabb érdekességekkel

szolgálni, és igyekszünk majd felülmúlni önma-
gunkat, hogy minden évben emlékezetes tava-
szi bál legyen a DUSE-bál!

Ambruska Péterné
Aqua Land Ráckeve
Bucsi András
Csinos és Tsa Bt.
Bata Imre vill.szer.
Madvig Kft.
Bélavári Tibor id.
Katusné Czikora Anita
Gomba Soft Kft.
Bella Virág
Sipos Vegyesbolt
Kovács József és Czeller Cecília
Burján András húsbolt
Mester Csaba
Végh Réka, Budai Egészségközpont       
Széchenyi István Általános Iskola Dömsöd
Oktatási és Művelődési Központ Dömsöd
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Dömsöd Nagyközségi Konyha, Tóth Erzsike   
Kakas Zoltán
Madarász András
Baka Miklós
Béczi János
Szabó Andrea
Bábel Viktor
Ifj. Rakszegi Gyula
Burján András
Kovács Orsi
Katona Krisztián
Takács Tibor
Klszák Tamás
Fészek Bútorbolt
Ácsné Marika
Biobolt Harmónia Sószoba
Perger János barkácsbolt
Ambruska Péter
Ambruska Margit
Patonai István
Tóthné Porvay Zsuzsanna
Muzs János
Sára Major
Faragó ABC
Szakál Éva
Tóth Lajos
Kakuk Rudolf
Veres Attila és családja
Földvári Attila
Dobos György
Kun és Tsa Kft.
Tóth Ilona
Kovács Árpád, Dunavecse
Mizsi élelmiszer
Iparos kör
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
PS OMK
Közkonyha

Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület Jótékonysági Bál 2018
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Dömsöd ÖTE eseményei – januártól május elejéig
Januári cikkem óta volt néhány káreseményünk.
2018-01-30-án reggel Apaj Délibáb utcába kaptunk riasztást kémény-

tűzhöz.
Kiérkezéskor a kályhában lévő tüzelőanyagot eltávolítottuk, illetve

hőkamera segítségével átvizsgáltuk. Szerencsére tűz nem volt, csak izzás az
eltömődött kéményben. Az eseményhez a Kunszentmiklós 1-es és a Dabas
2-es vonult. 

Személyi sérülés nem történt.
2018-02-25-én Dömsöd Dabi körútra vonultunk kéménytűzhöz. A ka-

zánban lévő égéstermék eltávolítása után a kéményben izzó darabokat is ki-
kotortunk. A helyszínen személyi sérülés és anyagi kár nem volt.

2018-03-08-án délután kaptuk a jelzést, mely szerint Dömsöd és Kis-
kunlacháza között az 51-es főúton három gépkocsi ütközött. A helyszínen a
gépkocsik áramtalanítása, a gázos gépkocsi gáztartályának elzárása és a fe-
je tetején lévő autó talpra állítása történt. Súlyos sérülés szerencsére nem
volt! Beavatkozott: Keve 1, Keve tartalék, Dömsöd Öte

2018-03-20-án 18 óra 26 perckor kaptunk jelzést tűzesetről a Szabadság
utcában.

A helyszínre kiérve kiderült, hogy tűz nincs, mert az ott lakóknak a
szomszédos élelmiszerboltból kapott porral oltó készülékkel sikerült a be-
építetlen tetőtérben keletkező tüzet eloltaniuk. Felderítés során kiderült,
hogy elektromos hálózati hiba okozta a tüzet, ami a tető szigetelő fóliát
gyújtotta meg kb. 2-3 négyzetméteren.

A kiérkező egységek a tetőteret és a lakórészt is hőkamera segítségével
átvizsgálták, az épületet átszellőztették és adatfelvételezést végeztek, vala-
mint értesítésre került az ELMŰ is.

Személyi sérülés szerencsére nem történt.
2018-04-06-án 13 óra 34 perckor a megyei műveletirányítás kérésére

vonultunk tűzesethez Ráckeve Béke utca végére. A helyszínen aljnövény-
zet és szemét égett nagy területen. A tüzet a Keve 1-es, Sziget 2-es és a
Dömsöd Öte legénysége oltotta el 3 sugárral, valamint kéziszerszámokkal.

2018-04-09-én 09 óra 28 perckor SMS értesítést kaptunk, mely szerint
Dömsöd Kossuth Lajos utca 93. szám előtt egy kamion kereke füstöl.

Kiérkezéskor egy gyors beavatkozó sugárral elkezdtük a visszahűtését,
és a ráckevei kollégákkal közösen hőkamera segítségével átvizsgáltuk a
többi kereket is. A fék műszaki hibája miatt az túlmelegedett és füstölt.

Személyi sérülés nem volt.
2018-04-12-én 17 óra után kaptunk telefonon bejelentést,

hogy a Wesselényi utca végén összehordott szemét ég. A tüzet
egy sugár és kézi szerszámok segítségével eloltottuk. 

2018-04-22-én a vasárnapi ebédet éppen elfogyasztva kap-
tunk tűzesethez sms értesítést Apaj és Ürbőpuszta közötti sza-
kaszra. A helyszínre kiérve kb. 30 négyzetméteren aljnövényzet
égett. A kunszentmiklósi kollégákkal közösen kettő gyors-be-
avatkozó sugárral a tüzet eloltottuk. A bel- és külterületen a me-
leg időjárásnak köszönhetően egyre szárazabb a növényzet, tisz-
telettel kérünk mindenkit, hogy ne gyújtson tüzet, valamint aki
dohányzik, ne dobja el a parázsló csikket, mert tüzet okozhat,
mint ebben az esetben is.

2018-04-26-án Némedi útra vonultunk rendőrségnek segít-
ségnyújtásra. 

2018-05-03-án Kodály Zoltán utcába vonultunk gázszivárgás
miatt. A helyszínen egy kaszálást végző munkagép a csonkot
megütötte, amelyről emiatt a záró csap leszakadt, és a gáz a sza-
badba áramlott. A helyszínen a cső megtörésével a gáz kiömlését
minimalizáltuk, majd a feszítő-vágó segítségével azt a Tigáz ki-
érkezéséig teljesen elszorítottuk.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt
minden esetben a 105-ös számon tegye meg legelőször, de ezt
követően a Dömsödi Tűzoltó Egyesület parancsnokát, Tár-
kányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék az erre 24 órában
fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt
okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van!  105
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 TŰZOLTÓ EGYE-

SÜLET         
Egyesület számlaszáma: 51700272-10903818-00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.domso-

di-tuzolto-egyesulet.webnode.hu vagy a Facebook-on találhatóak.  
Pongrácz József titkár

Dömsödi Tűzoltó Egyesület – domsodote@gmail.com
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A legsürgősebb munka a zöldségtermelés te-
rületén májusban a növényápolás és az öntözés,
valamint a szabadföldi palántaültetés.

A fagyosszentek időpontja május 10-13-án
van, és ezután lehet a fagyra érzékeny palántákat
(paradicsom, paprika, uborka) a szabadföldre, te-
hát nem a fóliába kiültetni. Persze meg lehet pró-
bálnunk egy pár palántát előbb is a szabadföldbe
kiültetni, remélve, hogy nem lesz komolyabb
májusi fagy, vagy ha le tudjuk takarni, az esetle-
ges fagytól meg tudjuk védeni. A meleg idő a
kártevőknek is kedvez, és megjelennek a zöld-
ségnövények levelét károsító levéltetvek, hamu-
férgek, amelyek ellen permetezéssel vagy poro-
zással kell védekeznünk, persze szem előtt kell
tartanunk a takarékosság és a környezetkímélő
növényvédőszerek alkalmazását. A zöldségnö-
vények talaját tartsuk gyommentesen, kapáljuk
meg, ne engedjük elgyomosodni, és a ritkítást,
egyelést is végezzük el. Például a gyökérzöld-
ségnél és a sárgarépánál, de a többi magról vetett

zöldségnövénynél is csak úgy várhatunk jó ter-
mést, ha azok nem túl sűrűek, és optimális tőtá-
volságot alakítunk ki. A vetőmagok tasakjára ál-
talában ráírják az optimális sor- és tőtávolságot,
de ezt már egy gyakorlott kertészkedő tudja is.

A ház körül és a hétvégi házaknál szinte min-
denütt van kisebb-nagyobb gyepterület, amely-
nek gondozásáról sem szabad megfeledkez-
nünk, mert májusban gyorsan nő a fű. A pázsi-
tot folyamatosan nyírni kell, ne várjuk meg,
hogy nagyon megnőjön. Ha a pázsit között
egyéb gyomnövények is kikelnek, nőnek, azo-
kat ki kell gyomlálni, tehát tövestől ki kell tépni,
persze arra ügyeljünk, hogy a fű ne károsodjon.

Reméljük, hogy a május nem lesz száraz,
aszályos, és nem kell sokat öntözni. De ha még-
is szükség van erre, a vízigényes növényeket
(pl. paprika, paradicsom, káposzta stb.) minden-
képpen érdemes öntözni.

A szőlőben és gyümölcsfáknál májusi teen-
dők ugyancsak a növényvédelem és a talajmű-

velés. A téli fagy a szőlőrügyek egy részét káro-
sította, nem minden rügy hajt ki, így a megma-
radt, illetve kihajtott részekre még fokozottab-
ban kell ügyelnünk, hogy megfelelő termést
tudjunk elérni.

A gyümölcsfák virágzás utáni permetezése a
soron következő feladat. Virágzás alatt ne per-
metezzünk, csak ha a virágszirmok lehullottak,
akkor. Lehetőleg olyan gombaölő és rovarölő
szerekkel, amelyek környezetkímélőek. Sokféle
növényvédőszer van forgalomban, de mielőtt
vásárolnánk, érdemes a szakkönyvekben, fo-
lyóiratokban utánanézni, és a gazdaboltban is
tanácsot kérni e témában, és a legalkalmasabb,
olcsó, de hatásos növényvédőszert vásároljuk,
mert bizony a költségeket így tudjuk csak csök-
kenteni.

Jó munkát és aranyat érő májusi esőt kívánok
minden kertészkedő olvasónak.

Összeállította: Tóth István
Dömsöd, Haladás u. 1.

Mezõgazdasági hírek
Május hónapban ismét az 1993-as esztendőben megjelenő aktuális kertészeti teendőkkel kívánjuk segíteni a kertészkedést kedvelők

munkáját. Az alábbiakban Tóth István írását olvashatják!

István gazda tanácsai az idõszerû munkák végzésére 
1993. május

,,A természet hatalmas, az ember parányi,
ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kap-
csolatot tud teremteni a természettel.”

/ dr. Szent-Györgyi Albert /
A Föld Napját április 22-én rendezik meg vi-

lágszerte. Olyan környezetvédelmi rendezvény-
ről, jeles napról beszélünk, mellyel mindenhol
felhívják a figyelmet a Föld természeti környe-
zetének megóvására. Magyarországon 1990 óta
rendezik meg. Ezen a napon többféle program-
mal várják az érdeklődőket. Több helyen fát ül-
tetnek, környezetvédelmi vetélkedőt rendeznek,
patak- és falutakarítást stb. szerveznek a helyi
önkormányzatok, óvodák, iskolák.

Óvodánkban április 23-án rendeztük meg e
jeles naphoz kapcsolódó játékos feladatok lebo-
nyolítását. A megelőző napokban és az április
23-i héten beszélgettünk a Földről, Földünk, vi-
zeink védelméről, a környezetszennyezésről,
szelektív hulladékgyűjtésről és arról is, hogyan
óvhatjuk meg bolygónkat. A héten a versek,
mesék és dalok is a témához kapcsolódtak.

Fontosnak tartjuk, hogy már óvodás korban
is megismerkedjenek gyermekeink a jeles na-
pokkal, és játékos formában tudatosodjon ben-
nük mindezek jelentősége, fontossága.

Már hetekkel, napokkal az esemény előtt ké-
szültünk. Szülői felajánlással lehetőségünk nyílt
ásványkiállítás rendezésére, melynek köszönhe-
tően szép, színes, csillogó, érdekes ásványokat
láthattak a gyerekek, vagy éppen olyat, amely

különleges tulajdonságával hívta fel a figyelmét
a gyerekeknek. Pl.: ilyen volt a magnetit, mely a
mágnesgolyót magához vonzotta. Nagyon tet-
szett a gyerekeknek.

Az udvaron egy közös beszélgetés után, a Mé-
hecske, Katica és Zsiráf csoportos óvó nénik és
dajka nénik közreműködésével különböző állo-
mások közül választhattak a gyerekek. Lehetősé-
gük volt Föld mintázatú labdával célbadobósat
játszani. Újrahasznosítottuk a műanyag kupako-
kat, memóriajáték készült belőle. A kisebbeknek
állatos nyomda képeket, a nagyobbaknak kör-
nyezetvédelmi jelek párjait kellett megkeresni.
Tenyérnyomattal készítettünk egy nagy fát. A fa
törzse két kar volt, a gyerekek tenyérnyomata pe-
dig a korona, lombozat. Érzékelős, tapintós játé-
kot is játszhattak a gyerekek. Öt kis zsákocská-
ban lehetett a bekötött szemű gyerekeknek kita-
pintani a földet, követ, kavicsot, fakérget, homo-
kot. Só-liszt gyurmába különböző mintákat
nyomtunk. Virág, kagyló, csiga- és levélnyoma-
tot készítettünk. Színezőket is készíthettek a gye-
rekek, melyek tartalmilag szintén a jeles naphoz
kapcsolódtak. Virágokat ültettünk a megszépült
és energiahatékonyabbá vált óvodánk udvarára,
hogy ezzel is még esztétikusabbá, szebbé vará-
zsoljuk környezetünket. Gyógynövények leveleit
illatoztuk meg. Megismerkedhettek a gyerekek
néhány mentatípussal (eper, ananász, mandarin),
a lime növénnyel, cola növénnyel, és néhány fű-
szernövénnyel is (rozmaring, curry, kakukkfű),

valamint a levendulával. Ezen a napon a Föld szí-
neibe öltöztünk.

A gyerekek a nap folyamán folyamatosan
cserélődtek, mindig volt érdeklődő az egyes já-
tékoknál. A szülők Méhecske csoportunknál a
Zöld Újság néhány számába olvashattak bele.

A játékokkal fejlesztettük a gyermekek megfi-
gyelőképességét, mozgáskoordinációjukat, szem-
kéz koordinációjukat, finommotorikájukat, esz-
tétikai érzéküket, bővült szókincsük, fejlődött
koncentrációképességük, vizuális memóriájuk,
megismerkedhettek a környezetvédelem alapjai-
val, fejlődött környezettudatosságuk, közösségi
élményekkel gazdagodtak és még sorolhatnánk.

Hisszük, hogy a természet megszerettetésé-
nek, annak tiszteletének és megbecsülésének ér-
zését, s annak apró kis magvait sikerült elültet-
nünk a gyermekekben, és szívből reméljük,
hogy felnőttként felelős emberként fognak vi-
selkedni, és vigyáznak majd közvetlen és tá-
gabb környezetükre egyaránt.

Jókai Mór szavaival szeretném mindenkinek
megköszönni a részvételt és a segítséget!

,,Ültess fát!
Hogyha másért nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
Gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot:
Messze érzed illatát,
Kis madárka száll reája:
Ingyen hallhatod dalát.
Ültess fát.”

Baracsi Beáta 
a Dabi Óvoda Méhecske Csoport óvó nénije

Föld Napja a Dabi Óvodában
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Tisztelt állattartók!

A Dömsöd, Bajcsy Zs. u. 24. szám alatti rendelőm (bejárat a Bocs-
kai u. felől, a Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018. 01. 01-től az
alábbiak szerint módosul: 

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 18.00–19.00
kedd, csütörtök: 8.00–9.00
szombat: 8.00–10.00

– Betegellátás,
– Védőoltások beadása,
– Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása,
– Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daganat eltávolítás, baleseti

sebek stb.)
– Ultrahangos fogkőeltávolítás,
– Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668

(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti számon történő egyezte-
téssel!)

A Dömsödi Horgász Egyesület 
nyitva tartása megbeszélés alapján.

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

MEGHÍVÓ
Dömsödi Nagyközségi Önkormányzat

Szeretettel Meghívja Önt és Kedves Családját

2018. június 30-án (szombaton)
Dömsödön a Kék Duna Vendéglõ udvarán 
és a Duna-parton megrendezésre kerülõ

XII. DÖMSÖDI 
HAL-VÍZ NAPRA

Tervezett programok:

06.00 Horgászverseny az Északi-övcsatornán
08.00 Fõzõverseny kezdete
13.00 Vegyes szórakoztató mûsor

Gyermekeknek arcfestés, ugrálóvár
és egyéb szórakoztató mûsor

Mindenkit szeretettel várunk:
Bencze István polgármester

Balogh István Ferenc fõrendezõ

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

XII.
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VÍZSZINTES
1.: egy tavaszi idézet, zárt betűk: a, s
13.: hamis indok
14.: női név
15.: fizetése, keresete
16.: a magyar abc utolsó előtti betűje
17.: függő, csüngő
19.: erre a helyre
21.: csen, oroz
22.: kicsi egynemű hangzói!
24.: női becenév
26.: menyasszony
28.: Zirc határai!
29.: nem mozdul, helyben marad
31.: patás állat
32.: a jód vegyjele
33.: állami bevétel
35.: kérdőszócska
36.: a luxemburgi autójel
37.: esdeklés, fohász
39.: kártyafajta, játék is
41.: személygépkocsi
43.: tartó, rekesz
45.: mennyi ideig?
47.: az alumínium vegyjele
48.: tartó része!
49.: töltés, védőmű
51.: páratlan Ádám!
52.: védene, őrizne
54.: az idézet második része, 

zárt betűk: v, i, é

FÜGGŐLEGES
1.: például a baromfi, de akár a kutya is lehet
2.: állati szállás
3.: volume rövidítve!
4.: férfinév
5.: hintő, elterítő
6.: duplán kedvelt édesség
7.: csigafajta
8.: szovjet autómárka
9.: Országos Bajnokság!
10.: ebédidő
11.: lop, csen
12.: repcsánolajnak is hívják
18.: díszelőadás
20.: Erika becézve
23.: olasz névelő
25.: római egyes
27.: porcióz, kimér
30.: részben elidegenít!
32.: kacsos, folyondáros
34.: odú két vége!
38.: ön, kegyed
39.: duett része!
40.: késleltet
42.: bizonyos dolgokat látott, tudomása van

róluk
44.: ellenértéke
45.: traktormárka
46.: származásra utaló képző
50.: földet forgat
53.: a vanádium és a fluor vegyjele

AZ ÚJSÁGBAN TALÁLHATÓ
PÁLYÁZATI SZELVÉNYT

KIVÁGVA, NÉVVEL, CÍMMEL,
MEGFEJTÉSSEL,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A

GYŰJTŐKBE! 
KÖSZÖNJÜK!

Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás 
Harsányiné Dobos Ildikó 

élelmiszerüzletében 
(Dömsöd, Váczi u. 15.).

A NYEREMÉNY FELHASZNÁLHATÓ
2018. JÚNIUS 30-IG

A MÁRCIUSI SZÁM 
PONTOS MEGFEJTÉSE:

„MÉCSEST GYÚJT
AZ A SZENT UGAR”

A MÁRCIUSI SZÁM NYERTESE:
FÜLÖP GABRIELLA

DÖMSÖD, BEM UTCA 8.

A megfejtéseket leadhatják: 
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert), 

Harsányiné Dobos Ildikó 
élelmiszerüzlet 

(Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette: 
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDŐ: VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 54.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018. JÚNIUS 10.

2018. májusi szám megfejtése:

Név, lakcím:

Kérjük kivágni és leadni:



A Zenés Nyári Esték 2018.
június 16-án, július 21-én és
a záró program augusztus
18-án szombaton lesz meg-
tartva, 19.00 órai kezdéssel.
A részletes programról plaká-
tokon, szórólapon s a Facebookon, valamint a Dömsödi Hírnök hasábjain tájékoz-
tatjuk az érdeklődőket.

Még 1000 év Dömsödért Egyesület
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A részletes programról plakátokon, szórólapokon és a Facebookon tájékoztatjuk 
a nagyérdemű közönséget. 

Elõzetes a Zenés Nyári Estékrõl!

1% esély
Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi,

hogy azok az állampolgárok, akik munka-
viszonyban állnak, egyéb jogviszony ke-
retében jövedelemmel rendelkeznek,
vagy vállalkozásuk van, az általuk kivá-
lasztott tevékenységet folytató szervezet-
nek felajánlhassák személyi jövedelem-
adójuk egy százalékát. 

Az 1% felajánlása nem kerül semmibe,
de nagyon sokat segíthet, ezért arra kérjük
Önöket, aki teheti, éljen ezzel a lehetőség-
gel, hogy minél többen támogassák intéz-
ményeinket, községünket!

Alapítványaink:
Dömsödért Alapítvány
Adószám:18668456-1-13 

Dömsödért Alapítvány
megjegyzés rovatban: Céltámogatás DUSE
részére
Adószám: 18668456-1-13

11742070-20009991

Suli Persely Alapítvány
Adószám: 18679212-1-13  

Pro Musica Alapítvány Dömsöd
Adószám: 18681189-1-13

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
18670062-1-13

Dömsödi Horgász Egyesület
19833293-1-13

Dömsödi Polgárőrség
19177847-1-13

Dömsödi Tűzoltó Egyesület
18688320-1-13

Előre is köszönjük valamennyi adomá-
nyozónak a támogatást!

SZJA 1%
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó

fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:

– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011

– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!



Dömsödön már az 1800-as évek második fe-
létől beszélhetünk a baptista vallás jelenlétéről.
A gyülekezetet hivatalosan 1881-ben alapítot-
ták. Első imaháza egészen 1991-ig volt otthona
az istentiszteleteknek. Ekkor az épület műszaki
okok miatt lebontásra került. Helyébe új imahá-
zat emeltek, amelyet 1995 decemberében avat-
tak fel. 

A baptista imaházban az Egyetemes imahét
kapcsán vagy más alkalmakon is közösen hall-
gatják az igét baptisták, reformátusok, katoliku-
sok egyaránt. Ezeknek az alkalmaknak szerves
része az Istent magasztaló ének, amiben fontos
szerepe van az orgonának.

Idén ez a különleges hangszer megújult. 
Ezzel kapcsolatosan kérdezem Szappanos

Tibor baptista lelkipásztort:
– Pontosan milyen munkálatokat kellett

elvégezni az orgonán és miért?
A hangszer fiatal volta miatt csak apróbb ja-

vításokra volt szükség. A gyülekezet orgonája
2003-ban épült, az idén decemberben lesz 15
éves. E rövid idő alatt is tönkremehet néhány al-
katrész, melyet javítani kell, illetve a hamis sí-
pokat hangolni. A kétmanuálos, 18 regiszteres
orgonából még hiányoztak nyelvsípok, melye-
ket szintén most építettek be. 

– Milyen időközönként van szükség egy
ilyen tekintélyes hangszer karbantartására?

Az elmúlt 15 év alatt összesen négyszer kel-
lett a hangszert „átnézni”, vagyis karbantartani.
Ez néhány órás munka, melynek során azt vizs-
gálják, hogy minden rendesen működik-e. A
mostani munka volt eddig a legnagyobb léleg-

zetvételű, hiszen a meglévő 831 sípot egyesével
kiszedték, kitisztították, majd visszarakták a he-
lyére, és felhangolták a megfelelő hangmagas-
ságra. 

– Mikor hallhatjuk először megszólalni a
szépen felújított hangszert?

– Természetesen bármelyik vasárnap, amikor
eljönnek az imaházba, délelőtt fél tízkor vagy
délután 17 órakor. De egy ünnepi istentisztelet
keretében is bemutatjuk a hangszert, Tóka Sza-
bolcs orgonaművész szolgálatával. 

Szeretettel várunk tehát mindenkit 2018. jú-
nius 3-án vasárnap 16 órára a Dömsödi Baptista
Imaházba!

Vass Ilona
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Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idő: 
Hétfő: 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.: 06-24-955-716
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő: 
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra
Szentmise: 
a téli hónapokban vasárnap 9 órakor
Plébános: Nemeskürti Ferenc

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

5 óra
Lelkipásztor: Szappanos Tibor

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

A Magyar Korona Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfőtől 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

M E G H Í V Ó
„Ne legyen a magyar mások     
keze-lába, s ne alattvaló
saját országába.”  

(Andróczky Lászlóné)  

Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját 

Trianon megemlékezésünkre,
amelyet 

2018. június 3-án vasárnap 
11 órakor tartunk 

a dabi református templom
kertjében. 

A megemlékezés előtt 10
órakor istentisztelet lesz.

A műsor végén az emlékezés
koszorúit helyezhetik el 

a Trianon kopjafánál 
és a Hősök táblájánál

Mindenkit szeretettel várunk!

Villámkérdések
Szappanos Tibor baptista lelkipásztorhoz
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

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

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
(Előjegyzés 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:
hétfő, 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: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel: hétfő, 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: hétfő: 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
időpontkérés szükséges.

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi 

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

ISSN: 2060-2820
Lapzárta: május 25.

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

Várható megjelenés: június eleje

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Ambruska Péterné, Balogh István Ferenc, 
Bencze István, Biricz Márta Enikő, Budai Szilvia,

Czeller Cecília, Földvári Attila, Habaczellerné
Juhász Judit, Harsányi Zoltán, Korona Sándor,

Köntös Ágnes, Major Anna, Mucsi Edina, 
Orbánné Kiss Judit, Patonai Istvánné, Pongrácz

József, Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabó Andrea,
Szücsné Ágh Anikó, Tóth István, Tőkés Mónika,

Varsányi Antal, Velláné Bucsi Mária.
Készült 800 példányban. 

Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tá-
mogatásával jelenik meg.

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

Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő: hétfőtől–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.

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

HHAA  BBAAJJ  VVAANN::
defibrillátor elérhetősége 
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Született:
Horváth Béla – Nagy Emese

BÉLA HUNOR
Tóth László – Keresztes Jolán

LÁSZLÓ
Márkus Péter – Szüle Mercédesz

MIRABELLA SZILVIA
Gergely Mihály – Barada Beáta

LOTTI
Ungár Márk – Mendi Bettina

SZÓFIA HANNA
Berki Gusztáv – Csatári Tímea

SZOFI

Házasságot kötöttek:
Galambos László – Gyökeres Lilla

Koller László – Kovács Marian

Elhunytak:
Horváth Gyuláné Füstös Edit 83 éves
Ács Istvánné Cser Emília 87 éves
Papp János 72 éves
D. Nagy Judit Berta 87 éves
Csécs Józsefné Mogyorósi Erzsébet 68 éves
Ács Sándorné Czahesz Rozália 93 éves
Csabai József 91 éves
Bak Istvánné Farkas Ilona 67 éves
Gere Antal 64 éves
Matejovics János József 70 éves
Varga László 89 éves

Anyakönyvi hírek

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk: 
Tárkányi Béla parancsnok: 

06-20-383-5407



Fotó: Vass Ilona Györgyi
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