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A K T U Á L I S
Csaknem két hónapja már, hogy véget értek a parlamenti választások, de az indulatok
még most is felkorbácsolódnak, ha szóba kerül a kormánypártok fölényes győzelme. Az
én ismeretségi körömben is vannak, akik nehezen emésztik ezt az eredményt, pedig fejlettebb demokráciákban tudomásul veszik az
emberek a választás eredményét, és mindenki azon dolgozik, hogy előre haladjon országuk, településük. Függetlenül a pártszimpátiától, magam is nagyon örülök annak, hogy
Pánczél Károly képviselő úr ismét mandátumhoz jutott! Így biztosítottnak látszik,
hogy a térségünkkel együtt a mi fejlődésünk
is töretlen lesz!
Lassan közeledünk egy újabb tanév végéhez, amely ténnyel ismét felszínre kerül a
szünidővel kapcsolatos problémák sora.
Ezek élére kívánkozik a közlekedéssel és a
strandolással kapcsolatos veszélyhelyzetek
kezelése. Mi felnőttek fokozottan figyeljünk
járművezetés közben, mert napközben lényegesen több fiatal közlekedik az utcákon, mint
a szorgalmi időszakban! A korán jött nagy
meleg miatt sokkal hosszabb a fürdésre alkalmas napok sora, így a balesetveszélyes

helyzetek száma is megnő, annak ellenére is,
hogy egyre több gyermek tanul meg úszni a
sportegyesületekben, illetve az iskolában!
Ha már az iskolánál tartunk, akkor Pedagógusnap alkalmából köszöntöm az oktatási
intézmények pedagógusait! Hálás vagyok
Valamennyiüknek, hogy magas szinten, szívvel-lélekkel oktatják gyermekeinket!
Az önkormányzati munkában nincs megállás! Májusban rendkívüli és rendes testületi
ülésen az egészségügyi intézmény projekt
megvalósításához szükséges döntéseket hoztuk meg! A kiviteli tervek elkészítése után
következik a közbeszerzés, így jó esetben
nyár végére kiválasztjuk a legjobb ajánlatot
tevő kivitelezőt, és ősszel indulhatnak az építési munkák!
Biztosan sokan észrevették, hogy a Petőfi
utcában építjük a híd felé a járdát. Amint
időnk engedi, folytatni fogjuk egészen a Petőfi fáig. Csodálatos lenne, ha a már beadott
„Belterületi utas” pályázatunk sikeres lenne,
mert akkor tényleg megvalósulna a településünk kelet-nyugati tengelye!
Talán jeleztem már, hogy a hulladéklerakónk mellett belátható időn belül komposztá-
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ló fog épülni. Ez a terület a KDV Hulladékgazdálkodási Társulásé. Megtörtént az értékbecslés, így elhárultak az akadályok az adásvétel elől, és a kistérségi társulásunk meg
tudja vásárolni ezt a földterületet.
A hónap közepén Ráckevén, a rendőrkapitányságon vettem részt a szokásos főkapitánysági tájékoztatón. Nagy örömmel konstatáltam, hogy a statisztika is alátámasztja az
egyébként jó biztonságérzetünket! Az utóbFolytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
bi években folyamatosan csökkent Dömsödön az elkövetett bűncselekmények száma, így 2017-ben is! Köszönetemet fejeztem ki az egész kapitányság állományának,
és most megteszem ezt a polgárőrök és tűzoltók felé is!
Június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja.
Szokás szerint a Dabi Református Templom
kertjében volt a Trianon emlékére rendezett
megemlékezés, amely szónoka Balogh László
Levente nagytiszteletű úr volt. Beszédében
hiányérzetét hangsúlyozta a magyarság
megmaradásával kapcsolatban a különböző
korszakokban! Éppen ezért bőven van tennivalónk a következő évtizedekben is!
Június 30-án immár a XII. Hal-Víz Nap
kerül megrendezésre. Biztos vagyok abban,
hogy idén is egy nagyon kellemes napot fogunk együtt tölteni a résztvevő családokkal!
Bencze István

MEGHÍVÓ
Dömsöd 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
XII.

2018. május 18-án

Mészáros Miklós
és felesége,

Horváth Margit
Tervezett programok:

06.00
08.00

Horgászverseny az Északi-övcsatornán
Fõzõverseny kezdete
A fõzõversenyen résztvevõk ajándékot kapnak
13.00 Vegyes szórakoztató mûsor
Gyermekeknek arcfestés, ugrálóvár és egyéb szórakoztató mûsor
Mindenkit szeretettel várunk:
Bencze István polgármester
Balogh István Ferenc fõrendezõ

50.
házassági évfordulóját
ünnepelte.
Ebbõl az alkalomból szeretettel
köszöntik õket
Lányaik, Vejeik és unokáik
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A Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
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 intézményvezető, 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 mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének előse-

gítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást. A
házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 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 azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2018. június 27. szerdán
14-15 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉ
képviselő asszony,
az Ügyrendi Bizottság elnöke
tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központ

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

Felhívás testvértelepülések
vendégfogadására
A Dömsödi Napokra, július 13-14-15-re Németországból, Knüllwaldból és
Szlovákiából, Fűrből vendégek érkeznek. Akik szívesen fogadnának ezen vendégek közül, jelezzék a Polgármesteri Hivatalban vagy Varsányi Antalnak a
06-20-534-0675-ös telefonszámon. Nyelvgyakorlásra, barátkozásra kiváló alkalom. A részletek megbeszélése a későbbiekben. Közreműködésüket előre is
köszönik a szervezők.

Ügyfélfogadás az OMK-ban:
Hulladékszállítással kapcsolatosan: péntekenként 13-18 óráig.
ELMŰ részéről: keddenként 14-18 óráig, péntekenként 8-12 óráig.

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
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A Dömsödi Általános Ipartestület hírei
Ízek, Mesterségek Udvara 2018-ban
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A Dömsödi Általános Ipartestület hírei
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A Dömsödi Általános Ipartestület hírei

Az Ipartestület udvarán május 27-én ismét megrendezésre került
az „Ízek, Mesterségek Udvara”. A szervezést ezúttal a Dömsödi Iparosok és az Értéktár közösen bonyolították.
A termelők és kézművesek közt volt virágkötő, aszalt gyümölcs
készítő, cipőkészítő, gyöngyfűző, horgolt kézimunka-készítő, tűzzománcos, kádár, és voltak szappankészítők, méhészek, fazekasok, festők is. A kiállítók többsége szinte észrevétlenül vonta be a közönséget egy-egy szappan vagy agyagtál, illetve csuhéfigura elkészítésébe.
Ízlésesen elhelyezve lisztet, szürkemarha szalámit és csinosan palackozott hazai termékeket, valamint sajtokat szemlélhettek és kóstolhattak az ínyencségek kedvelői.
Muzs János, az Ipartestület elnöke köszöntötte a résztvevőket, s
ezzel hivatalosan is megnyitotta az Ízek, Mesterségek Udvarát.
A színes és színvonalas szórakoztatásról a Dezső Lajos AMI nö-

A Dömsödi Általános
Ipartestület bérbeadja
2344 Dömsöd, Petőfi S. u.
11-13. sz. alatt található
igényesen felújított nagytermét, mely alkalmas rendezvények, baráti, családi
összejövetelek megtartására (max. 60 fő)!
Érdeklődni lehet:
2344 Dömsöd,
Petőfi S. u. 11-13.
Tel.: 06 24 435 416,
06 30 921 8293
ipartestulet.d@pr.hu

vendékei, Fehér Ricsi, Csikós Zsuzsi, Szabó Bettina, Hajdú László és
Balla Tibor gondoskodtak.
Igazi kuriózum volt a népi viseletek mustrája és a régi mesteremberek használati tárgyait, eszközeit bemutató kiállítás.
Mindemellett a hordókészítés aprólékos mozzanatait is megfigyelhették az érdeklődők.
A kemencében sült kenyérlángos, melyet ki-ki ízlésének megfelelően fogyaszthatott kapros és lilahagymás-tejfölös, kukoricás, szilvaés bodzalekváros feltétekkel, látványában is egyedülálló élményt
nyújtott a látogatóknak.
Köszönet illeti mindazokat, akik felajánlásaikkal, kétkezi munkájukkal önzetlenül segítették a rendezvény lebonyolítását.
Bízunk abban, hogy minden résztvevő maradandó élménnyel lett
gazdagabb ezen a napon!
Szöveg és fotó: Vass Ilona

című állandó kiállítás megtekinthető az Iparos körben
minden hétköznap délelőtt, ill. csoportoknak előre
megbeszélt időpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklődni a következő számokon:
Szabó Andrea: 06 30 5947 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
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50 éve
ballagtak...
2018. június 2-án a 32 fős osztálylétszámból
21-en jelentek meg az 50 éves osztálytalálkozón.

A találkozón megjelentek névsora: (a fotón balról jobbra haladva): Szakos József, Tárkányi Béla, Mészáros Julianna, Saller Edit,
Cservencsik Sándor, Fehér Anna, Sánta Erzsébet, Szabó József, Meidl Lujza, Mészáros Margit (leghátul), Jelinek Gabriella,
Seres Ágnes, Csécs Julianna, Kocsi Mária, Polgár Zoltán (Pindzsula Zoltán), Szentesi Éva, Endrész Anna, Fehér Eszter,
Zsolnai Erzsébet, Tarr István, Wulz Zsófia.
Akik már nem lehettek jelen: Fehér István, Gulyás György, Kanyó Ferenc, Nagy Sándor, Varga Erzsébet
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ISKOLAI HÍREK • ISKOLAI HÍREK • ISKOLAI HÍREK
2018. május 24-én 8 órakor elindultunk Visegrádra. Hosszúnak bizonyult az utunk, mire Budapesten végigvergődtünk a nagy forgalomban.
Az úti cél elértével bejelentkeztünk a regisztrációs pultnál, ahol vártak
már bennünket. Mindjárt mehettünk is a MÁTYÁS KIRÁLY MÚZEUM-ba a palotát megnézni. Betekinthettünk azokba a helyiségekbe, ahol
királyunk étkezett, dolgozott, lepihent. A HERKULES KÚT-nál lefényképezkedtünk.

A lovagi tábortól gyalogosan hatalmas sétát téve felküzdöttük magunkat a SALAMON TORONY-ba, ahol HADITORNA BEMUTATÓ helyszíne várta az osztályt. A Szent György Lovagrend bemutatásával részt
vehettünk egy izgalmas lovagi tornán. A közönség köreiből választották
ki a királyt, a királynőt és az udvari bolondot, aki szöges fotelból nézhette
végig.
A nap zárásaként a visegrádi kikötőből HAJÓKIRÁNDULÁST terveztünk a Dunakanyarban. A közel 1 órás hajókázás alatt a Duna jobb
partján lévő falvak történelmi múltjáról mesélt a turistavezető: Dömös,
Dobogókő, Visegrád, Dunabogdány, Leányfalu, Kisoroszi, Tahitótfalu…

A királyi VÁRKERT-ben játszottunk egy jót a szökőkútnál a hűvös fák
és a szőlőlugas alatt.
A következő állomásunk a SOLYMÁSZAT és KOPJATÖRÉS volt.
Ezt mindenki figyelmesen, érdeklődve végignézte.

Majd visszafordulva gyönyörködhettünk a táj természeti szépségeiben, és
a visegrádi vár legendájának történetén elgondolkodhattunk.
Fáradtan, de élményekkel telve tért haza a 3. évfolyam, a kísérő tanárok
és a szülők.
Budainé Doroszlay Judit

Osztálykirándulás 3. a

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Május
Közeledik a tanév vége. Május hónap az öszszegzés ideje, de emellett még rengeteg munka,
program vár ránk az iskolában.
Április végén, immár hagyományt ápolva
fenntarthatósági témahetet tartottunk. A Föld
napjához kapcsolódva a tanítási hét minden
napjának valamennyi óráját úgy terveztük meg,
hogy illeszkedjen a témához. Pénteken az osztályok elkészítették környezetvédelmi plakátjukat, amelyet osztályfőnökeikkel együtt állítottak össze.
Május hónap első ünnepe az édesanyákról,
nagymamákról szól. Mi is köszöntöttük az ünnepelteket az 1. a, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a osztályokban.
„Köszönöm Istenem az
édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi
bánat!
Körülvesz virrasztó, áldó
szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem
restell.”

Idén hirtelen ránk köszöntött a tavasz, illetve
a nyári jó idő, így még jobban várják a gyerekek
a vakációt. A nyári szünetig viszont még rengeteg dolgunk van. Május nem csak az ünneplések, hanem a számonkérések és az osztálykirándulások hónapja is. Reméljük, az év végi hajrában mindenkinek sikerül a tudásának legjavát
adni, hogy az évzárón olyan bizonyítványt tarthasson a kezében, amit szívesen forgat.
Elkezdődtek a tanulmányi kirándulások is,
élményeikről tanulóink számoltak be.
Május 15-én a 3. a és 4. b osztályok Budapestre indultak. A harmadikosok megtekintették az Országházat, a negyedikesek a Mezőgazdasági Múzeumba látogattak. Sajnos az időjárás
nem kedvezett a kültéri programoknak, de elsétáltak az Andrássy útra, a Hősök terére és a Bazilikához. A két osztály a Kolibri Színházban a
János vitéz című előadást nézte meg.
A 2. b osztály május 22-én a szentendrei
skanzent látogatta meg. Délelőtt együtt bebarangolták a kiállítást, láttak őshonos magyar háziállatokat, sok érdekes régi portát. Betértek egy
templomba, ahol énekszóval köszönték meg az
idegenvezető szakértő szavait. Délután a „Falu-

si iskola” című foglalkozáson vettek részt, ahol
beülhettek a régi padokba, palatáblára írtak,
megismerkedtek régi eszközökkel, tárgyakkal.
A 2. b osztály ezúton is szeretné megköszönni
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Szomor Dezső és Gyivi János urak támogatását, amellyel lehetővé tették, hogy valamennyi
kisdiákjuk részt vehessen a programokon.
„Az egész napot annyira élveztem! Nagyon
tetszett a színházi előadás, és a metró is izgalmas volt. A Hősök terén több mindent tudtam
meg, mint tavaly.” Korsós Nóra 4. a

„Nekem nagyon tetszett a Mezőgazdasági
Múzeum, mert sok érdekesség volt benne. A
Kolibri Színházban a János vitéz is szép előadás
volt.” Kakuk Rudolf 4. a
„Pünkösd után kedden kirándultunk a skanzenbe. Nekem a vonatozás tetszett a legjobban.”
Klszák Tamás 2. b

„Tanultunk a múzeumban, a régi iskolában.
Palavesszővel írtunk palatáblára.” Mendi Amira
2. b
Néhány fontos időpont a tanév végéig:
Június 15. péntek
utolsó tanítási nap
Június 16. szombat ballagás
Június 21. csütörtök évzáró

Versenyeredmények
Az elmúlt hónapokban is számos versenyen
vettek részt felsős tanulóink. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk!
Helyi szavalóverseny felső tagozat
5. évfolyam:
Horváth Fanni 2. helyezett
Baranya Ábel és Gonda Gréta Zsófia 3.
helyezett
6. évfolyam:
Balogh Virág Csenge és Szabó Petra 1.
helyezettek
Kun Virág és Sas Zsuzsanna 2. helyezettek
7. évfolyam:
Várkonyi Valéria Eszter 3. helyezett
8. évfolyam:
Rakszegi Napsugár 1. helyezett
Kovács Kata Mónika 2. helyezett
Nyelv-Ász Anyanyelvi Verseny Dunavarsány
5. évfolyam:
Perger Panka Zsófia 3. helyezett
Katona Marcell 4. helyezett
A körzet legügyesebb csapata Szigethalom
Balogh Virág Csenge
Sas Zsuzsanna
Takács Zita
Liptai Áron
6. helyezettek lettek.
Szigetcsépi kompetencia verseny
5. helyezettek
Lacza Hanna, Perger Panka, Nagy-Molnár
Martin, Sas Zsuzsanna
Kiskunlacházi költészet napi versmondó
verseny
Rakszegi Napsugár 2. helyezett
Kovács Kata Mónika 3. helyezett

Megyei rajzverseny Kiskunlacháza
Dobrai Nóra 5. b
1. helyezett
Baranya Ábel 5. b
2. helyezett
Göllény Petra 6. b
3. helyezett
Kunu Szebasztián Gyula 7. b 3. helyezett
Megyei idegen nyelvi vers- és prózamondó
verseny Gödöllő
4. évfolyam
Balogh Zoltán István 1. helyezett
5. évfolyam
Bucsi András 2. helyezett
6. évfolyam
Balogh Virág Csenge 2. helyezett
7. évfolyam
Bányai Dorina 3. helyezett
A gödöllői megyei angol vers- és prózamondó
versenyen már másodszor sikerült részt vennem. A tavalyi verseny után tudtam, hogy nagyon erős a mezőny, és lesznek, akik kéttannyelvű iskolából jönnek, így a felkészülést sokkal komolyabban vettem. Idén a 22 versenyző
közül nekem kellett először a színpadra állni és
iskolánkat képviselni. Az elért helyezés nem
csak számomra volt öröm, jó érzéssel töltött el,
hogy szüleim, tanáraim és barátaim is büszkék
lehetnek rám!
Bucsi András 5. b
Szép Magyar Beszéd verseny
Kovács Kata Mónika arany minősítés
Biricz Vivien Linda, Kristóf Vivien, Rakszegi
Napsugár ezüst minősítés
Kovács Adrienn Zsuzsanna, Orosz Anikó Réka
bronz minősítés
Föld napi futóverseny felsős eredmények
2007 lányok
1. Szeile Bernadett Klaudia
2. Nagy Sztella
3. Klszák Evelin

2007 fiúk
1. Faragó Tamás Sándor
2. Papp Mihály
3. Sankó Bence
2006 lányok
1. Mészáros Fanni
2. Ambruska Bernadett
3. Dobrai Nóra
2006 fiúk
1. Madarász Zétény
2. Csörgő Hunor István
3. Liptai Áron
2005 lányok
1. Keresztes Adrienn és Sas Zsuzsanna
2. Kovács Viktória
3. Balogh Virág Csenge
2005 fiúk
1. Varga Miklós Richárd
2. Brassó József
3. Durbák Bence
2004 lányok
1. Csörgő Lujza Lilla
2. Bányai Dorina
3. Péter Anna Ildikó
2004 fiúk
1. Bódog Zsolt Richárd
2. Vella Donát Antal
3. Kincses József
2003 lányok
1. Szeile Alexandra Vanessza
2. Kovács Kata Mónika
3. Rakszegi Napsugár
2003 fiúk
1. Perger Máté
2. Kudar Zoltán Szabolcs
3. Kiss Richárd Levente
Bencze Noémi
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18681189-1-13
Pro-Musica Alapítvány 2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 5.

VII.
Szöveges beszámoló
a 2017. évi tevékenységrõl
Az alapítvány 1998. június 22.-én került bejegyzésre az 1586. sz.
bírósági nyilvántartási szám alatt a Pest Megyei Bíróságon.
Az alapítvány tevékenységei között szerepel a Dezső Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben folyó oktatómunka támogatása, a korszerű zeneoktatás feltételeinek megteremtése, jó minőségű hangszerek
beszerzése a művészeti iskola növendékei részére, bel- és külföldi szakmai utazások szervezése és támogatása, zenei találkozók és versenyek
szervezése és azok támogatása, ezek anyagi feltételeinek biztosítása, a
versenyeken jó eredményt elérő tanulók jutalmazása.
Suli Persely Alapítvány
Dömsöd

Köszönjük az 1% esélyt!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok támogatását, akik a
2016. évre vonatkozó (beadás 2017) adóbevallásukban felajánlották
személyi jövedelemadójuk 1%-át.
A NAV által 327.396 Ft került kiutalásra 2017. 09. 25-én a Suli
Persely Alapítvány bankszámlájára. Az összeg felhasználásáról egy
másik jelentésben fogunk beszámolni.
Perger Éva
Suli Persely Alapítvány Kuratórium elnöke

PETŐ F I EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Adományokat 2017. évben magánszemélyektől nem kapott. A bankkamatból származó bevétele 1 Ft volt.
2017. évben az alapítványnak a NAV 1%-ból 8271 Ft bevétele volt,
amit az alapítvány tartalékolt. A 2016. évben kiutalt NAV 1% 63.490 Ftot is tartalékolta az alapítvány hangszerek vásárlására.
A közhasznú tevékenység kiadása, a működési költséggel kapcsolatos
bankköltség: 13.496 Ft.
Az alapítvány december 31.-i pénzkészlete 2.116 Ft, a bankszámlán
34.141 Ft van.
Az Országos Bírósági Hivatal honlapján a mérleg és eredménylevezetés elérhető:
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-esalapitvanyok-nevjegyzeke és a www.domsod.hu címen.
Dömsöd, 2018. 05. 16.
Köntös Ágnes
kuratórium elnöke
Záradék: A közhasznúsági jelentést a legfőbb testület határozatával
2018. 05. 16-án elfogadta.
18679212-1-13
Suli Persely Alapítvány
2344 Dömsöd, Széchenyi út 9.

Szöveges beszámoló
a Suli Persely Alapítvány
2017. évi tevékenységérõl
Az alapítvány 1997. december 30-án került bejegyzésre a Pest Megyei Bíróság AM. 1502 sz. alatt, majd 1999. november 26-tól kiemelten
közhasznú alapítványként lett bejegyezve. A Budapest Környéki Törvényszék 2014. március 11-i végzésében megállapította, hogy az alapítvány elvesztette közhasznúsági fokozatát, és ez 2014. október 4-én jogerőre emelkedett.
Az alapítvány tevékenységi körei között szerepel a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában folyó oktatómunka támogatása, a magyar nyelv és irodalom tanítása, az ifjúság állóképességének javítása, a
tanulók tudásának fejlesztése, az idegen nyelvi oktatás továbbfejlesztése érdekében támogatások nyújtása rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz.
Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem végzett!
Támogatást 2017. évben NAV 1%-ból 327.396 Ft-ot kapott az alapítvány. A bankszámlán lévő pénzeszközök után 15 Ft kamatot írt jóvá a
bank.
A kiadások egy részét a működéssel kapcsolatos költségek teszik ki:
bankköltség 15.767 Ft. A NAV előző évi 1%-ból hangosító és keverő
berendezést, 2 db projektor konzolt és laptophoz való hangfalat vásárolt
260.000 Ft értékben. Generali pályázatból elnyert 200.000 Ft-ot 2017es évben vásárolták le egészében, melyből a Bíró utcai Általános Iskolába elsősegélynyújtási ismeretek könyvet, temperát, íróeszközöket,
társasjátékot és különböző irodai eszközöket tudtak venni. 2017-es évben könyvelői költségünk 10.000 Ft volt, amit a 2018-as évben terhelünk számlánkra.
2017. 12. 31-én az alapítvány pénzkészlete 0 Ft, az alapítvány bankszámláján pedig 478.176 Ft volt.
Az alapítvány megfelelően végezte tevékenységét 2017. évben is.
Dömsöd, 2018-05-16
Perger Éva, kuratórium elnök
Záradék: a beszámolót a kuratórium 2018-05-16-án elfogadta.
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Iskolák közötti horgászverseny Ráckevén 2018
2018. május 13-án rendezte a Ráckevei Horgász Szövetség és a
Ráckevei Horgász Egyesület a Duna-parti Általános Iskolák Közti
Horgászversenyét.
Ezt a versenyt több mint 10 évvel ezelőtt keltették életre azért, hogy a
környékbeli iskolák közreműködésével minél több gyerekhez juthasson
el a horgászversenyzés lehetősége. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy
minden évben egy május eleji vasárnapon a ráckevei Duna-parton 8
település általános iskoláinak alsós és felsős csapatai mérkőznek meg
egymással délelőtt, olyan módon, hogy 3 fő alkot egy csapatot, és az összfogásuk számít be az eredménybe. A dömsödi iskola idén 1 alsós és 2 felsős csapatot indított. A dömsödi diákok általában nagyon előkelő
helyezéseket szoktak elérni, hiszen a Dömsödi Horgász Egyesület az első
részvételtől kezdve támogatja a gyerekeket felkészítéssel és csalivásárlással is. Ez a munka szerencsére rendszeresen meghozza a gyümölcsét, nem
volt ez másképpen idén sem. Mondhatni, hogy a dömsödi gyerekek újra
taroltak, hiszen az alsósok között az I. helyet, míg a felsősök között az I. és
III. helyet szerezték meg! A kiváló eredménynek köszönhetően az iskolának járó vándorkupát újfent visszahozták Dömsödre! Az 1. helyezett alsósok Rakszegi Zamira, Slezák Tímea Petra, Kakuk Rudolf, az 1. helyezett
felsősök: Baranya Ábel, Bábel Levente, Kudar Zalán, a 3. helyezett felsősök: Horváth Máté, Imre Péter, Rakszegi Dominik.
Néhány életkép a rendezvényről dömsödi szemszögből:

A legnagyobb halat is ifj. Kakuk Rudolf fogta

A dömsödi alsós csapat ma mindent vitt

A 2018-as dömsödi csapat
Köszönetet szeretnénk mondani a felkészítésért ifj. Saller Andrásnak és
Kakuk Rudolfnak, a kísérő szülőknek, a Dömsödi Horgász Egyesületnek
és a Dovitnak a csali és az etetőanyag támogatásért! Jövőre újra megpróbáljuk!
Írás: Balogh László, képek: Kakuk Rudolfné Csörgő Mónika
Mindegyik gyerek szépen és kitartóan teljesített, de külön kiemelendő
ifj. Kakuk Rudolf és Kudar Zalán teljesítménye, ők bőven az átlag felett
fogtak. A verseny közben minden résztvevő kapott enni és inni, a végén
pedig helyezéstől függetlenül mindenki kapott egy-egy horgászbotot is
ajándékba. A legjobban teljesítő csapat az érmek és kupák mellé egy
ingyenes táborozási lehetőséget is nyert. Ez a csapat pedig idén a dömsödi
alsós csapat volt!

A Dömsödi Horgász Egyesület
nyitva tartása megbeszélés alapján.
06-30/260-0957
Telefon:
06-30/350-8820
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Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület jótékonysági bál 2018
képes ízelítõ

Vegyes eredmények a labdarúgásban
Dömsöd : Ócsa 2:1 (1:0)
Góljainkat Cserna Gábor és Faragó Gábor szerezte. Szoros
mérkőzésen, de a papírforma érvényesült.
Bugyi : Dömsöd 3:1 (1:1)
Cserna révén Dömsöd szerzett vezetést, de a hazai csapat a második
félidőben bebiztosította a győzelmét. Palotait a 90. percben kiállította a
játékvezető. Csapatunk 11 játékossal, cserejátékos nélkül tudott kiállni.
Dömsöd : Alsónémedi 2:1 (0:1)
Dömsöd, 100 néző. Jv: Fenyvesi (Porkoláb, Kányási)
Dömsöd: Szilágyi – Szalacsi (Sass L.), Czigler, Kardos, Szabó Z.
(Kelemen A.) – Turcsán, Faragó, Rösch, Garai, (Papp) – Huszár O., Cserna G. Edző: Nagy A., Kun G.
Palotai eltiltása miatt még tartalékosabb volt csapatunk. Ez a csapat
játékán is meglátszott, mert jobbára védekeztünk a tetszetősen játszó
ellenféllel szemben. Az első helyzet mégis a dömsödi Turcsán előtt adódott, közelről, nehéz szögből leadott lövését a kapus bravúrral védte.
(Szerencsésebb lett volna visszagurítani.) A 38. percben egy beívelés után
Sándor Á. talált a kapunkba. A mezőnyfölény góllá érett. Most már nem
csak a nagy meleggel, hanem az ellenfél dagadó önbizalmával is kellett
küzdeni a mieinknek.
A második félidő is a vendégek mezőnyfölényével kezdődött. Néhány
játékvezetői döntést vitatott hol az egyik oldal, hol a másik. Egyre inkább
látszott, hogy húzza az időt a Némedi csapata. A nézőtérről néhány
meglepőnek látszó csere történt csapatunkban. A védő Szalacsi helyett a
csatár Sass érkezett, és a nagyon jól játszó Szabó Z. helyére a rutinosabb
Kelemen került a csapatba. Garait Papp váltotta a középpályán. Egyre
több helyzetecske akadt, és Faragó hosszú átadásából Kelemen gólt fejelt,
azonban a partjelző lest jelzett, és a játékvezető érvénytelenítette a gólt. A
lelátóról nem tűnt lesnek. Mindez a 85. percben történt. Egyre kevesebb

hit volt a nézőtéren és a pályán is. A 89. percben Papp indult, Kardos
hosszú labdájával megiramodott. A labdát jól fedezve, a tizenhatos vonala
környékén próbálta szerelni a védő. Papp elesett, a játékvezető a partjelző
megkérdezése után 11-est ítélt, és Hunglert kiállította. A büntetőt Rösch
Péter a jobb sarokba vágta: 1:1. A kezdés után hátul passzolgattak a
vendégek, majd csatáraink próbálták zavarni a passzolgatókat. Egyszer
csak eladták a labdát, Cserna megszerezte, és a kint álló kapus felett mintegy 40 m-ről a hálóba emelt. A játékvezető megadta a gólt, majd lefújta a
mérkőzést.
Az akarat diadala volt ez a mérkőzés. Némi szerencse is kellett a három
pont itthon tartásához, de mindent megtett a csapat ami tőle tellett.
Elhalasztott mérkőzést játszott a Dömsödi SE május 31-én.
Dömsöd : Örkény 1:5 (0:2)
Csapatunk több helyzetet kihagyott. A játék képe alapján nem volt
ekkora különbség a két csapat között. A Dömsöd gólját Rösch Péter
szerezte. A játékvezető Csernát a 94. percben kiállította.
Törökbálint : Dömsöd 12:3 (8:1)
Súlyos vereség! A 41. perctől 10 emberrel játszott Dömsöd, mert
Szilágyi kapust kiállította a játékvezető. A mienk góljait Rösch, Papp és
Borbély szerezte.
Csapatunk jelenleg a 12. helyen áll 37 ponttal.
A megye III-ban a DUSE eredményei sem kecsegtetőek.
DUSE : Szigetbecse 4:4
Dunafüred Százhalombatta : DUSE 3:0
A dömsödi csapat nem tudott kiállni, ezért a mérkőzés 3 pontját 3:0-ás
gólaránnyal a Dunafüred kapta.
DUSE : Szigethalom 2:7
A DUSE a 12. helyen áll a III. osztályban 12 ponttal.
Varsányi Antal
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Test–Szellem–Lélek egyensúly I.

Általában mindenki hallott, illetve olvasott ezekről a fogalmakról, különböző helyeken, tv, rádió, újság… találkozott ezzel a témával. Szeretném tisztázni, hogy miért is fontos, miért is foglalkozzunk, figyeljünk magunkra, az egyensúlyunkra.
Az egyensúly kozmikus, biológiai és személyes szinten egyaránt érvényes ránk – testünkre, elménkre és érzelmeinkre –, emlékeztetve minket
arra, hogy minden cselekedetünket képesek vagyunk túlzásba vinni és elhanyagolni is; és arra, hogy ha személyes ingánk kilendül az egyik irányba,
végül elkerülhetetlenül vissza fog térni a másik oldalra. (Dan Millman)
Az egyensúlytalanság azt jelenti, hogy a Test–Szellem–Lélek egyensúly valamelyike elhanyagoltságban szenved, vagy esetleg valamelyik
dominál a többi felett. Felborul az egyensúly, ami előbb vagy utóbb problémákat, betegségeket okozhat. Fontos a tudatosság, a magunkra fókuszálás, az önmagunkra figyelés fontossága. Az ÖNSZERETET. Szeressük
magunkat annyira, hogy figyeljünk magunkra, a testi-lelki-szellemi
egyensúlyunkra.
Nincs ember – talán a megvilágosodottak – akik ne billennének ki
egyik-másik irányba. A lényeg az, hogy hosszú távon arra van szűkségünk az egyensúlyi állapot megtartásához, hogy tudatosan figyeljünk a
kilengéseinkre, a szervezetünk ösztönösen jelzi, hogy mire van szüksége,
és mindkét térfélen egyformán munkálkodjunk.

Könnyű ezt mondani, hogy: Törekedj, figyelj az egyensúlyra! De hogyan, honnan tudhatom, hogy hol billentem ki az egyensúlyomból, hol
van pontosan a hiány, vagy esetleg túlműködés?!
Ha megfigyeljük magunkat, befele figyelünk, magunkra fókuszálunk, akkor könnyedén megláthatjuk. Nem misztikus dolgokról van
szó, csak alapvető emberi szükségletekről, és fontos megérteni, hogy
egyik sem fontosabb a másiktól, és egyik sem részesíthető előnyben a
másikkal szemben. Miért is? Egyszerűen csak azért, mert ilyenkor
borul meg az egyensúly.
Testi egészség
• rendszeres mozgás
• helyes táplálkozás
• megfelelő mennyiségű tiszta víz
• aktív pihenés
Lelki egészség
Gordon Allpor a személyiségpszichológia felől megközelítve a következő szempontokat sorolja fel:
• képesség az érzelmi kapcsolatokra (empátia, tolerancia)
• érzelmi biztonság, önmagunk elfogadása. Elfogadja magát olyannak
amilyen, nem akar tökéletesnek lenni, mert tisztában van azzal, hogy
ilyen nincs.
• realista szemlélet, problémamegoldó képesség. Reálisan látja a dolgokat, amilyenek azok valójában.
• érett személyiség, aki képes magát kívülről szemlélni (önismeret, önkritika, önirónia, humorérzék).
• egységes életfilozófia: olyan értékrend, ami megmutatja számára az
életét értelmessé tevő irányt, tárgyat és célt.
Szellemi egyensúly
Szellemhez tartózik első szinten az elme, a gondolkodás, felsőbb szinten az Örök Szellem, aki képes felülemelkedni az egón, személyes benyomásokon, aki mindennel és mindenkivel EGY.
Szellemi síkon a táguló tudat, a felismerés, a bölcsesség jellemző.
Pl: ,,Ne csak nézzünk, hanem lássunk is.”
,,Tanuljunk meg olvasni, ismerjük fel a lényeget.”
,,Ismerjük fel a látszat mögött a valóságot. Ébredjünk fel és aludjunk el,
mint ÖNMAGUNK.”
(Kurt Tepperwein)
Záró mondatként azt kérem, hogy szeressük, fogadjuk el magunkat,
mert akkor figyelünk magunkra, felismerjük az egyensúlytalanságot, és
megadjuk magunknak azt, ami visszabillent az egyensúlyi állapotunkba.
Kudarné Pap Zsófia

Nyitott Porta Dömsödön a Petrovics-ház udvarán
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves
érdeklődőt a Petőfi Sándor utca 17. szám alatti
NYITOTT PORTÁRA!
A rendezvény célja a hagyományos népi
kézművesség életben tartása és értékeink
megőrzése.
Időpontok:
2018. június 23-án (szombaton) 9 órától,
július 14-én (szombaton) 9 órától,
augusztus 18-án (szombaton) 9 órától.
Szervezők:
Dömsödi Kézművesek Baráti Társasága és a
Petőfi Emlékmúzeum.
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Korszak – ZÁRÓ – mesém
Hol volt, hol nem volt, egyszer még a múlt
évezredben született egy fiatal leány, aki az iskolapadból a KÖZSÉGHÁZÁRA került dolgozni. Egy kedves, jószívű kismama, Ilonka
munkáját kapta meg feladatul.
Egyik nap történt, hogy a házukhoz becsöngetett egy hosszú hajú, szép hölgy, és megkérdezte a lánytól:
– Te nem szeretnél a könyvtárban dolgozni?
Ekkor a kalendárium 1991-et mutatott.
A kicsi lány vette a bátorságát és IGEN-t
mondott a felkérésre.
Nemsokára eljött az ELSŐ NAP, amikor
munkába kellett indulnia. Nagyon izgatott volt,
a szíve majd kiugrott a helyéből.
A fejében ilyen gondolatok keringtek: Hogyan fognak fogadni? Meg tudok majd birkózni
a rám váró feladatokkal? Nem szeretett volna
csalódást okozni idősödő, becsületes szüleinek. Hiszen csak annyit szeretett volna
elérni, hogy BÜSZKÉK lehessenek rá.
Félve lépett be egy hatalmas épületbe,
ahol mosolygós gyerekek, komoly felnőttek
fogadták.
Telt-múlt az idő, kitanulta a mesterségét
Budán a Széchényi Könyvtárban, majd
Eger városába ment még több tudományért.
Egyszer egy szép nyári napon történt,
hogy egy gólya repdesett a házuk felett,
csőrében aprócska AJÁNDÉKOT tartott,
amelyet a házikójuk kéményére rakott. A
picinyke csomagban PÖTTÖM FIÚCSKA volt, aki hangos ordítással köszöntötte
a fiatal párt. Életük LEGÉRTÉKESEBB
ajándékát kapták akkor a fiatalok…
A kicsi lány munkájának egyik fontos,
örömteli része, amikor taníthatott. A
könyvtári óra keretében a gyerekeknek
szülőfalujának históriájából mesélt egyegy történetet.
Egyik kedvenc elbeszélése az 1841. május 11-én Bétsi Magyar Mercurius újságban
megjelent cikk, amely egy dömsödi kádármesterről szólt.
„Aki vékony fenyődeszkából szárnyakat csinált, és bevonta vászonnal. Ezzel a szer-

kezettel próbált repülni, ami sikerült is. A falu
határában a réteken, egyik szénaboglyáról a másikra szállva 15 és 20 ölnyi távolságra, sas módjára repdesett. A falubeliek ezért kicsúfolták, kigúnyolták, a gyerekei szégyenkeztek miatta.
Végül aztán az iparos mester ÖSSZETÖRTE
SZÁRNYAIT, lemondott a NAGY ÁLMÁRÓL. Olyan nagyszerű dolgot talált fel, hogy a
Légi Közlekedés újságírója, Trócsányi Zoltán a
fővárosból jött le és tudósította az embereket erről a nagyszerű találmányról.”
Ha valaki olyan dolgot tesz vagy talál fel,
amiben Ő HISZ, és meg van győződve róla,
hogy jó dolog, az emberiségnek javát szolgálja,
akkor SOHA ne adja fel az álmait, harcoljon érte, még ha kinevetik, kiközösítik is érte ezért.
SOHA, SENKI NE TÖRJE ÖSSSZE A
SZÁRNYAIT…, ha repülni szeretne.

NE ADD FEL az ÁLMAIDAT!!! REPÜLJ!!!
Amikor ezt a történetet mesélte a
gyerekeknek, NÉMA CSÖND
volt, még a légy zümmögését is lehetett hallani…
Volt, amikor a FIGYELŐ SZEMPÁROK-ban megjelentek azok a
bizonyos könnycseppek. Ilyenkor a
picike lány nagy szívében valami
nagyon különleges érzés bujkált.
Ez egy TÁLENTUM, adottság,
amit VALAKITŐL kapott… és
ilyenkor kamatoztatta, hiszen ez a
feladata, hivatása…

Ahogy pörögtek az évek, a pici leányból lassan középkorú hölgy lett.
Ezen a hosszú úton mendegélve, többször
kellett különböző erőtkifejtő próbákat kiállnia,
de nem volt egyedül, mert vele volt az
IGAZSÁG-kardja, amit még szülei hagytak rá
örökül. Meghagyták, ezt csak akkor használhatja, ha nagyon nagy bajban lesz. Először félve,
ügyetlenül, de aztán minden bátorságát összeszedve kezdte használni kardját. Voltak olyan
pillanatok, amikor ügyekért, eszmékért kellett
harcolnia. A kemény csaták közben egyre inkább megerősödött, tapasztalatokat szerzett.
Mindig tanult valamit, hiszen az ember HIBÁKAT követhet el, de egy a fontos, hogy TANULJON belőle, vonja le a helyes következtetéseket.
Ha valaki tévedett, rosszul mérte fel a helyzetet, amellyel megbántott másokat, lássa be HIBÁIT, tudjon BOCSÁNATOT kérni.
Levonta a tanulságot és belátta:
Senki sem tévedhetetlen…
Az évek gyorsan röpültek a könyvtár falai
között, az akkori naiv, tapasztalatlan lányból
mára középkorú üzletasszony lett, aki próbálja
intézgetni a családi vállalkozás ügyes-bajos dolgát, több-kevesebb sikerrel.
A lelkében még él az akkori apró termetű
lányka, aki szívének egy dobbanását hagyja itt
emlékül.
Mára pedig búcsúzni készül, de soha nem
szeretné elfelejteni ezt a 27 évet felölelő korszakot, amit a könyvtár falai között tölthetett.
Útravalóul szívében sok-sok emléket, szemében könnycseppeket visz magával, és tovább folytatja útját, de nem néz hátra, mert nagyon nehéz…
2018. május 31-én hivatalosan is lezárul ez a
korszak, és a felnőtté vált lány ezzel a történettel
szeretne köszönetet mondani mindazoknak,
akikkel együtt dolgozhatott, segítették bármilyen formában is a munkáját az elmúlt 27 évben.
A mese nem zárul le, új fejezettel folytatódik
tovább, de más úton, más szemmel.
„Aki nem hiszi, járjon utána!”
Markóné Zöldág Ágnes
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Nyugdíjba vonult
Kovács Martinné, vagy ahogyan Dömsödön a legtöbben ismerik: Gizike néni idén nyugdíjba vonult. Kollegái és egykori óvodásai lepték meg őt
egy csokorra való kedves produkcióval és jókívánsággal.
Csiszárné Sefanovics Kinga volt az ünnepi alkalom szervezőasszonya,
Ő köszöntötte nyugdíjba vonuló kollegáját, Gizikét. Felsorolta azokat a
fontos állomásokat, egészen az indulástól, melyek Gizike pályájának
meghatározói voltak.
„Szinte adott volt, hogy pedagógus, óvónő legyél. Hiszen édesanyád
munkássága nagyban befolyásolt és példaértékű volt számodra. A háttérből mindig segített, támogatott ezen a szép, de egyben oly nehéz pályán” –
mondta Csiszárné Stefanovics Kinga.
Gizike 1977-ben végzett Kecskeméten az Óvónőképző Intézetben és
kezdte meg munkásságát Dömsödön az Új Óvodában. 1986-ban született
meg fia, Dániel. Óvónői pályafutása alatt nagyon sok kisgyermek fordult
meg a kezei közt, akiket hol a Dabi, hol az Új óvoda épületében készített
fel az iskolára. 2015-ben Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete
„Dömsödért Emlékérmet” adományozott számára. 2017-ben 40 éves jubileumi pályafutását ünnepelhette.
A jókívánságok sorát Bencze István polgármester úr folytatta, majd az
ünnepi műsor összeállításában a komolyabb életérzésektől a vidámabb felé ívelt. Énekelt Dömsöd Református Nagytemplom Gyülekezetének Kó-

Fotó: Vass
rusa, verset mondott kolleganője Némethné Marika és Pergel Renáta, valamint Turcsánné Márti. Óvodásai közül verssel köszöntötte Őt Lakatos
Károly és Lakatos Péter, táncolt Márkus Balázs és Fodor Fanni, furulyán
játszott Timár Renáta. E különleges alkalom jó hangulatú meghitt beszélgetéssel, vendégséggel zárult.
Az itt elhangzott Istenem c. vers záró soraival kívánok minden Olvasó
és egykori Óvodása nevében tevékeny nyugdíjas éveket:
„Éld napjaidat szelíd-boldogságba
Járja át a lelked az igaz szeretet,
Legyen áldott egész további életed!”
Vass Ilona

A D ezsõ L ajos A lapfokú
Mûvészeti I skola h írei
Május 1-jén a szolfézscsoportok léptek fel a
községi majálison Donec Szergej tanár úr vezetésével.
13-án társastáncosaink vettek részt a Budapesten megrendezett MLTSZ országos bajnokságán, A kategóriában. A Dynamic csoport
arany minősítést ért el, a Bődi Gergely – Józan
Zita páros II. helyezést kapott.
26-án és 27-én az országos bajnokság a B kategóriával folytatódott. Itt a következő eredmények születtek: Szirének csoport: 2 arany, 2 különdíj, Atlantisz csoport: arany, Homonculus
csoport: arany, Csipet csapat: ezüst, Mészáros
Dániel – Szabó Fanni: 1 arany, 1 ezüst, Hefler
Patrik – Hefler Petra: 1 arany, 1 ezüst, 1 különdíj,
Zsákai László – Kolompár Petra: arany minősítés.
Szívből gratulálok mind a versenyzőknek,
mind a felkészítő tanáruknak, Mihó Diánának
az elért eredményekhez, hiszen lehetőséget
kaptak arra, hogy részt vegyenek a Brassóban

megrendezendő Európa-bajnokságon, és hogy
ott is megméressék magukat.
14-én házi rajzversenyt tartottunk, a gyerekek meseillusztrációt készítettek. Felkészítők:
Brusztné Firnigl Judit, Germán Fatime.
22-én a fúvós növendékeknek rendeztünk
házi versenyt. Felkészítő tanárok: Csernov
Miklós, Kanderka Andrea, Kovács Eszter.
27-én az „Ízek, mesterségek” rendezvényen
vettek részt zenész növendékeink Donec Szergej vezetésével. Gratulálok a versenyzőknek,
szereplőknek és felkészítő tanáraiknak!
Tanszaki hangversenyeink, bemutatóink lebonyolódtak, már csak a társastáncosok év végi
bemutatója van hátra június 16-án, melyre szeretettel meghívok minden érdeklődőt. A rendezvény 17 órakor kezdődik a művelődési házban.
A nyári szünetre kellemes pihenést kívánok
minden növendékünknek, pedagógusnak és munkatársnak!
Köntös Ágnes intézményvezető

Elõzetes a
Zenés Nyári
Estékrõl!

A Zenés Nyári Esték 2018. június
16-án, július 21-én és a záró program
augusztus 18-án szombaton lesz megtartva, 19.00 órai kezdéssel. A részletes programról plakátokon, szórólapon s a Facebookon, valamint a Dömsödi Hírnök hasábjain tájékoztatjuk az
érdeklődőket.
Még 1000 év Dömsödért Egyesület
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Arany oldal
A 2017-ben útjára indított „Arany oldal” rovatunk célja eredetileg az volt, hogy a 200 éve
született nagy költőnk, Arany János tiszteletére
napjainkban aktívan alkotó dömsödiek írásait
közöljük. Nagy meglepetés és öröm volt megtapasztalni, hogy bizony sokan írogatnak a faluban. Megtiszteltetés volt közölni munkáikból
egy rövid válogatást!
2018-ban folytatjuk a rovatot, azzal a kis kitérővel, hogy olyan dömsödiek vagy Dömsödhöz
kötődő emberek írásaiból válogatunk, akik ma
már nincsenek köztünk.
Június hónapban Szabó Lajos egykori tanító
verseiből közlünk válogatást. Nem mellékesen
annak a Szabó Lajosnak az írásaiból, akinek nagy
érdeme volt a dömsödi Petőfi Sándor Emlékmúzeum megalapítása, az épület megmentése.
(Szabó Lajosról korábban 2016 decemberében és 2017 januárjában jelent meg ifj. Jancsó
Attila „Egy Dömsödi Tollából” címmel írás.)
Szabó Lajos verseit fogadják szeretettel! Még
több írását Velláné Bucsi Mária és a Múzeum
Dömsödi facebook oldalán olvashatják.
Ezeréves tölgy
Nagyvilág egy részén ősi tölgyfa hervad
Árván, elhagyatva, rügye alig fakad.
Eljött a kikelet, minden fa virágzik,
Virágos fák ága tetejébe hajlik.
Nem jut rá napsugár, fölfogják amazok,
Élednek körülte életölő gazok.
Levelét egy vihar szörnyen megtépázta,
Sok ág maradt tőle boldogtalan, árva.
Vannak levelei messze idegenbe,
Elvitte a bánat vagy a vihar szele.
Nem ül dalos madár hervadó lombjára,
Hogy is ülne, hiszen nem hallgatnak rája.
Titkos féreg rágja évezres gyökerét,
Könyörtelen kezek ássák sírja vermét.

De az örök jóság letekint az égről,
Beszél hervadónak fényes nagy jövőről:
Eljő majd a vihar és a kevély fákat,
Tőből csavarja ki vagy szel le koronákat.
Dömsöd, 1920
Búcsú a pusztától
Valamikor szőrén ültem a lovat,
Nálam különb csikós soha nem akadt.
Lovagoltam, mint a szélvész serényen,
Volt szép szűröm és takaros cserényem.
Hejh azóta fordult egyet a világ,
Elhervadt a pusztán is a vadvirág.
Dér lepte be a viruló életet,
Mint a bánat az én árva szívemet.
Nincs már lovam, sem takaros cserényem,
Az ősz óta szeretőm sincs énnékem.
Lombhulláskor temették el kedvesem,
Érte hullik zápor módra a könnyem.
Elbúcsúztam a bugaci pusztától,
A ménestől, a delelő gulyától.
Kijöttem a temetőbe pihenni.
Holt kedvesem álma fölött őrködni.
Leterítem szűrömet a sírhantra,
Ráülök és rágyújtok egy bús dalra,
Belesírom búbánatom a dalba,
Lent a sírban a szeretőm hallgatja.
Holtak nyelvén csak a holtak értenek,
Nemsokára mellé tesznek engemet.
Elmondom, hogy érte hasadt meg a szívem,
Mert én őt még a sírban is szeretem.
1920

Langy esti szél lenge pillangó szárnyakon,
Altatódalt suttog madaraknak fákon.
Dunai malom zúgása nem hallik,
Abbahagyta dolgát, amíg nem pitymallik.
Éjszakai őrök ballagnak az utcán,
Hosszú bunkósbotot húzva maguk után.
Kialudt pipáik mellett beszélgetnek.
Régi szolgái ők már a faluháznak,
Húsz bankóforintért havonta szolgálnak.

Falusi est
Feljött az öreg hold az ég peremére,
Nagy széles arcával úgy tekint a földre.

MEGHÍVÓ
A Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd
Református Egyházközség és a Petőfi Emlékmúzeum tisztelettel és szeretettel meghívja
2018. július 01-jén (vasárnap) 11 órakor a
Dömsödi Református Gyülekezeti Ház
Nagytermében az Istentiszteletet követően
(Dömsöd, Petőfi tér 7.) Bazsonyi Arany festőművész, Dömsöd Nagyközség díszpolgára
születésének 90. évfordulója alkalmából
tartandó megemlékezésre.
Ebből az alkalomból jelent meg
Bazsonyi Arany: Szigorú időrendben
című verseskötete.
A kötetet bemutatja Balatoni Teréz tanár, a
kötet sajtó alá rendezője.

Mint kíváncsi gyermek kőkerítés falán,
Úgy hiszi a földön lát valamit talán.
És mint büszke úrhölgy a maga képére,
Mosolyogva néz a Duna tükrébe.
Benéz a faluba, szerte a hazákba,
Kíváncsiságának nem állnak útjába.
Hogy is állnának, hisz aluszik minden,
Az egész faluban senki sincsen ébren.

Bazsonyi Arany 90
című összeállításban a Wosinszky Mór
Megyei Múzeum anyagából tekinthető meg
a művész alkotásaiból válogatás.
A kiállítási anyagot összeállította: Lovas
Csilla főmuzeológus.
A kiállítást megnyitja Hubert Ildikó irodalomtörténész.
A tárlat megtekinthető: 2018. július 29-ig
vasárnap és hétfő kivételével naponta 9-12
óráig.
Az ettől eltérő időpontokban egyeztetéssel a kiállítás látogatható.
Információs tel.: 06-20-253-2589

Most, hogy elmeséltem falumnak egy estjét,
Én is lepihenek, kívánok jó estét!
Dömsöd, 1925
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Alma és fája: Beszélgetés Halász Dorkával és Halász Borókával
Napjainkban egyre ritkábban tapasztalhatjuk
meg, hogy „az alma nem esik messze a fájától”
közérthetőbben: hogy a gyermek hasonló érdeklődéssel és tehetséggel bír mint a szülő, és
ezt az adottságát kamatoztatja, fejleszti.
Ilyen „alma” Halász Dorka, aki általános iskolai tanulmányait Dömsödön kezdte, majd
Budapesten fejezte be, ma pedig a II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium rajz tagozatos tanulója.
Az „alma fája” Halász Boróka, akinek hoszszú évek óta csodálhatjuk mi dömsödiek a kapukon, házakon olvasható tűzzománc név- és
házszámtábláit, viselhetjük nyaklánc és fülbevaló kollekcióit.
Otthonukban kerestem fel Őket és kérdezgettem iskoláról, ihletről, megmérettetésről, jövőről.
– Dorka! Milyen óraszámban tanultok
rajzot az iskolában?
– Általános gimnáziumba járok, ahol minden
tantárgyat alaposan számon kérnek a diákoktól.
Mivel rajz tagozatos vagyok, heti három órát
építettek be az órarendembe. Ez nagyon kevés,
de 11-12-ben már heti 5 órában lesz rajz.
– Csak a suliban rajzolgatsz vagy máshol
is képzed magad?
– A felvételin nagy hangsúlyt kapott a rajz,
ezért a Kisképzőbe jártam előkészítőre. Emellett folyamatosan jártam és járok ma is Varga
Nettihez. Tőle is nagy segítséget kaptam a felvételire való felkészüléshez.
– Hétvégente vagy itthon, ilyenkor miket
szoktatok elkészíteni Nettivel?
– Általában megbeszéljük, és ha van valami
elvárás a suliban akkor segít felkészülni, de
alapjáraton az van amit Ő kitalál nekem, és ez
nagyon változatos.
– Szolidan bontogatod a szárnyaid. Tudomásom szerint voltak már kisebb megmérettetéseid is. Említenél néhányat?
– Kiskorom óta mindig voltak kiállított munkáim, de először negyedikes koromban a
GOOGLE rajzpályázaton országos döntőbe jutottam. Voltak Áporkán és Kiskunlacházán rajzversenyek, ahol 1. és 2. helyezést értem el. Felsőben pedig a Vigadóról kellett átdolgozásokat készíteni, amit stílusosan a Vigadóban állítottak ki.
Itt a gimnáziumban félévente van „teregetés”,

A nyertes pályamunka

ami annyit jelent, hogy a munkáink ki vannak állítva a folyosókon, és mindenki láthatja őket.
Legfrissebb eredmény, hogy a Középiskolások
Országos Fotóművészeti Pályázatának fődíját
nyertem meg. Érdekes volt, mert a rajztanárunktól kaptuk azt a feladatot, keressünk és fényképezzünk le fragmentumokat, és Ő küldte el a pályázatra a munkámat.
– A pályamunka, mellyel nyertél, dömsödi
ihletettségű. Mi is ez?
– A Béke téren álló Béke oszlop. Mivel a feladat a rész-egész megjelenítése volt, felnagyítottam a fragmentumokat, és úgy állítottam egymás mellé őket, hogy először a kéz, a szem, az
orr, a száj és utána a komplett arc jelent meg. Így
építettem fel a kompozíciót és ezt adtam le,
majd ez került be a pályázatra.

Halász
Dorka
A zsűri elnöke Eifert János fotóművész volt,
aki megdicsérte ezt a kompozíciót. Az eredményhirdetésnél is biztattak mindenkit, hogy jó amit
csinálunk, és feltétlenül folytassuk a fotózást.
– Jövőkép?
– Még igazán nem alakult ki. Gyerekkorom
óta érdekelt a lakberendezés, ami valamilyen

szinten módosult. Most a kreatív tervezés és a
digitális tervezés érdekel jobban.
– Az „alma fája” Halász Boróka. Tűzzománc munkái magukon viselik az alkotó
egyedi és sajátos ízlésvilágát. Szókimondó,
mégis visszafogott személyisége tükröződik
az általa elkészített tárgyakon, melyekre jó
rátekinteni, és amiket jó viselni.
Konkrétan mióta tűzzománcozol?
– 16 éves koromban valaki ajánlotta, hogy
próbáljam ki, úgyis mindig csinálok valamit,
jelentkezzek, mert az ELTE-n van egy ilyen tanfolyam. Így is történt. Aztán ez 1-2 év után abbamaradt, és körülbelül 13 éve kezdtem újra, mikor
a Kecskeméti Főiskolára óvóképzőbe jártam.
– Az ügyes kezed, a kreativitásod honnan
örökölted?
– Azt hiszem, a kézzel való ügyes bánást a
nagyanyámtól, aki varrónő volt, és az édesanyámtól örököltem, aki sokat kötött.
– Honnan meríted az ötletet, hogy milyen
motívumok kerüljenek az általad elkészített
tűzzománc tárgyakra?
– Az ihlet bármiből jön, amit látok, és azt egy
picit átalakítom. Egy szín vagy egy forma olykor magától adja a motívumot. Van amikor elindulok a Váci utcán, és az ott tapasztalt színes
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
kavalkád, minden együttesen ad valami impulzust. De itthon a Duna-parton is vagy az interneten talált színes képek, minden amit nézek és
látok inspirálóan hat rám.
– Vannak-e kedvenc darabjaid?
– Mindent szeretek amit készítek, de igazából
vannak jól bevált darabok, amiket sokan szeretnek. Ilyen pl. az a szabálytalan kerek forma, amiben van egy zománcozott rész. Az nagyon kedvelt forma. A várban egy kis galéria árusítja az
ékszereimet, és pl. ott az a favorit. De ugyanilyen közkedvelt darabok a Hundertwasser vagy
a kis tekervényes Klimt díszítésű ékszereim.
– Nincs két egyforma darab a kollekciódban, tehát az általad készített termékek egyedi kézműves termékek. Különlegesek!

Hol lehet találkozni a munkáiddal?
– Mint említettem, a várban is vannak ékszereim bizományosi szerződéssel, de itthon a helyi rendezvényeken is megfordulok. Leginkább
azonban az interneten vagyok elérhető, a
Meskán, InnocentDesign néven.
– Mit szólsz a lányod munkáihoz, eredményeihez?
– Ügyes és nagyon büszke vagyok rá! Számos lehetőség áll előtte, majd eldönti, hogy
konkrétan milyen irányt választ.
– Vannak-e terveid a jövőre vonatkozóan?
– Igen. Azt biztosan tudom, hogy nem tudnám nem ezt csinálni! A jövőben pedig egy mini galéria megvalósításában gondolkodom.
– Úgy legyen!
Vass Ilona

Állatorvosi tanácsok
Afrikai sertéspestis
Az elmúlt év szeptemberi számában írtam az afrikai sertéspestisről, ami a környező országokban (Ukrajna, Románia) történő megjelenése miatt veszélyt jelentett hazánkra is.
Sajnos ez a félelem ma már valósággá vált, mert a betegség megállapításra került hazánkban is, egy Heves megyéből származó elhullott vaddisznóban került kimutatásra kórokozó 2018. 04. 21-én. Az első megállapítást azóta már több is követte.
Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus által okozott fertőző állatbetegség,
amely az embert nem betegíti meg, de a házisertésekben és a vaddisznókban tömeges elhullással és nagy gazdasági kárral járó járványt okoz. A
megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elhullanak. A betegség nem
gyógyítható, ellene hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre. A betegség
terjedését megakadályozni csupán igazgatási intézkedésekkel, a fertőzött
sertésállományok gyors felszámolásával és az állattartó által következetesen végrehajtott megelőző intézkedésekkel lehet. Az afrikai sertéspestis a
magyarországi előfordulást megelőzően megjelent már a balti államokban, Lengyelországban, Ukrajnában, a Moldovai Köztársaságban, Romániában és Csehországban is. A hazai sertésállományok védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges a betegség korai felismerése. Ennek érdekében kiemelt jelentősége van annak, hogy az állattartók állataik megbetegedéséről, esetleg elhullásáról haladéktalanul tájékoztassák a szolgáltató állatorvosukat. A sertéstartó a betegségben elhullott vagy a betegség
felszámolása érdekében hatósági rendelkezésre leölt sertései után állami
kártalanításban részesül, aminek feltétele a beteg vagy elhullott sertések
mielőbbi bejelentése az állatorvosnak. Az állatorvos a helyszínen, a beteg
állatok klinikai vizsgálata és elhullás esetén a hullák boncolása után dönt
az ASP kizárására irányuló laboratóriumi mintaküldés és a helyi hatósági
állatorvos értesítésének szükségességéről. Amennyiben a sertéstartó az
állatok betegségét vagy elhullását – bár arról tudomása volt – nem jelentette az állatorvosnak, akkor az ASP későbbi hatósági megállapítását követően felszámolt állománya után állami kártalanításra nem jogosult, vele
szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság szabható ki.
A betegség egyes esetekben nagyon gyors lefolyású, ilyenkor a sertések rövid ideig bágyadtak és étvágytalanok, majd váratlanul elpusztulnak.
Általában étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan mozgás,
magas láz (40,5-42 °C), testszerte bőrvérzések, a bőr vöröses-lilás elszíneződése (különösen a füleken, a has alján és a combokon), előfordulhat hányás, véres-habos orrfolyás, vércsíkos vagy véres hasmenés, valamint
5-10 napon belüli elhullás jellemző a betegségre.
A betegség sertésállományba történő behurcolásának lehetőségei,
megelőző intézkedések:

– Fertőzött sertések bevitelével. Ezért sertéseket csak megbízható helyről, regisztrált sertéstartótól, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni!
– Vaddisznókkal történő érintkezéssel. A sertések ne érintkezzenek élő
vaddisznókkal és a vaddisznók zsigereléséből származó anyagokkal!
– Sertés- vagy vaddisznóhúst tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék)
etetésével. Az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék
(moslék) etetésére vonatkozó tilalom betartása!
– Fertőzött sertések vagy vaddisznók váladékával szennyeződött lábbelivel, ruházattal, használati eszközzel, gépjárművel. Vadászatnál
vagy más sertéstartó helyen használt lábbelit, öltözéket le kell cserélni a sertéstartó udvarba lépés előtt!
A betegség gazdasági kára már érzékelhető Magyarországon is, mivel
a bejelentése óta több ország export tilalmat vezetett be a hazai sertésekre
és sertés termékekre.
dr. Siket Péter
állatorvos

Tisztelt állattartók!
A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti
rendelőm (bejárat a Bocskai 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 egyeztetéssel!)

Kútfúrás 110-es csatornacsővel
– garanciával.
06-30-964-0485
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: Balaton-parti város, zárt betűk: a, d
13.: utó ellentéte
14.: verset szavaló
15.: erre a helyre
16.: Computer Tomography!
17.: férfi becenév
18.: személye
19.: a magyar abc 10. betűje
20.: izom, izület része lehet
21.: a kén vegyjele
22.: szemmel érzékelé
23.: nótája, dala
26.: római ötszáz
27.: Újpesti Torna Egylet
29.: csapadékos
31.: a föld felé
32.: szintén
33.: nem elég
35.: tíz négyzete
37.: a legmagasabb értékű kártyalap
38.: az oxigén vegyjele
39.: filmbéli űrmanó
40.: a bizmut vegyjele
41.: a hátára csap
43.: a spanyol autójel
44.: szolmizációs hang
46.: cselekvést is kifejező szófaj
48.: a hidrogén vegyjele
49.: erre középen!
50.: papírra vet
51.: nem máshova
53.: névjegyével ellátó
56.: strázsája, vigyázója
57.: Bács-Kiskun megyei város, zárt betűk: s, k

FÜGGŐLEGES
1.: zárul az ajtó
2.: női énekhang
3.: puskával tüzel
4.: nagydarab ember jelzője
5.: kötelező injekció
6.: a gyengébb nemmel kapcsolatos
7.: lombos növény
8.: férfinév
9.: patás állat
10.: római hat
11.: Évi párja!
12.: folyamatos, időközönként ismétlődő
17.: csacsi beszéd
19.: dísze
22.: zöldség, gyümölcs nedve
23.: agy, elme
24.: fogvatartói
25.: kérdőszócska
28.: személyed, magad
30.: régmúlt időkből származó
32.: iskola eleje!
34.: csigafajta
36.: ellenérték
37.: a túloldalra
40.: a közepébe
42.: végtelen tér
45.: madár lakhelye a fában
47.: gyom
48.: remény, bizakodás
50.: regény szerzője
52.: kiejtett betű
54.: dátumrag
55.: páros öröm!
56.: régi hosszmértékegység

BEKÜLDENDŐ: VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 57.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018. JÚLIUS 10.

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. JÚLIUS 30-IG
AZ ÁPRILISI SZÁM
PONTOS MEGFEJTÉSE:
„ÉLES KÖRMÜKKEL,
RAGYOGNAK A FÁK”
AZ ÁPRILISI SZÁM NYERTESE:
CZÉKMÁN LÁSZLÓNÉ
DÖMSÖD, BARTÓK BÉLA UTCA 13.
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert),
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán

Kérjük kivágni és leadni:
2018. júniusi szám megfejtése:

Név, lakcím:
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Csíksomlyó
Kinek mi juthat eszébe Csíksomlyó nevét olvasva, hallva? Néhány válasz: Pünkösd, búcsú,
Mária-kegyhely, Erdély, magyarság! Hangsúlyosan vallási és szakrális jelentése is felsejlik
bennünk, majd a helység földrajzi elhelyezkedése, nemzettudatunk megerősítésére gondolunk.
Csíksomlyó vallási és szakrális jelentése szorosan összefonódik magyar történelmünkkel.
Magának a csíksomlyói búcsúnak a története
1444-től indul, amikor IV. Jenő pápa körlevelet
tett közzé, hogy a hívek nyújtsanak segítséget a
Ferences rendeknek a templomépítésben. Ennek fejében búcsút engedélyezett. A középkor
óta Csíksomlyó jelentős Mária-kegyhelynek
számít. Eredetileg Sarlós Boldogasszony napján, július 02-án tartották a búcsút, amit egy legenda szerint később Pünkösd szombatjához
kötöttek. A búcsú szó jelentése vallási, hitéleti
értelemben: büntetéstől való szabadulás, a bűnök megbánása, meggyónása, feloldozása és elengedése. A búcsúsnap gazdasági és társadalmi
szempontból is nagy jelentőségű, pl. az odaérkező hívek elszállásolása, élelemmel való ellátása, kegytárgyak és ehhez kapcsolódó kézműves termékek árusítása jó jövedelem az ott élők
számára. Az ideérkező emberek híreket hoznak,
beszélgetnek, régi és új ismeretségek kötődnek.
Története szerint 1567-ben János Zsigmond
erdélyi fejedelem erőszakkal akarta Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát unitárius
hitre áttéríteni. A fejedelem Pünkösd szombatján vonult be Csíkba, de vereséget szenvedett.
A helyiek a győzelmet Szűz Máriának köszönhették, akihez e templomban a gyerekek és az
asszonyok imádkoztak – a csatáról hiteles dokumentum nincs. Egy másik legenda szerint a 17.
században a tatár és a török támadások nagy
csapást mértek a térségre. A csíksomlyói templomot és a kolostort is felgyújtották, ám a Mária
szobrot sem elvinni, sem pedig elégetni nem
tudták. A monda szerint a szobor olyan súlyossá
vált, hogy a török vezér nyolc ökörrel sem tudta
elhúzatni, s mikor ezt látta, megsebezte a szobor
nyakát és arcát, melynek nyomai ma is látható-

Állomás Nagykárolyban

Madonna
ak. A templomot 1664-ben újjáépítették, majd a
19. században barokk templom épült helyébe.
Csíksomlyó alapvetően a Segítő Máriával való
találkozás helyszíne, a búcsú pedig ennek az alkalma.
A búcsú egyik leglényegesebb vonatkozása
a Regnum Mariánum eszmeisége, ami a Szűzanyának felajánlott Szent Korona gondolatára
alapul. Nemzeti kegyhellyé Csíksomlyó a trianoni trauma után vált. A II. világháborút követően az 1980-as évek végéig igen visszafogott, kizárólagosan vallási vonatkozásban élte
búcsús alkalmait e szenthely. A rendszervál-

tást követően viszont nemzeti identitásunk,
hovatartozásunk megerősítésének színterévé
vált. A világ minden tájáról érkeznek ide magyarok. Budapestről zarándokvonatok indulnak Csíksomlyóba, hogy a pünkösdi búcsúra
vigyék a zarándokokat. Ilyen zarándokvonattal utazott idén egyik ismerősöm Csíksomlyóra, Ő mesélte el élményét: „Zarándoklatszervező utazási irodával mentem a csíki búcsúba, még csütörtök reggel hajnalban. Különvonatunk 17 kocsival, 800 fővel indult,
amihez az út során Felvidékről és Délvidékről
is hozzácsatlakoztak utasok, de még aznap estére megérkeztünk Csíksomlyóra. Az út során
ráhangolódtunk a búcsúra, ami egyben belső,
lelki utazást is jelentett számomra. Lelki vezetőink segítségével folyamatos imádkozás volt
a vonaton, lehetett gyónni is útközben. Erre az
alkalomra adtak ki zarándokénekeket tartalmazó kis füzetet, s az imák szüneteiben egyházi énektanulás volt a lelkivezető kántorunk segítségével. A szombati nagy szentmisére rengeteg hívő ember jött el, a hömpölygő tömegben sokakat láttam mélyen imádkozni, énekelni az égiekhez. Legtöbbjük népviseletbe öltözve jött, büszkén jelezve hovatartozását, voltak
köztük betegek, öregek, aggkorúak és fiatalok
is, akiket a hitük hozott el ismét. Odaát, határunkon túl meghatóan mély érzés volt látni,
érezni, megtapasztalni, mit jelent magyarnak
lenni egy ilyen közösségben. Amerre a vonatunk vasárnap estig elhaladt, mindenütt magyar zászlóval köszöntöttek bennünket. Léleképítő érzés volt ezt megtapasztalni ott, magyarul hallgatni a szót, az igét a hegyek ölelésében. Ezek az emberek hitben élnek, ezt nevelik
gyermekeikbe, a fiatalságba, s ezzel együtt
élik meg mindennapos magyarságukat. Így viszik tovább, gondozzák a nemzedéki hagyomány örökségét. Maradandó belső utazás volt
mindezt ott átélnem, ahol az ünnepben összeért bennem ég és föld, a kezdet és a vég megtisztuló hitérzése.”
összeállította: Vass Ilona
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Az e havi anyakönyvi híreket
a következő számunkban olvashatják.

Vakációs Bibliahét

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Játszóhét

Lapzárta: június 25.

2018. június 18–22.

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

hétfõtõl péntekig délelõtt 9-12 óráig
– állati küldetés
– finom falatok
– bibliai ismerősök
– bajnokságok
– fejtörők
– barkácsolás
– énekek
– sok játék.
Szeretettel várunk!
Sütit hozhattok!
Szólj a többieknek is!
Péter bácsi, Csilla néni

Ismét szól
a tárogató
a dömsödi református
templom tornyából
Hagyomány szerint Dömsödön a református templom tornyában, nyári időszakban vasárnap esténként felcsendül a tárogató hangja.
Ilyenkor zsoltárok, dicséretek, magyar
énekek és népdalok hangoznak el.
A hangszert Hajdú László szólaltatja
meg, idén először június 24-én vasárnap
este 6 órakor, majd pedig a megszokottól
eltérően minden második vasárnap hallgathatjuk a tárogató messze szóló hangját.
Jöjjenek el ezekre az alkalmakra június
24-én, július 08-án és 22-én, valamint
augusztus 05-én és 19-én, hogy önöké lehessen ez a különleges élmény!

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

Várható megjelenés: július eleje
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, Balogh István Ferenc,
Balogh László, Bencze István, Bencze Noémi,
Budainé Doroszlay Judit, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Földvári Attila,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Klszákné Szabó Margit, Korona Sándor,
Köntös Ágnes, Kudarné Pap Zsófia,
Markóné Zöldág Ágnes, Orbánné Kiss Judit,
Perger Éva, R. Kovács Mónika,
Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabó Andrea,
Szabóné Lévai Csilla, Szücsné Ágh Anikó,
Varsányi Antal, Velláné Bucsi Mária.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434
Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség
segélyhívó száma a 112-es központi szám.

Polgárõrök
elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

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 lehetséges!)
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 rendelőkben 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.

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

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

06-20-383-5407
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Az 50, 60 és 70 éve konfirmáltakat köszöntötte gyülekezetünk
Immár húsz éve igen szép hagyománya gyülekezetünknek, hogy
akik 50, 60, illetve 70 éve tettek konfirmációi fogadalmat, újra eljönnek, hogy találkozzanak egymással. Az ötletet néhai Jaksa Istvánné
sz. Sass Eszter néni szorgalmazta. Szabó Péter tiszteletes úr és
felesége, Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkész felkarolták ezt az

indítványt, és immár huszonegy esztendeje évről évre megszervezik
pünkösdkor a kofirmandus találkozót. Ezeket a találkozókat sokszor
megindító pillanatok és történetek teszik meghitté és emlékezetessé.
Így volt ez az idén is.
Összeáll.: Vass Ilona

A konfirmációi csoportkép 50 évvel ezelőtt, 1968. május 12-én készült
Ülő sor: Hegedűs Ilona, Ispán Brigitta, Gyöngyösi Ilona, Baranya Julianna, Mészáros Ágnes, Nagy Gábor lelkipásztor, Balogh Hedvig,
Fehér Eszter, Velencei Ildikó, Mészáros Julianna, Faragó Márta, Erdős Mária.
Középső sor: Horváth János, Nagy Mihály, Nagy István, Tárkányi Béla, Mészáros Margit, Csizmadia Erzsébet, Jaksa Eszter, Denke József,
Ispán Zoltán, Cser József, Szabó József, Gulyás Gyula.
Felső sor: Borbás Géza, Csizmadia István, Orosz Lajos, Tóbisz László, Orosz István, Fehér Károly, Gulyás György, Dobos Gyula, Rogocz István,
Pék László, Szakos József, Nagy Imre.

A konfirmációi csoportkép 60 évvel ezelőtt, 1958. május 15-én készült
A képen balról jobbra ülnek: Nyerges Éva, Molnár Györgyi, Major Erzsébet, Balaton Margit, Klepáncz Lívia, Takács Annamária, Nagy Gábor (lelkipásztor), (KISFIÚ), Bődi Emília, Bödő Mária, Hegedűs Mária, Bednárik Ibolya, Kovács Judit. Állnak balról jobbra: Sass Zsófia, Gacs Julianna,
Csonka Emília, Horváth Imre, Hegedűs János, Ujj Lajos, Végh Imre, Horváth Pál, Ispán Imre, Bencze Sándor, Szabó Antal, Gál József, Sebestyén
József, Májer Mária, Doncsecz Judit. Felső álló sor balról jobbra: Ács Bálint, Sörös László, Faragó Imre, Ács József, Hriazik Illés, Molnár János,
Gergely József, Bácsi Imre, Mészáros Csaba, Mészáros Szabolcs.
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50 éve konfirmáltak:
Ülő sor: Szakos József, Varga Lászlóné Fehér Eszter, Jaksa Eszter, Mészáros Judit, Szabó Péter lelkipásztor, Ispán Zoltánné Csizmadia Erzsébet,
Mészáros Ágnes, Nagy Mihály.
Álló sor: Tárkányi Béla, Orosz István, Szabó József, Orosz Lajos, Csizmadia István, Ispán Zoltán, Gulyás Gyula.

Fotók: Bábel László
60 éve konfirmáltak:
Ülő sor: Meixner Istvánné Molnár Györgyi, Gacs Julianna, Varga Istvánné Kovács Judit, Szabó Péter lelkipásztor, Galambos Zsigmondné Csonka
Emília, Szűcs Istvánné Balaton Margit, Kovács Zsigmondné Bödő Mária, Harsányi Mihályné Doncsecz Judit.
Álló sor: Ujj Lajos, Faragó Imre, Mészáros Szabolcs, Molnár János.
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Konfirmálás Dömsödön és Dabon

Fotó: Bábel László
Dömsödön konfirmáltak:
Ülő sor: Draskovich Zoé, Molnár Lili, Pongrácz Bettina, Csíkhelyi Lelle, Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor,
Szabó Péter lelkipásztor, Tóth István gondnok, Orosz Anikó, Molnár Fanni, Varga Ildikó, Mészáros Anikó.
Álló sor: Csegei Bálint, Hartai Ádám, Szakál Bence, Kuna Réka, Kovács Kata, Kovács Adrienn, Perger Máté, Juhász Levente,
Kovács Kristóf Mihály, Kiss Richárd

Fotó: Rakszeginé Kovács Mónika
Dabon konfirmáltak:
Rakszegi Napsugár, Csécs Kitti, Balogh László Levente lelkipásztor,
Varsányi Antal gondnok, Ila Gergő

Fotó: Bábel László
70 éve konfirmáltak:
Denke Józsefné Balaton Julianna,
Ács Józsefné Kovács Eszter

Dömsödön ebben az esztendőben elsőáldozás és bérmálkozás nem történt.

