
Elfogyott a kitöltött pezsgő a poharakból, talán
az igen érzékeny kutyák is megnyugodtak már a
szabálytalan és esztelen petárdázás után, és e so-
rok írója is nyugodt körülmények között értékel-
heti a mögöttünk hagyott esztendő hozadékait.

Először is nagyon-nagyon Sikeres és Boldog
Új Esztendőt kívánok minden Dömsödi Polgár-
nak! Kívánom, hogy Dab és Dömsöd egyesülé-
sének nyolcvanadik évfordulóját – az év során –
emlékezetessé tudjuk tenni! Kívánom, hogy va-
lamennyi család megélhetése biztosítva legyen!
Kívánom, hogy az egyre fogyatkozó, de még
megmaradt közmunkásaink közül minél többen
találjanak maguknak munkahelyet! Kívánom,
hogy a nagypolitikában megnyugodjanak a ke-
délyek, és végre mindenki a gyarapodásunkért
dolgozzon! Végül kívánom, hogy az őszi önkor-
mányzati választásokig teljesíteni tudjuk azokat a
célokat, amelyeket magunk elé tűztünk erre az
évre! És még mennyi, de mennyi mindent kíván-
hatnék a következő tizenkét hónapra?!

Az elmúlt év értékelését a február első napjára
tervezett Falugyűlésen majd megteszem, meg-
tesszük! Addig is engedjenek meg néhány gon-
dolatot a mögöttünk hagyott esztendő történései-
ről. A februári testületi ülésen elfogadtuk azt a
határozatot, ha nem is egyhangúan, hogy támo-
gatjuk a Kormány migránspolitikáját! Közel egy

év távlatából is azt kell mondanom, hogy jó dön-
tést hoztunk! A fejlesztési munkáink közül ki-
emelkedett a híd építése. Úgy gondolom, hogy
talán a következő évszázadban is szolgálhatja a
dömsödi embereket! A híd építésével párhuza-
mosan felújítottuk a Petőfi utca burkolatát, a Sza-
badság utcától a Petőfi-fáig. Ennek a szakasznak
a hídig tartó részén térköves járdát is építettünk,
saját dolgozóink segítségével. Az önkormányzati
vagyon komoly növekedését eredményezte négy
épületünk energetikai felújítása. Az iskola, a
sportcsarnok, a „zöldkereszt” és a dabi óvoda fel-
újítása már igazán aktuális volt! Külön öröm szá-
momra, hogy ezt a pályázati pénzt tényleg jó cél-
ra, sikeresen használtuk fel! Azt csak zárójelben
jegyzem meg, hogy saját forrásból nem igazán
tudtuk volna a következő évtizedben elvégezni
ezeket a munkákat! Egész évben, folyamatosan
ápoltuk közterületeinket, sok-sok aprósággal ja-
vítottuk komfortérzetünket. A teljesség igénye
nélkül két dolog: a kerékpártárolók felállítása kü-
lönböző helyszíneken és az északi buszmegálló
befedése is ide tartozik! Az esztendő sikerei közé
tartoznak azon pályázatok, amelyek megvalósí-
tása 2019-re tehető! Így a Hajós-kastély átalakí-
tása egészségügyi központtá, valamint a Széche-
nyi út, a Petőfi utca, a Határ út, a Pósa Lajos utca,
a Tavasz utca és a Bucsi köz teljes felújítása! Na-

gyon várjuk az önkormányzatot ténylegesen nem
érintő, az elmúlt őszön lebontott katolikus temp-
lom felépítését is! 

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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www.domsod.hu

2019. január Ára: 250.- Ft
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MEGHÍVÓ

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

2019. február 1-jén pénteken 
18 órakor

FALUGYŰLÉST
hív össze.

Helyszín: az Oktatási és Művelődési 
Központ nagyterme.

Erre az alkalomra a település lakóit 
tisztelettel hívjuk és várjuk!  

Az aktuális témák kapcsán várjuk 
hozzászólásaikat, észrevételeiket. 

Megjelenésükre feltétlenül 
számítunk!

Eredményekben gazdag, békés,
boldog új esztendõt kívánunk 
a Dömsödi Hírnök minden

kedves olvasójának!

1939-ben, 80 éve
egyesült 

Dab és Dömsöd

Községháza Dab

Községháza Dömsöd

Folytatás a következő oldalon.
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2019. jan. 30. szerdán 14-15 óráig

SZŰCS JULIANNASZŰCS JULIANNA
képviselő asszony tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ

A következő, februári testületi ülés
február 13-án lesz, mely előtt

fogadóórát tart Varsányi Antal
alpolgármester úr.

Ügyfélfogadás az
OMK-ban:

Hulladékszállítással 
kapcsolatosan:

péntekenként 13-18 óráig.

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

A Polgármesteri
Hivatal ügyfél-

fogadási 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

És most csak egy gondolat a hétköznapja-
inkhoz. Felhívom Kedves Lakótársaim fi-
gyelmét, hogy a DTkH hulladékgazdálkodá-
si Kft. tájékoztatóját figyelmesen olvassák
el! Külön is jelzem, hogy a szolgáltató ettől
az évtől a zöldhulladékot csak a cég emblé-
májával ellátott, lebomló zsákban viszi el!
Hangsúlyozom, nem elég, hogy lebomló le-
gyen! Cég emblémás szükséges! Péntek dél-
utánonként az OMK-ban lehet kapni! Még
annyit, hogy bármennyit is rakunk ki, a szál-
lítók csak két cserezsákot hagynak ott! Aki-
nek ez a mennyiség kevés, megvásárolhatja a
zsákokat a fent jelzett helyszínen!

A Művészeti Iskola bemutatóin, az Általá-
nos Iskola karácsonyi koncertjén, valamint
az Idősek Karácsonyán (egyik hölgylakótár-
sunk jelentős összeggel járult hozzá a ren-
dezvény sikeréhez) most is nagyon jól szóra-
koztunk! 

Köszönöm mindenkinek, aki egy kicsit is
tett a gondtalan kikapcsolódásért!

Ismét elérkeztünk ahhoz az időszakhoz,
amikor írásaimat kéréssel fejezem be. Kérem
szépen, hogy adójuk 1 százalékát rendeljék a
Dömsödért Alapítványnak! 

Adószámuk: 18668456-1-13.

Bencze István

Folytatás az előző oldalról.

November 30-án tartotta a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete a regio-
nális PRIMA Gála rendezvényét, már 12. alkalommal.

A színvonalas rendezvényen több más fővárosi és Pest megyei vállalkozó mellett Nagy
Mihályné egyéni vállalkozó és Nagy Mihály a 2018. év „Regionális Év Vállalkozója” dí-
jat vehette át. Hosszú évek óta rugó- és kötőelemgyártással foglalkoznak, ehhez kapcsolódó-
an igyekeznek a legkorszerűbb technikát igénybe venni, hogy a piacaikat meg tudják tartani
és termékeik skáláját bővíteni tudják. A díj méltó helyre került, mivel a dömsödi családi vál-
lalkozás több mint 25 éve meg tudta őrizni versenyképességét.

A rendezvényen a vállalkozói díjak mellett a Regionális Prima Díjak és különdíjak is át-
adásra kerültek 7 kategóriában. Többek között Prima Díjas lett Igaly Diána sportlövő olimpi-
ai bajnokunk, Szabó Győző színművész, Nyári Károly zongorista, és Kiskunlacházáról kü-
löndíjat kapott Rostás-Farkas György költő, tanító.

A rendezvényről bővebben a www.vosz-bpmrsz.hu honlapon olvashatnak az érdeklődők.
Marjay Gyula

2018 „Regionális Év Vállalkozója”
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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. 

– Hálásan köszönjük azoknak a jótevő vál-
lalkozóknak, akik támogatták a dömsödi roma
önkormányzatot. A  2018. 12. 05.-én megtartott
Mikulás rendezvényén a roma önkormányzat 63
kis hátrányos helyzetű gyermeknek tudott örömöt
szerezni 63 Mikulás-csomaggal és 63 plüssfigu-
rával. 

– Tisztelettel köszönjük:
Rakszegi Gyula, Búzaőrlő Malom Kft.-nek
Bajnóczi László József, gumiszerviznek
Mészáros Istvánnak
Fábiánné Cser Ilona, trafikboltnak
Csinos Zoltán, Csinos és TSA Bt.-nek
Frank József vállalkozónak 
Magyar Imre tüzépnek
Bábel Viktor autószerviznek
Mizsei Beátának, Mizsi Élelmiszerboltnak
– Külön megköszönjük azoknak a támo-

gatását, akik nevüket nem adták.                               
Mély tisztelettel: Lakatos Mátyás DRNÖ elnök

Roma Kisebbségi 
Önkormányzat hírei

Takaros kis porta, jellegzetes ganglábas döm-
södi lakóház, talán alig a századfordulót követő-
en épülhetett. Itt él ma is Margitka néni. Az ajtón
belépve nagy örömmel fogad s meséli boldogan,
hogy mennyien felköszöntötték Őt. December 2-
án töltötte 90. életévét, és én ebből az örömteli al-
kalomból kerestem meg otthonában. Együtt
idéztük fel életének legemlékezetesebb pillanata-
it egy csésze fekete és a finoman gőzölgő sütőtök
mellett. Mindeközben Rozi cica a szoba kelle-
mes melegében dorombolt megszokott helyén.

– Margitka néni! Ebben a házban tetszett
születni?

– Nem! Az anyai nagyanyám, a Gulyás nagy-
mama házában születtem és nevelkedtem, a Jó-
kai utcában. Egyedüli gyerek voltam, sajnos egy
nővérem és egy öcsém lett volna, de abban az
időben nagy volt a csecsemőhalandóság és ők
nem maradtak életben. A szüleim az apai nagy-
szülőkkel laktak, ahol most én is élek. Egyszer
mikor egészen pici baba voltam, karácsonykor
édesapám hazavitt, hogy együtt legyünk, hiszen
egyetlen gyermekük voltam. Térdig érő hó esett,
a nagymamám pedig sírt, hogy ne vigyenek el,
mert ő meg egymaga van. Abban a nagy hóban
képes volt eljönni és könyörgött, hogy hadd ma-
radjak nála. Akkor este visszavittek és én egé-
szen addig a nagyanyámnál laktam, míg a 4 ele-
mit el nem végeztem, aztán hazaadott.

– Akkor az anyai nagymama nevelte Mar-
gitka nénit?

– Igen, és az iskola is közel volt. Akkoriban
az elemi iskola hat évfolyamos volt, de aki pol-
gáriba készült, az négy elemi után már polgári
iskolába ment. Engem a Szőnyi Károly kántor
úr felesége, a Margitka néni tanított. Egyszerre
készített fel néhányunkat a vizsgákra, így a
Szikora Magduskát, a Dobri Jóskát, engem, a
Kovács Milikét és a Krizsa Tibit. Még németet
is tanultunk! Édesapám vitt bennünket át Kun-
szentmiklósra vizsgázni. Ott katolikus tanárok
vizsgáztattak minket, és szinte igazságtalanul
szigorúak voltak. Akkor azt mondta a Margitka
néni, hogy ide sem jövünk többet! Végül Duna-
vecsén vizsgáztunk, ahol szintén szigorúak vol-
tak a vizsgáztatók, de igazságosak.

– Alaposan meg tetszett tanulni a leckét,
hiszen még most is teljes biztonsággal megy a
német versikék sorolása.

– A Szőnyiné Margitka néni végtelen ara-
nyos, jó eszű tanár volt, aki példát mutatott ne-
künk és nagyon tudott bennünket fogni. Ott
olyan fel sem merült, hogy ne tudtuk volna a

leckét. Néhány esztendeje német vendégek vol-
tak itt látogatóban, és elcsodálkoztak azon, aho-
gyan a verseket szavaltam németül.

– A szobában sok-sok fénykép, szülőkről,
nagyszülőkről, esküvői fotó, szinte a teljes
család jelen van beszélgetésünknél. Ahogy
Margitka néni mesél, megelevenedik minden
körülöttünk, szinte látom mindennapjaikat,
és hirtelen az jut eszembe, hogy mennyi min-
den történt az Ő életében. Háború, tsz-esítés,
újabb rendszerváltás és még sorolhatnám.

Hogyan tetszettek átvészelni a háborút?
– Fiatal lány voltam, apám szeretett és féltett,

így elrendezte, hogy Pesten vészeljem át az ost-
romot. Mikor bejöttek az oroszok, két gyönyörű
hízómarhánkat vágták le. Egyiket nálunk, mási-
kat meg a szomszédban, a Csegei Bálintéknál.
Emlékszem, anyám bent sírt… A bort is elvit-
ték. Nehéz időszak volt.

– A tsz-be hogyan tetszett bekerülni?
– A férjem a tsz-ben volt brigádvezető agro-

nómus, és így kerültem be segíteni. Hol a pénz-
tárban, hol a könyvelésen dolgoztam. Aztán pe-
dig elvégeztem a könyvelő iskolát. Rövid ideig
maradtunk Dömsödön, mert változások követ-
keztek. A férjemet áthelyezték Áporkára a Vö-
röscsillag Termelőszövetkezetbe és engem is
vittek vele együtt, majd Bankházára kerültünk,
végül azt is becsatolták a Kiskun Tsz-be.

– Hogyan tetszettek átjárni?
– Volt egy Skodánk és azzal mentünk napon-

ta. Ha neki tovább kellett maradni, akkor én
busszal haza tudtam jönni.

A férjem sajnos 52 évesen meghalt. Innentől
kezdve itthon maradtam ápolni a szülőket,
nagyszülőket. Az itthoni gazdaságot is leépítet-
tük. A földek a tsz-ben voltak, a kertet pedig
mindig művelte valaki.

– Úgy tudom, ma is tetszik főzni. Mi a ked-
venc étele Margitka néninek?

– Nagyon szeretem a halászlevet és a pörköl-
teket!

– Ha értékelné ezt a hosszú életutat, mit
tetszene mondani?

– Sok minden volt az életemben, de ha mér-
legre tenném, talán a nehezebb napok nyomná-
nak többet!

Drága Margitka néni! Magam és a Dömsödi
Hírnök olvasói nevében kívánom, hogy a jó Is-
ten őrizze meg egészségben, derűben, további
életében!

Isten éltesse!                                        Vass Ilona

Szeretettel köszöntjük Kelemen Gyuláné 
Sass Margitka nénit 90. születésnapja alkalmából
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A Duna bal partján megtelepülő két falu,
Dömsöd és Dab története messze a múltba nyú-
lik vissza. Ezen tényeket Dömsöd tekintetében
az i.e. 1500-1600-ból származó urnás leletanya-
gokból, valamint Dab község első írásos említé-
sét az 1085-ben kelt Tihanyi Apátság birtokle-
veleiből ismerjük. A felszíni változások (Duna
medrének változása és az ismétlődő áradások)
mellett a történelmi megpróbáltatások (tatárdú-
lás, török megszállás) együttes hatása eredmé-
nyezte, hogy a falvak lakóterülete megváltozott,
majd a hosszú évszázadok alatt szinte teljesen
összeépült. Ezen tények függvényében született
meg az elöljárók részéről az a döntés, hogy
Dömsöd és Dab településeket közigazgatásilag
összevonják. Az előkészületek már 1933-ban
megkezdődtek Szepessy Gyula, Dömsöd köz-
ség főjegyzőjének előkészítésével, irányításával,
és 1938-ra be is fejeződtek. Így Dömsöd és Dab
egyesülésének hivatalos dátuma 1939, innentől
a két települést hivatalos iratokban egységesen
Dömsöd néven találjuk meg. (Ezzel kapcsolato-
san a Dömsödi Hírnök 2008. májusi számában
közöltünk jegyzőkönyvi részleteket.)

A Dömsödi Hírnök címlapján a dabi és döm-
södi községháza szimbolikusan jelképezi Döm-
söd és Dab községek 80 éve történt összevoná-
sát. A 2019-es esztendő községi ünnepségein és
rendezvényein erre kiemelten emlékezünk majd.
A Dömsödi Hírnök XXIX. évfolyamának szá-
maiban fotók, interjúk, elbeszélések formájában
részletesen foglalkozunk az eltelt 80 esztendő
helytörténetével.

2019-es falinaptárunkon is ennek jegyében
láthatnak az olvasók szerény válogatást, melyet
itt most kisebb magyarázatokkal látunk el.

Az alátöltés képei, mint a Horváth-kert, a Pe-
tőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, a
Kiskunsági Pásztor- és Lovasnapok, valamint a
Burján húsbolt a négy évszaknak megfelelően
jelenik meg. Középen a Borászat épülete, a Ma-
lom, egy valamikori Magtár épület, az Átrium
üzletház és a tavaly április 20-án átadott Petőfi
híd látható. 

Horváth-kert: Funkcióját tekintve napjaink-
ban Dömsöd kereskedelmi központjaként hatá-
rozhatjuk meg. Talán kevesen tudják, hogy ma-
ga a „Horváth” elnevezés utal az egykori kúria-
tulajdonos Horváth Pál nevére, aki családjával
élt itt. Az 1940-es és 1950-es évek politikája a
tulajdonviszonyokat alaposan átrendezte. Új la-

kók érkeztek a patinás épületbe, majd az 1970-
es évek második felében tanácsi döntés alapján
az épületet megsemmisítették. Hosszú évekig
jártak-keltek  az üres telken a dömsödi emberek.
Az egykori patinát mindössze néhány tekinté-
lyes öreg gesztenyefa jelezte. A központi fekvé-
sű egyre forgalmasabb területet lassan benépe-
sítették a saját termékeiket értékesítő helyi áru-
sok. Napjainkban az 1990-es években megépült
üzletsoron gazdag szolgáltatásokkal várják a tu-
lajdonosok vevőiket. Különösen szombati na-
pokon a helyi termelői piacnak köszönhetően
megsokszorozódik a vásárlói forgalom.

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Köz-
pont: 1989-ben épült a régi Gazdakör helyén.

Az Alapkőletételi Emlékiraton Dömsöd és Dab
címerei, valamint az akkori képviselő-testület
tagjai láthatóak. A művelődési központ emeleti
részén az iskola alsó tagozata működik, a föld-
szinten kiszolgáló konyha és a település közmű-
velődését szolgáló intézmény, valamint a
könyvtár található.

Kiskunsági Pásztor- és Lovasnapok: 1967-
ben rendezték meg először Apajpusztán (köz-
igazgatásilag Dömsödhöz tartozott). 

A rendezvény országos összefogással való-
sult meg, mely országhatárokat átívelve foga-
dott vendégeket, mutatta be a jellegzetes pász-
torhagyományokat, lovas és fogathajtó, díjugra-
tó versenyeken mérették meg ügyességüket a
nevezők. A rendezvényt kultúrműsorok, laci-
konyhák, Koch ötös, lovasfutball és vásáros sát-
rak tették változatossá. Évről évre július utolsó
napjaiban tartották meg a Kiskunsági Pásztor-
és Lovasnapokat. A rendezvény töretlen sikerét
a rendszerváltást követő időszak változásai át-
formálták, s később szponzorok, támogatók hiá-
nyában megszűnt.

Burján húsbolt: Az 1980-as években megépí-
tett üzletházat id. Burján András egyéni vállal-

kozó létesítette. A család szorgalmas hozzáállá-
sának köszönhetően a szocialista érában, s majd
a rendszerváltást követően is nyereséggel mű-
ködött, melynek köszönhetően új, modern hús-
boltot és zöldségest létesítettek az 51-es főút
mentén. Az épület ma is a család tulajdona, igé-
nyes hentesárut vásárolhatnak itt a betérők. A
zöldséges megszűnt, helyén dohányárut forgal-
maznak.

Borászati üzem: Dömsödtől délre a Tassi úton,
a szőlőültetvény közepén emelkedik a Dömsödi
Borászati Kft. központi épülete, a „Pince”.

1973-ban az Aranykalász termelőszövetkezet
létesítette. A kiviteli terveket Kovács József épí-
tészmérnök és Varga Sándor építőmérnök ké-
szítette, dr. Kádár Gyula tanulmányterve alap-
ján. A létesítmény ma is eredeti rendeltetésének
megfelelően funkcionál.

„Rakszegi-malom”: A Dabi malom történe-
tében, az államosítást követően a berendezést
elhordták és a Gabonaforgalmi Vállalat működ-
tetett terményforgalmi telepet az épületben,
majd az is megszűnt. Az épület szinte gazdátla-
nul állt, állaga rohamosan pusztult, bontásra
várt. A rendszerváltás éveiben (1990) a család
visszavásárolta, tatarozta, és a malom épületé-
nek méreteihez megfelelő berendezéseket vásá-
roltak, hogy őrölni tudjanak. Végül 1991 au-

80 éve egyesült Dömsöd és Dab



gusztus 20-án újraindították az üzemet. Ma is
működő kisüzem, ahonnan a környékbeli pék-
ségek egy részét látják el.

Magtár: Dömsödön és Dabon működő mal-
mok mellett olyan épületek is létesültek, me-
lyekben a malomipar alapanyagát, a szemes ter-
ményeket tárolták. Dömsödön Siket Gábor (id.
Imre Jánosné sz. Siket Eszter édesapja) kb. az
1940-es években épített magtárat. Később veje,
Imre János lakatosműhellyé alakította és korá-
nak megfelelő transzmissziós készülékkel látta
el, mely fúrót, esztergát egyszerre hajtott meg.
Az épület ma is megvan a Dózsa György úton,
jelenlegi tulajdonosának köszönhetően annak
állaga jó. A műhelyépület (a benne lévő transz-
misszió) ipari védelemre javasolt.

Átrium üzletház: 1997-2004-ben az 51-es fő-
út mentén, a központban szinte észrevétlenül,
mégis esztétikailag igen impozáns, modern
épület emelkedik. Ez az Átrium üzletház. 

„Tevezői: Tóbisz László, Tóbisz Lászlóné és
Bodzán Antal építészmérnökök. A tervezést
alapos szakmai konzultáció előzte meg, amely-
nek során olyan alapvető szakmai kérdéseket
kellett tisztázni, mint a forma és díszítettség;
méretek és funkció; városképbe illesztés; társa-
dalmi elfogadottság; kivitelezői megbízható-
ság.” (Dr. Czerny Károly: Dömsöd)

Petőfi híd: „Halélőhely-fejlesztési Projekt
Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág és Vízrendszere
volt a címe a pályázatnak, mely során egy új híd
épülhetett a dömsödi holtágon. Dr. Fazekas
Sándor miniszter úr 2016. december 21-én írta

alá a támogatási szerződést, az új híd pedig 485
nap elteltével, 2018. április 20-án került átadás-
ra.” (D.H. XXVIII. évf. 5. sz.)

„Egy akkora folyóparti település, mint ami-
lyen mi is vagyunk, talán csak 100 évente épít
hidat! Nekünk ez most megadatott Magyaror-
szág Kormánya, a Földművelődésügyi Minisz-
térium és a Magyar Országos Horgász Szövet-
ség jóvoltából. Azt szokták mondani, a folyó el-
választ, a híd összeköt! Bennünket dömsödieket
a Duna is összeköt, hiszen talán az egyetlen ki-
törési pont számunkra a boldoguláshoz az ide-
genforgalom, a Duna Varázsa!” (D.H. XXVIII.
évf. 5. sz., részlet Bencze István polgármester úr
beszédéből.)

A kép- és szövegrészek saját kutatás, illetve
Dr. Czerny Károly: Dömsöd c. könyve alapján
kerültek felhasználásra.

Vass Ilona
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December 7-én a szolfézsos és társastáncos
növendékeink felléptek a Mikulás-műsoron a
művelődési házban. Felkészítő tanár Bábel Bri-
gitta és Donec Szergej.

13-án Makádon, 14-én Dömsödön tartot-
tuk adventi műsorunkat. A műsorban a ze-
nész gyerekek mellett felléptek a színjátékos
növendékeink is. A szóló számokat kórusok
és zenei együttesek színesítették. A tanári
együttes két számot is bemutatott. A prog-
ram végén megérkezett a gyerekekhez a Mi-
kulás, aki ajándékcsomagokkal kedveskedett
nekik a szép előadásért.

Az adventi műsorok felkészítő pedagógusai:
Bai Barbara, Berki Artúrné, Csernov Miklós,
Donec Szergej, Gábor Tünde, Halassyné Szé-
kely Orsolya, Kanderka Andrea, Kiss Árpád
Bálint, Kovács Ferenc, Köntös Ágnes.

Köszönjük a műsor támogatóinak a segítsé-
get: Burján Húsbolt (Andris és Gergő), Petőfi
Sándor Oktatási és Művelődési Központ veze-
tője és dolgozói, Nagy Seby, Bakó Gábor és
Kudar Zsolt.

16-án a Ju és Zsu Társulat „Karácsonyi Csil-
lagszóró” gálaműsorán, 17-én az Idősek kará-
csonyi műsorán részt vettek társastáncos növen-
dékeink Bábel Brigitta tanárnő vezetésével.

21-én a községi karácsonyi ünnepélyen betle-
hemest adtak elő színjátékosaink Gábor Tünde
tanárnő irányításával. 

22-én társastáncosaink karácsonyi gála-

műsoron mutatkoztak be a balettos gyere-
kekkel együtt. Felkészítő pedagógus: Bábel
Brigitta.

December az év utolsó, legfárasztóbb hónap-
ja. Ekkor van a legtöbb fellépés, szereplés. Sze-
retném megköszönni növendékeinknek és taná-
raiknak azt, hogy aktívan részt vettek mind az
iskolai, mind a községi programokban!

Szeretnék köszönetet mondani Papp János-
nak és családjának, hogy iskolánk részére tár-
sastáncos ruhákat és cipőket ajándékozott.

Az utolsó tanítási héten iskolánk hangszerál-
lománya két Yamaha és egy Kawai pianínóval
gazdagodott. A Hangszercsere Program kereté-
ben a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
iskolánk részére biztosított egy Kawai pianínót,
amelyet a makádi zongora tanszak kapott meg –
tekintettel a nagy növendéklétszámra. A két Ya-

maha pianínót a program segítségével vásárolta
meg a tankerület az iskolának. Mindkét hang-
szert a dömsödi zeneiskolában helyezték el. Na-
gyon nagy előrelépés ez, hiszen zongoráink már
nem a legjobb állapotban vannak. Ezenfelül a
tankerület közel 300 ezer Ft-ot juttatott hang-
szerfelújításra, mely összeget teljes egészében a
fafúvós és rézfúvós hangszerekre fordítottuk.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igaz-
gatójának, dr. Pálos Annamáriának és munka-
társainak, hogy lehetővé tették a Dezső Lajos
Alapfokú Művészeti Iskolában a Hangszercsere
Program megvalósulását.

Minden kedves olvasónak boldog új évet, nö-
vendékeinknek és tanárainknak további szép si-
kereket kívánok!

Köntös Ágnes intézményvezető

A DDezsõ LLajos AAlapfokú MMûvészeti IIskola hhírei

Fotó: Vass
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Az év utolsó hónap-
ja: december. Iskolánk-
ban, az alsó tagozaton
is a Mikulás napjával
kezdődtek az adventi
események.

A folyosók, tanter-
mek csillogó, havas fe-
hér, arany és piros színt
öltöttek. A Mikulás
csendes, üres folyosó-
ról kopogott be a ter-
mekbe, ahol izgatottan,
szívdobogva várták a
gyerekek. Nagy volt a
meglepetés, mivel a
nagy könyvéből mindenkiről tudott ezt-azt kiol-
vasni.

Péntekenként meggyújtottuk az adventi ko-
szorú gyertyáit. Csendes, meghitt pillanatok
voltak ezek, valóságos lélekbeli készülődés a
karácsonyra. Hetenként más-más évfolyam ad-
ta a kis műsort.

Ellátogatott adventi versekkel, karácsonyi
énekekkel a 2. a és a 4. a osztály a Szőnyi Ká-
roly Lakóotthonba is, ahol meleg szeretettel fo-
gadták őket.

Az iskola karácsonyi műsorában a felsősök
mellett, a betlehemi eseményeket elevenítette
fel a 3. b osztály óriás fakanálbábokkal, és a 2. a
osztály kórusa énekelt.

Karácsonyi ajándékokkal is készültek az osz-
tályok. Saját kezűleg asztali díszeket, köszöntő-
lapokat, karácsonyfadíszeket alkottak.

„Sokkal értékesebb a magad alkotta ajándék.
– Amíg készíted, mindig arra gondolsz, akié
lesz. Nem egy pillanat csak, amíg megveszed,
hanem hosszú órák, esték, amíg elkészülsz. Ez-
alatt beépül az ajándékba a szereteted is.”

Kálnay Adél 

Az adventi események mellett természetesen
tanultunk, sportoltunk, kirándultunk is.

Kunszentmiklóson idén is megrendezték a
3-4-ig osztályosoknak a VARGAbetű mate-
matika, magyar nyelv- és irodalom tanulmá-
nyi versenyt.

A dömsödiek közül dobogós helyen végzett:
– II. helyezett lett: Bilász Amanda Felicitasz

4. a osztályos tanuló.
Felkészítője: Budainé Doroszlai Judit.
Budapestre ment osztálykirándulásra a 2. a és

a 4. a osztály. Idegenvezetővel megnézték az
Országházat, majd a Mezőgazdasági Múzeum
állandó kiállításait a Vajdahunyadvárban. A nap
zárásaként pedig egy színházi előadáson vettek
részt. Csukás István: Bogármese című műve
alapján készült táncjátékot látták. A kilencven
perces előadás alatt minden tekintet a színpadra
szegeződött, egy szó sem hangzott el a szerep-
lők szájából, mégis tökéletesen lekötött min-
denkit. Nagy élmény volt ez a RAM Colosse-
um-i előadás.

Az elkövetkező évre kívánjuk:
Legyen örömünk, örüljünk minden szépnek!

Dudaszó vagy trombita, szóljon most harsogva!
Ott búcsúzik az ó év
Gyorsan követi az új.
Új év, új remény,
Játék, öröm, béke és szeretet:
Én így kívánok most néked
Vidám, boldog újévet!

Balázs Lajosné 
tanítónő

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺

Iskolai eredmények
matematikából

Tanulóink az idén novemberben is, mint
minden évben, összemérhették tudásukat a
környékbeli iskolák legtehetségesebb tanu-
lóival a Taksonyi Körzeti Matematika Ver-
senyen. 

Hetedik évfolyamos tanulóink közül Sas
Zsuzsanna 3. helyen, Szabó Petra 5. helyen
végzett. 8. osztályos diákjaink – Bődi Péter
és Vella Donát – a középmezőnyben végez-
tek. Gratulálunk az elért eredményekhez!

„Szobám
sarkában a 

békesség fája 
zöld ruháján sok 

ezernyi szín, alatta fénylő 
melegségben a gyermeki világ 
játszani hív. Játszani, játszani, 

békében játszani gyermekem veled 
hagy játsszam még, körültáncolom veled 

a világot most, mikor mindenki érzelme ég. 
Nézem a fámat és egyre jobban érzem a fenyő 

illatát, töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha 
örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak 
csúcsán szórják a karácsony csillagát, békecsillagok 

röpdöső fényei 
szobámból 
szálljatok 

mind tovább.”
Gyenes István – Karácsonyfa

Decemberi események az alsó tagozaton
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Az Erzsébet-karácsony 2018-ban a Családok éve programsorozat
részeként valósult meg a Papp László Budapest Sportarénában, aho-
vá az ország minden pontjáról érkeztek diákok. Dömsödről 122 fő lehetett
részese az eseménynek.                                                                                                

A kétórás műsor komoly- és könnyűzenei előadásokat, tartalmas idő-
töltést kínált a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Fellépett a Parno Graszt,
a Bolyki Brothers, a Gryllus család, a Vujicsics Együttes és a Zsuráfszky
család, továbbá színpadra léptek a 200 éves Eötvös Cirkuszt működtető
dinasztia tagjai, a Kelemen és a Bogányi család, majd Király Linda és Ki-
rály Viktor és a Boban Markovic Orkestar teremtett fergeteges hangulatot
az arénában. A koncert fináléjában a Cantemus Kóruscsalád az est folya-
mán fellépő művészekkel és a közönséggel közösen is énekelt.
A programra az útiköltséget és az étkezési csomagot az Erzsébet Táborok
biztosította, a résztvevő gyermekek ajándékcsomagot is kaptak. Köszön-
jük a szervezést! 

Szakmák Napja
Iskolánkban a pályaorientáció kiemelten fontos

szerepet tölt be. A pályaorientációs tevékenység az
őszi időszakon átível, s ezzel a felső tagozatos diá-
kokat, főként a nyolcadikosaink iskolaválasztását
segítjük. 

Ennek módjai változatosak: osztályfőnöki órákon
beszélgetünk a továbbtanulás fontosságáról; faliújság
segíti a középiskolák bemutatkozását; jelenlegi közép-
iskolás diákok tartanak bemutatót a gyerekeknek; ösz-
szevont szülői értekezletet tartunk, ahová középisko-
lák vezetőit hívjuk, hogy tájékoztatást nyújtsanak saját
intézményükről.

A 2017/2018-as tanévben először, hagyományte-
remtő céllal új kezdeményezés valósult meg. E prog-
ram megszervezését, koordinálását én végeztem. Kü-
lönböző szakmák jeles képviselőit hívtam meg az is-
kolánkba azzal a céllal, hogy hivatásukról tájékoztatást
nyújtsanak a felső tagozatos diákjainknak. Előzetesen
a diákokat kérdeztem meg, hogy milyen szakmák ér-
deklik őket, így a gyerekek által javasolt szakmák ke-
rültek röviden bemutatásra.

Az idei tanévben egy pályázat elnyerése után a Pest
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara szervezésében hasonló eseményre került
sor 2018 novemberében. 

A Széchenyi úti iskola épületében zajlott a rendez-
vény. Az iskolának csak a helyet és a technikai feltéte-

leket kellett biztosítani a program számára, minden
egyéb a szervezők feladata volt.

Az alábbi szakmák bemutatóit tekinthették meg a
gyerekek – minden tanulónak előzetesen hét szakmát
kellett választania ezek közül: asztalos, ipari gépész,
gépi forgácsoló / CAD-CAM informatikus, elektroni-
kai technikus, szociális gondozó és ápoló, villanysze-
relő, gyakorló mentőápoló, kozmetikus, fodrász, sza-
kács, cukrász, idegenvezető/utazásszervező, divatstí-
lus-tervező, stylist, autószerelő, dekoratőr, pincér.

A gyerekek betekintést nyerhettek a szakmák rejtel-
meibe, sőt még ki is próbálhattak néhány dolgot (a tel-
jesség igénye nélkül): gépi forgácsolás, szendvicské-
szítés, kerékcsere, dekorációk készítése…

A szakemberek jól felkészülten érkeztek, a bemuta-
tók a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelők
voltak. Miután a program délután került megvalósítás-
ra, arra is figyeltek a szervezők, hogy uzsonnát bizto-
sítsanak a diákoknak. Apró meglepetéssel is készültek
számukra, valamint a nap végén egy tablet került ki-
sorsolásra. Mindezek mellett a program igazi célja is
megvalósult: miszerint a gyerekek saját érzékszerveik-
kel kerüljenek kapcsolatba a különböző szakmákkal.

A program után a gyerekeinket megkérdezve egy-
öntetűen hasznosnak, tartalmasnak, élvezetesnek talál-
ták a programot.
Őszintén remélem – s azt gondolom, a kollégáim

véleményét is kifejezem ezzel –, hogy hasonló ese-
mény megrendezésére a jövőben is sor kerül.

Gerenday Éva

Erzsébet-karácsony

Verseny-
eredmény

2018. december 13-án is-
kolánk négy tanulója vett részt
a Halásztelki Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Gimnázi-
um Területi Versmondó Ver-
senyén.

Az 5. évfolyamot Katona Vi-
vien, a 6. évfolyamot Takács Zi-
ta, a 7. évfolyamot Balogh Vi-
rág Csenge, a 8. évfolyamot Bá-
nyai Dorina képviselte. Mind-
annyian kiváló teljesítményt
nyújtva képviselték iskolánkat.
Egy nagyon erős mezőnyben
Takács Zita 2. helyezést ért el,
Katona Vivien közönségdíjat
kapott.

Dömsöd, 2018. 12. 18.

Thamó Emőke
idegennyelv tanár



8 XXIX.  évfolyam  1.  szám

Terematlétika
Segítő osztály: 7. b osztály.
Köszönjük a csarnok dolgozóinak a sok segítséget.

Eredmények:
Lányok:

2004-es lányok:
Csapat: Csapattagok:
1. Dunavarsány Csörgő Lujza Lilla
2. Dömsöd Lantai Tímea
3. Kiskunlacháza Bányai Dorina
4. Ráckeve Szent Imre Keresztes Adrienn
5. Ráckeve Ady Endre Vályi Veronika Tünde
6. Szigetszentmárton Várkonyi Valéria Eszter
7. Halásztelek Péter Anna Ildikó
2005-ös lányok:
Csapat: Csapattagok:
1. Halásztelek Balogh Virág Csenge
2. Dunavarsány Sas Zsuzsanna
3. Ráckeve Ady Endre Kovács Viktória
4. Dömsöd Kun Virág
5. Szigetszentmárton Horváth Petra
6. Halásztelek
2006-os lányok:
Csapat: Csapattagok: Egyéni eredmények:
1. Szigetszentmárton Mészáros Fanni 3. Mészáros Fanni
2. Dömsöd Ambruska Bernadett 5. Ambruska Bernadett
3. Ráckeve Szent Imre Kiss Vivien Zsuzsanna 7. Kiss Vivien Zsuzsanna
4. Dunavarsány Budai Éva Dzsenifer 15. Budai Éva Dzsenifer
5. Ráckeve Ady Endre Dobrai Nóra 21. Dobrai Nóra
6. Kiskunlacháza Szabó Lavinia-Cristina 28. Szabó Lavinia

Cristina
2007-es lányok:
Csapat: Csapattagok: Egyéni eredmények:
1. Dömsöd Klszák Evelin 1. Klszák Evelin
2. Dunavarsány Takács Ágnes 4. Takács Ágnes
3. Halásztelek Kovács Anna 6. Kovács Anna
4. Kiskunlacháza Szeile Bernadett Klaudia

5. Dunavarsány Boruzs Hanna Lídia
6. Ráckeve Szent Imre Bata Cintia
7. Halásztelek
8. Szigetszentmárton

Fiúk:
2004-es fiúk:
Csapat: Csapattagok: Egyéni eredmények:
1. Dömsöd Vella Donát Antal 1. Vella Donát Antal
2. Dunavarsány Bódog Zsolt Richárd 2. Bódog Zsolt Richárd
3. Dunavarsány Duzmath Péter 5. Duzmath Péter
4. Szigetszentmárton Kincses Attila 6. Kincses Attila
5. Ráckeve Ady Endre Kincses József
2005-ös fiúk:
Csapat: Csapattagok: Egyéni eredmények:
1. Dömsöd Varga Miklós Richárd 1. Varga Miklós Richárd
2. Kiskunlacháza Varju Dániel 2. Varju Dániel
3. Szigetszentmárton Manger Bence Illés
4. Dunavarsány Brassó József
5. Ráckeve Szent Imre Durbák Bence
6. Halásztelek
7. Szigetszentmárton
2006-os fiúk:
Csapat: Csapattagok:
1. Ráckeve Szent Imre Imre Péter János
2. Dunavarsány Csörgő Hunor István
3. Szigetszentmárton Liptai Áron
4. Dömsöd Bábel Levente Dávid

Bucsi András
2007-es fiúk:
Csapat: Csapattagok: Egyéni eredmények:
1. Dunavarsány Sankó Bence 3. Sankó Bence
2. Ráckeve Szent Imre Faragó Tamás Sándor
3. Szigetszentmárton Papp Mihály
4. Dömsöd Kudar Zalán Gyula
5. Halásztelek Bocskai Varga Máté Géza
6. Halásztelek Hunyadi Bélavári Krisztián
Minden versenyzőnek gratulálunk és köszönjük a sportszerű magatartá-
sukat és munkájukat.   
Dömsöd, 2018. december 15. Testnevelők

KKaaKKaarrrrááccssoonnyyii kkééppeess öösssszzeeááccssoonnyyii kkééppeess öösssszzeeffffooggllaallóóooggllaallóó
2018 karácsonya

Dömsödön is vártuk, várták sokan Jézus
Krisztus eljövetelének ünnepét, a karácsonyt.
Az adventi időszakban számos alkalom kínál-
kozott, hogy ráhangolódjunk az ünnepre. Gyü-
lekezeteink, óvodáink, iskoláink, a civil szerve-
zetek, egyesületek évről évre lelkesen készü-
lődnek erre a jeles alkalomra. Az igazi ünnep
mégis otthon, meghitt családi körben köszönt
reánk.

December 10-én a CBA parkolójában immár
hagyomány a „Mindenki karácsonyfája” közös
feldíszítése, ahol a Mikulás személyesen nyúj-
totta át finomságokkal megtöltött csomagjait az
odalátogató óvodás csoportoknak.

A Dezső Lajos A.M.I. hangversennyel és
táncgálával örvendeztette meg az érdeklődőket,
hogy a várakozás időszaka igazán meghitt le-
gyen.



A Ju és Zsu Társulat „Karácsonyi csillagszó-
ró” címmel adott gálaműsort.

Szintén nagy hagyománnyal rendelkezik az
Önkormányzat által alaposan megszervezett ka-
rácsonyi ünnepi műsor. Ezen a délutánon szív-
ből jövő produkciókkal ajándékozza meg a fia-
talabb generáció a dömsödi Nyugdíjasokat, s az
önkormányzat gondoskodik a finom diós és
mákos bejgliről. Felemelő érzés volt az idén is
részt venni ezen az alkalmon, hiszen a színvo-
nalas műsor mellett az igazi fénypont a meghí-
vott vendégek jelenléte volt. A művelődési ház
nagytermében, a szépen megterített asztalok
mellett azt a generációt láthattam, mely egykor
nagy gonddal és szeretettel gyarapította falun-
kat. Örömteli beszélgetések, nosztalgiázások
szem- és fültanúja lehettem, és mindez igazi ka-
rácsonyi hangulatban telt.

December 21-én az általános iskola, vala-
mint a Ju és Zsu Társulat ünnepi műsora és
karácsonyi koncertje keretében az alsós és
felsős kórusok énekeltek, bábos Betlehemi
játékot és A kis gyufaáruslány c. mesét adták
elő.

A várakozás és az ünnep jegyében gyüle-
kezeteinkben s otthonainkban is sorra gyúl-
tak meg az adventi koszorúk gyertyái s a ka-
rácsony fényei.

Szöveg és fotók: Vass Ilona
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Vöröskereszteseink küzdöttek a járási versenyen

Vöröskereszteseink küzdöttek a járási versenyen

„Régi mesékre emlékszel-e még?”

„Az emlékezés az egyetlen paradicsom, ahonnan nem űznek el” – jelige

40 évvel ezelőtt...
A teljesség igénye

nélkül, de hiteles fény-
képekkel próbálom elő-
varázsolni, hogy mi-
lyen volt dömsödi diák-
nak lenni az 1978/79-es
tanévben. Emlékeztek?

Keressétek magato-
kat a képeken! Öröm-
mel mutassátok meg
gyerekeiteknek, szülei-
teknek. Jó böngészést!

Ha a képek emlékeket
ébresztettek volt diákok-
ban, szerezzenek örömet
a lap olvasóinak és foly-
tassák a régi meséket! S
így elindulhat egy új ro-
vatunk.

Közlekedésesek fogadták az apaji lovasoktól a lángot

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!
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TÁJÉKOZTATJUK, HOGY 2019. ÉVTŐL CSAK ÉRVÉNYES HORGÁSZKÁRTYÁVAL TUDJA TAGSÁGÁT RENDEZNI, HORGÁSZOK-
MÁNYAIT MEGVÁSÁROLNI!

I./ Érvényes kártya bemutatásával: H.E. irodában azonnal, forgalmazó helyeken a megszokottak szerint!
II./ Befizetett regisztráció esetén a nyilatkozattal és a befizetés igazolásával, mint (I./)
III. Regisztráció hiányában – regisztráció adókártya alapján, nyilatkozat és befizetési csekk kiadása. Ezt követően, a csekk befizetése után, következő

alkalommal, mint (II./)
Tisztelt Horgásztársak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2019. évi horgászengedély díjakról és feltételekről:
1./ FOGÁSI NAPLÓ: A napló leadási határideje 2019. február 28.
A napló leadásáról az átvevőnek igazolást kell adni abban az esetben, ha engedélyét később váltja ki.
Aki a postát választja beküldésre, és nem egyesületünknél kíván tag maradni, akkor kérnénk a címére kiállított felbélyegzett borítékot is küldeni,

hogy az igazolást visszajuttassuk! A levelet lehetőleg ajánlott küldeményként kérnénk feladni. Cím: Dömsödi H.E. 2344 Dömsöd, Pf. 28.
2./ 2018. évi ÁLLAMI HORGÁSZJEGY:  ÉRVÉNYES 2019. JANUÁR 31-IG. Eddig horgászhat vele, de a vízterületre érvényes engedéllyel – pl.

napijeggyel) kell rendelkeznie!
3./ 2019. évi díjakról: (Árváltozás joga fenntartva!) (A 2019-es ENGEDÉLYEK KIADÁSÁT VÁRHATÓAN JANUÁR 20-TÓL TUDJUK

ELKEZDENI, de érdeklődjön előtte telefonon: 06/30-350-8820.)

BOJLIS behúzós területi jegy ára: 55000 Ft.  
GYERMEKJEGYEK: Duna-ági: 500 Ft + 200 Ft. Általános 2500 Ft + 200 Ft. 

JEGYKIADÁS REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT! EZÉRT SZÜKSÉGES A GONDVISELŐ ADÓKÁRTYÁJA!!!! TÖBB GYERMEK ESETÉ-
BEN ELŐSZÖR ÉRDEKLŐDJÖN!!!!!!!!!

HORGÁSZVIZSGA: INGYENES. FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN AZ EGYESÜLETNÉL!

Dömsödi Horgász Egyesület nyitva tartása
HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.

JANUÁR hónapban: MINDEN HÉTFŐN 15-17 ÓRA KÖZÖTT, 
SZOMBATON 9-12 ÓRA KÖZÖTT.

FEBRUÁR, MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HÓNAPOKBAN: 

MINDEN HÉTFŐN ÉS PÉNTEKEN DU. 15-18 ÓRA,
SZOMBATON DE. 09-12 ÓRA,
KIVÉTEL 03. 15.; 04. 19-20-21-22.

MÁJUS – JÚNIUS – JÚLIUS HÓNAPOKBAN:

MINDEN SZOMBATON DE. 10-12 ÓRA KÖZÖTT.

AUGUSZTUS HÓNAPTÓLAZ EGYESÜLET REGISZTRÁCIÓS PONTJAIN:

DÖMSÖD CÉLPONT(Y) HORGÁSZSZAKÜZLET
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ

DUNAHARASZTI VÍZIPÓK HORGÁSZ SZAKÜZLET  (FŐ ÚT 33.)

TÁJÉKOZTATÁS: 06-30-260-0957; 06-30-350-8820

KÖZLEMÉNY
2018. december 

Köszönjük mindazoknak, akik 2016. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesüle-
tünk részére ajánlották fel!

Egyesületünk számlájára 188 095 Ft érke-
zett.

Az összegből 2018. évben nyugdíjas 80
éven felüli horgászainknak támogatására 
131 500 forintot, a különbözetet 56 598 Ft-ot
pedig működési költségre fordítottuk. 

______________________________

Szintén köszönjük mindazoknak, akik 2017.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesü-
letünk részére ajánlották fel.

Egyesületünk számlájára 248 041 Ft érke-
zett.

Az összeget 2019. évben kívánjuk felhasz-
nálni a kiírási célnak megfelelően nyugdíja-
saink támogatására és működési költségre!

Dömsödi H. E. Elnöksége

Értesítés 2019. évi horgászengedély-váltásról
A DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA

Megnevezés Felnőtt tag Női tag 70 év Ifjúsági Államijegyes Államijegyes Államijegyes
2 bot (alanyi jogon) felett 18 év betöltéséig felnőtt tag 70 év felett női horgász

2 bot 2 bot 1 bot 2 bot 2 bot 2 bot
Egyesületi tagdíj 2800 1000 1000 0 2800 1000 1000
Állami + fogási 2200 2200 200 2200 2200 200 2200

Szövetségi 2000 1000 0 2000 2000 0 2000
RSD Területi 33000 33000 33000 5000 Napijegy Napijegy Napijegy
vagy Mellékvízi 25000 25000 25000 0 Napijegy Napijegy Napijegy
Összesen: RSD 40000 38200 34200 9200 7000 1200 5200

Összesen: Mellékvízi: 32000 30200 26200 0 0 0 0
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Nehezen fogtam neki ennek az írásnak...
Messzi távolból idegen emberek jóvoltából, a
véletlenek sorozatának köszönhetően hazake-
rült Dömsödre egy gyönyörű állapotban meg-
maradt gyógyszerész diploma, amelyet 1912-
ben állítottak ki, s a tulajdonosa Dömsödön szü-
letett. Bencze István Polgármester Úr könyvtá-
runknak adta át megőrzésre úgy, hogy semmi
közelebbit nem tudtunk róla, csupán azt, ami a
szövegezésből kiolvasható. Egy Szász Mihály
nevű dömsödi gyógyszerészé volt, akiről sem-
mi feljegyzés vagy visszaemlékezés nem ma-
radt fenn. Bár elkezdtem kutatni, de biztos vol-
tam benne, hogy a hosszú időtáv és a téma fel-
dolgozatlansága miatt érdemleges dolgot nem
fogok találni. A sors mégis másképpen akarta.
Félreérthetetlenül másképpen....

Jelentkezett egy késői leszármazott... A be-
szélgetés mély nyomokat hagyott bennem. Na-
pokig nem is tudtam másra gondolni, mint erre
a történetre. Megértettem, mi a feladatom. Meg-
értettem, hogy miért kellett ennek a Diplomá-
nak annyi hányattatott évtized után Dömsödre
hazatérni. Megértettem, hogy Polgármester Úr-
nak miért éppen a könyvtár jutott eszébe...
Annyi dolgom maradt, hogy összerakjam a tör-
ténetet...

Szász Mihály dömsödi család sarja. Szülei
Sonnenschein Mór és Müller Sára. Hatan voltak
testvérek, közülük Mihály gyógyszerész lett.
Nevét a ’30-as években „Szász”-ra magyarosí-
totta. Első felesége Deutsch Irén, akit két gyer-
mekkel vett feleségül, s aki sajnos korán meg-
halt. Ezután feleségül vette Grünwald Katót,
Grünwald Károly leányát, akiknek tulajdona
volt a későbbi „Fészek” vendéglő. Kató édesap-

ja korán meghalt, őt és testvéreit pedig édesany-
ja és nagybátyja nevelte fel. Miután egybekeltek
Szász Mihállyal, a nagybácsi Madarason vett
nekik egy gyógyszertárat, ahova elköltöztek.
Két kislányuk született, Sára és Irén. A boldog
évek nem sokáig tartottak... A kislányok 16 és
15 évesek voltak, amikor Magyarországon
megkezdődött a dél-dunántúli zsidóság depor-
tálási ütemterve, azaz a IV. zónában élő zsidó-
ság bevagonírozási központokban való kon-
centrálása. Madaras a bácsalmási központhoz
tartozott, amely 2793 zsidó származású magyar
embert fogadott be. A bácsalmási tábort egy
csoport bácskai népi német (Wolksdeutsche SS,
önkéntes) katona őrizte, akik különösen kegyet-
lenek voltak... (Randolph L. Braham: A népirtás
politikája, 687. p) A családot bevagonírozták.
Együtt maradtak egy vagonban. A határon meg-
állt a vonat, kinyitották a katonák egy időre a
marhavagonokat. Ekkor az egyik magyar kato-
na, aki falubéli (madarasi) volt, szólt az édes-
anyának, hogy adja oda neki a nagyobbik lányt,
elbújtatja, de az édesapa ezt nem akarta. A vo-
nat Auschwitzba tartott. Az édesapát azonnal
kórházi munkára helyezték, a kisebbik lányt kü-
lönválasztották húgától és az édesanyjától (16
év volt a határ). Az anyjuk rémületében átlökte
a nagyobbik lányt a húga mellé, hogy az ne ma-
radjon egyedül.

Soha többé nem látták egymást ők négyen...
Egy túlélő mesélte el később, hogy a nagyob-

bik lány flekktífuszt kapott (kiütéses tífusz,
amelyet a ruhatetűben lévő élősködő okoz),
amely ledöntötte a lábáról. A kisebbik lány pró-
bálta őt ápolni, de ő is elkapta a fertőzést. Mind-
ketten meghaltak. Az apáról nem tudtak sem-

mit. Nem tért vissza soha. Az
édesanya, Grünwald Katalin túl-
élte. Hazatérése után Budapesten
dolgozott egy gyógyszertárban
nyugdíjig. Soha nem ment férj-
hez. 

A Diploma sorsa...
Az elhurcolt zsidó családok

vagyona, mint tudjuk... a legtöbb
esetben rablók martaléka lett. Így
veszett nyoma a Diplomának is. 

Egy erdélyi Szász család, Szász
Erzsébet és Szász József, kiván-
doroltak a németországi Nürn-
bergbe, ahol megismerkedtek egy
Nyéki Tamás nevezetű férfival.
A férfi bátyja szentendrei műke-
reskedő volt, aki miután megöre-
gedett, felszámolta gyűjteményét.
Ebben a gyűjteményben volt egy
Szász Mihály nevű gyógyszerész
bekeretezett Diplomája, amelyet
a műgyűjtő testvérének, Nyéki
Tamásnak ajándékozott. Mivel
Tamás jó kapcsolatban volt a

A „Diploma hazatér...”



XXIX.  évfolyam  1.  szám 13

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 könyvtári 
nyitvatartási rend szerint.

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár

nyitva tartása

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 mentálhigié-

nés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az élet-
vezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás. 

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyer-
mek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módsze-
reinek és eszközeinek felhasználásával szolgál-
ja a gyermek testi és lelki egészségének, család-
ban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, il-
letve a családjából kiemelt gyermek visszahe-
lyezését.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgálta-
tást igénybe vevő személy saját lakókörnyeze-
tében kell biztosítani az önálló életvitel fenntar-
tása érdekében szükséges ellátást. A házi segít-
ségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önma-
guk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy át-
meneti 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.

A GGYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT HHÍREI

Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat

Szász házaspárral, valamint semmi nem kötötte e diplomához, nekiaján-
dékozta azt a házaspárnak a névrokonság miatt. Szászék később vásárol-
tak Magyarországon egy hétvégi házat, ahova gyakran jártak. A Diplomát
is hazahozták magyarországi házukba. A házaspárnak volt egy barátja,
Zakariás Ibolya, akivel nagyon jó kapcsolatot ápoltak. Miután a Szász há-
zaspár megöregedett, nem akarták tovább fenntartani magyarországi há-
zukat, így eladták azt. Mivel személyes emlék nem kötötte őket a Diplo-
mához, nekiajándékozták azt Zakariás Ibolyának, aki jelenleg Szombat-
helyen él. Egy ideig nála volt, de mivel neki sem volt igazán kötődése
hozzá, úgy döntött, hogy Szász Mihály gyógyszerész Diplomáját neki-
ajándékozza Dömsödnek.

2018 decemberében a „Diploma hazatért”. 
Megtörte a hallgatást, utat enged az Emlékezésnek.
Köszönet azoknak a dömsödi és tassi rokonoknak, akik nem felejtenek.

Akik számon tartják felmenőiket, ápolják emléküket, őrzik a megsárgult
fényképeket.

2019. január 8-tól a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtárban megte-
kinthető Szász Mihály diplomája. Hányattatott sorsa olyan kort jelképez,
amely soha nem feledhető, de soha nem is szabad, hogy visszatérjen.

Szabó Andrea

Rejtvény
Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás 

Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzletében 
(Dömsöd, Váczi u. 15.).

A novemberi szám pontos megfejtése:
„DEBRECEN,
LÁBATLAN”

A novemberi szám nyertese:
MOLNÁR JÁNOS

Dömsöd, Kodály Z. utca 9/a
A nyereménye felhasználható 

2019. március 31-ig.
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A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület szer-
vezésében, a több évtizedes hagyományoknak
megfelelően 2018-ban is lehetőség nyílt arra,
hogy a szülők, nagyszülők, barátok és ismerő-
sök csomagot és ajándékot küldjenek gyerme-
keiknek, unokáiknak, szeretteiknek és barátaik-
nak a Mikulással krampuszok kíséretében. De-
cember 5-én indult útjára a Mikulás menet, s új-
ra volt egy kis műsor a Horváth-kertben, ahol
volt Mikulás zumba és a kiscsoportos ovisok
énekeltek, táncoltak a Mikulás megérkezéséig.
Jövőre még színesebb programmal várunk min-
denkit. A közös verselés és éneklés után indul-
tak el a fogatok sok-sok címre. (Itt szeretnénk
megjegyezni, hogy az egyesületi Mikulás-foga-
tokon sohasem szólt és nem is fog irritálóan
hangos és nem az alkalomhoz illő gépzene! Ná-
lunk maximum a krampuszok és a Mikulás éne-
kel odaillő dalokat.) 2018. december 8-án szom-
baton reggel 10.00 órától a Petőfi Múzeum ud-
varán felállításra került a Falusi Betlehemes, az
óvodások és a kisiskolások már nagyon várták,
hiszen egy kis séta után nézhették meg igazán
történelmi és patinás környezetben a Betlehe-
mesünket évről évre. 2018. december 9-én va-
sárnap 10.00 órától különböző programok a

Kisherceg Gyerekházban, kézműves foglalkoz-
tatók. A korábbi évek sikerén felbuzdulva Mi-
kulás-futást hirdettünk meg december 9-én va-
sárnap délelőtt 11.00-tól, a legnagyobb létszám-
mal a DKKSE ifjú titánjai vettek részt ezen a
programon, két kategóriában hirdettünk ered-
ményt. S mindvégig velünk volt a Mikulás és
krampusz kísérete is. Mind a gyerekek, mind a
felnőttek nagyon élvezték a Mikulás-várás
programjait. 

Köszönjük a „Még 1000 év Dömsödért” Egye-
sület tagjainak, a segítőinek, támogatóinak:
Bélavári Tibor, Pinky vegyesbolt, Csehi Péter,
Szécsényi Károly, Dr. Bencze Zoltán, DKKSE,
Christoph Gáborné, Sándor Zsuzsi, Berki Géza,
Perger Éva, Nagy Gábor, Topy, Madarász Mária
és kiscsoportja, a lelkes krampuszoknak, a meg-
rendelőknek s a megrendelőhelyeknek: MIZSI
élelmiszerbolt – Faragó Élelmiszer–Zöldség-
bolt (Faragó ABC) – Dobos ABC – Zöldségbolt
(Gulyásné Marika) – Sipos Vegyesbolt – Kis-
herceg Gyerekház, s természetesen a Mikulás-
nak, hogy egy sikeres programsorozattal tud-
tunk kedveskedni a dömsödi gyerekeknek és
felnőtteknek. 

Jövőre Veletek ugyanitt. 

Kedves Dömsödiek s Dömsödhöz kötődők, átutazók! Ezúton tájékoz-
tatunk mindenkit aki a gyűjtési akcióban részt vett, hogy 2018. december
21-én  39 + 4 csomag kiszállításra került DÖMSÖDÖN. December 22-én
még 4 csomag talált gazdára. S így teljes lett a 2018-as helyi jótékonysági
gyűjtési akció. Tehát 47 család, egyén számára lett boldogabb a kará-
csony. S érezhették, hogy számíthatnak a falu közösségére, ránk. Jó volt
megint a falut járni és adni. Köszönjük, hogy sokan csatlakoztatok e helyi
civil kezdeményezéshez, és a vásárlásokkal, egyéb támogatásokkal is
hozzájárultatok a sikerhez. Köszönet az indító gondolatokért és támogatá-
sért (hiszen 2016-ban indult ez a nemes dolog) ifj. Balázs Lászlónak,
Szűcs Juliannának, Korona Sándornak, a Még 1000 év Dömsödért Egye-
sület, az Iringó Színjátszókör tagjainak, a Kisherceg Gyerekház dolgozói-
nak köszönjük a segítséget. S nem utolsósorban a helyi boltosok, tulajdo-
nosok és dolgozóik pozitív hozzáállását e nemes ügyhöz. Mert ugye aki-
nek a helyin volt az esze, helyitől vette, s így a helyin segített többször is.
Jövőre Veletek ugyanitt. Mert ne feledjétek! Adni jó! Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet kívánunk.

Jótékonysági gyûjtés 2018. 

Mikulásvárás volt Dömsödön 2018-ban is
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Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! 
Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. 
Ki barát volt, az maradjon, ki elindult az haladjon.

B.U.É.K. 2019.

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: január 25.

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

Várható megjelenés: február eleje
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok

feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében

közreműködők:
Ácsné Jaksa Szilvia, Balázs Lajosné, Bencze Ist-
ván, Budai Szilvia, Földvári Attila, Gáspár Lász-
ló, Gerenday Éva, Habaczellerné Juhász Judit,

Harsányi Zoltán, Korona Sándor, Köntös Ágnes,
Lakatos Mátyás, Marjay Gyula, Richter Gyuláné,

Sasné Boldizsár Mária, Siket Péter, Szabó
Andrea, Szabóné Lévai Csilla, Thamó Emőke.

Készült 800 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenik meg.

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

Gábor Áron u. 2/a

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 rendelőkben
kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a
rendelési idő 2018. június 25-től az alábbiak
szerint változik:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 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

A Magyar Korona
Gyógyszertár 
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720



16 XXIX.  évfolyam  1.  szám

A macska leucosis vírusa (FeLV) egy macs-
kákat megbetegítő kórokozó, amely az állat
sejtjeibe jutva azok osztódási folyamatát káro-
sítja.

A FeLV vírus világszerte jelen van, macská-
ról macskára terjed. Fontos tudni, hogy az em-
bert vagy más állatfajt nem képes megfertőzni.
A vírus macskáról macskára nyállal (tisztálko-
dás, harapás), vizelettel, ill. egyéb testnedvekkel
(pl. szem- és orrváladék) terjed. A fertőződés-
hez mindenképpen szükség van egy másik
macskával történő (lehetőleg tartós) kontaktus-
ra, ezért a lakásban egyedül tartott egyedek nem
fognak fertőződni.

Velük ellentétben a kóborló és verekedő, nem
ivartalanított macskák sokkal jelentősebb koc-
kázatnak vannak kitéve!

A vemhes állatoktól az utódok is fertőződnek
már az anyaméhben vagy szoptatáskor a tejjel.
Megeshet, hogy a fertőzött magzatokat az anya-
állat elvetéli vagy a kölykök röviddel megszüle-
tésük után pusztulnak el. Ritkán a fertőzött kö-
lyök megéri a kifejlett kort és hordozni fogja a
betegséget.

Bizonyos egyedek évekig élhetnek tünet-
mentesen, míg másokban komoly, sokszor vég-
zetes betegség fejlődik ki a fertőzés hatására.

Az esetek egy részében a fertőzött macskák
semmilyen tünetet nem mutatnak, de a társaikat
mégis képesek megfertőzni. A betegség nagyon
változatos tünetekben mutatkozik meg: súly-
veszteség, gyengeség, láz, felső légúti gyulla-
dás, kötőhártya-gyulladás, hasmenés, szájbeli

fekélyek, bőralatti tályogok és nyirokcsomó-
megnagyobbodás, vérszegénység, az immun-
rendszer legyengülése, daganatos kórképek. A
beteg macska fogékonnyá válik egyéb vírusos,
bakteriális, egysejtű élősködők vagy gombák
okozta fertőzésekre is. Mindezek miatt a beteg-
ség sokszor végzetes.

Többféle diagnosztikai teszt áll rendelkezés-
re, amivel a fertőzés igazolható. Azonban ezek
egyike sem 100%-ig megbízható, ezért kérdé-
ses esetekben javasolt többféle teszttel megerő-
síteni a diagnózist. Lehetséges, hogy a teszt ne-
gatív lesz, habár az állat fertőzött, de még a ko-
rai szakaszban van, így nem mutatható ki. Ezért
ha egy macska a betegség tüneteit mutatja és a
tesztje negatív lesz, érdemes azt pár hónap múl-
va megismételni.

A betegség gyógyítására jelenleg még nincs
biztos mód, főként csak tünetileg kezelhető (an-
tibiotikum, vitaminok). Optimizmusra adnak
okot a különböző vírusellenes szerek, ám ezek
alkalmazása költséges, és még a segítségükkel
sem biztos a gyógyulás. A betegség prognózisa
kedvezőtlen, gyakorta végzetes (főleg a vérsze-
génységgel és leukémiával járó esetekben),
emiatt a legfontosabb a megelőzés. A leucosis
okozta daganatos kórképek esetén kedvező ta-
pasztalatok vannak a kemoterápiával.

A lakásban tartott macskák vagy azok, ame-
lyek kisebb eséllyel találkoznak ismeretlen
macskákkal (pl.: az ivartalanítottak), sokkal ki-
sebb kockázatnak vannak kitéve. A legbizto-
sabb védelmet a vakcinázás jelenti.

A kölyköket 8-12 hetes korukban kell vak-
cinázni, majd 4 hét múlva, később pedig
évente megismételni azt.

Ha egy állat leucosis pozitív, el kell külö-
níteni a többi macskától; közös etetőt, itatót
vagy almot sem szabad használni. A többi
egyedet tesztelni kell, és ha negatívnak bizo-
nyulnak, be kell oltani macska leucosis ellen.

dr. Siket Péter   
állatorvos

Állatorvosi tanácsok
Macska leucosis (FeLV)

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!)

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
rendőrség segélyhívó száma 

a 112-es központi szám.

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

06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk: 
Tárkányi Béla parancsnok: 

06-20-383-5407

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Született:
Varga Tibor Edvard – Reiszki Alexandra

LUCA BOGLÁRKA
Felföldi Richard – Varga Annamária 

ATTILA
Orosz Károly – Halász Dóra 

ESZTER

Házasságkötés nem történt.

Elhunytak:
Hegedűs Árpádné Varga Julianna 70 éves
Patai Józsefné Gyöngyösi Krisztina 93 éves
Dulcz Dénes Tamás 74 éves
Nemeskó József 67 éves
Katona Antalné Sass Ilona 80 éves
Karamán Miklós 86 éves
Huszti Barbara 17 éves
Burján Gábor 67 éves
Veres János 75 éves

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik

KATONA ANTALNÉT
(született: Sass Ilona)

utolsó útjára elkísérték, mély fájdalmunk-
ban, gyászunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem,
szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás (mérték-
letesség)” (Gal 5,22).

Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték

PATAI JÓZSEFNÉ sz. Gyöngyösi Krisztinát,

sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.

Gyászoló család

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: Vasárnap 9 órakor
Plébános: Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián
érdeklődjenek.

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

Emlékezés
Dulcz Dénes
tanár úrra

1944. július 12-én született Dömsödön.
Szüleitől, nagyszüleitől tartást, egyenessé-
get, szülőfaluja és az emberek iránti szerete-
tet kapta örökségül. És ennek megfelelően
élte életét.

Testnevelő tanárként tevékenyen vett
részt Dömsöd ifjúságának mozgáskultúra
formálásában. Vízi sport, labdajátékok,
lövészet, hogy csak néhányat említsek.
Nem volt olyan sportverseny, melynek
szervezésében ne vett volna részt. Diák-
jai, kollegái szerették, tisztelték. Nyugdí-
jas éveiben is, míg egészsége engedte, ak-
tív életet élt. A természet közelsége sokat
jelentett számára, és csodálatos termé-
szetfotói, valamint helyi vonatkozású írá-
sai gyakorta jelentek meg a Dömsödi Hír-
nök hasábjain. Különböző év- és napsza-
kokban örökítette meg falunk és a csodá-
latos Duna arcait. Sajátos humorral átita-
tott montázsaiból kiállítást rendezett a
művelődési központ. A történelem iránt
folyamatosan érdeklődött, melyben a
helyismeret különleges helyet jelentett
számára. Önzetlenül és nagy örömmel se-
gített mindazoknak, akik ebben a témá-
ban kutatómunkát végeztek. 

Mindannyiunk számára hiányozni fog.
Emlékét tisztelettel és szeretettel meg-
őrizzük.                                    Vass Ilona

Egyetemes imahét
2019. január 21-25.

Január 21. hétfő 18 óra baptista imaház
Január 22. kedd  18 óra baptista imaház
Január 23. szerda 18 óra dabi templom
Január 24. csütörtök 18 óra Dömsöd gyü-
lekezeti ház
Január 25. péntek 18 óra Dömsöd gyüle-
kezeti ház
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a
közös elcsendesedés, imádkozás alkalmaira!
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2018 a Szent Korona éve volt
Beszélgetés Dr. Almási Mihály baptista lelkipásztorral

1978-ban az Amerikai Egyesült Államokból
érkezett haza Magyarországra a Szent Korona.
Kerek 40 esztendeje. Ebből az alkalomból or-
szágszerte megemlékezések, előadássorozatok,
kiadványok, interjúk, riportok jelentek meg a té-
mával kapcsolatosan.

A Dömsödi Hírnök hasábjain Dr. Almási Mi-
hály baptista lelkipásztorral, a Baptista Teológiai
Akadémia Teológiatudományi Intézetének igaz-
gatójával, professor emeritussal beszélgettem.

Dr. Almási Mihály 2018. március 15-e alkal-
mából a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTI-
KERESZTJE kitüntetést vehette át  Áder János,
Magyarország köztársasági elnökének megbí-
zásából. A magas rangú elismerést a magyarság
érdekében itthon és az Amerikai Egyesült Álla-
mokban végzett szolgálata, kiemelten a Szent
Korona negyven évvel ezelőtti hazahozatalának
előkészítését szolgáló diplomáciai tevékenysé-
ge elismeréseként kapta.

– Tiszteletes Úr! Meglepődött, mikor érte-
sült erről az elismerésről?

– Igen! Valójában nem gondoltam, hogy va-
laha is ki merik majd mondani és le merik majd
írni, hogy a baptista egyház segítette a Szent
Korona hazahozatalát. Elsősorban mégis Isten-
nek köszönhető!

– 2001-ben jelent meg Dr. Almási Mihály
könyve Ezredfordulók: Millenniumi album:
Tanulmányok három ezredforduló kapcsán
Jézus Krisztusról, Szent Istvánról, a baptis-
tákról és napjaink eseményeiről címmel. Eb-
ben a könyvben három nagy összefüggéssel
indít, mégpedig Jézus Krisztus születésével,
aztán ezer évvel később Szent István megko-
ronázásával és a Szent Korona hazahozata-
lával, melyben a baptistáknak elévülhetetlen
szerepe van. Kik és hogyan képviselték ezt az
ügyet?

– Dr. Soltész Miklós államtitkár úr előadásai
során többször is elmondta és le is írta annak a
négy baptista lelkésznek a nevét, akik a Szent
Korona ügyének érdekében sokat tettek. Név
szerint: Billy Graham baptista prédikátor; Dr.
Haraszti Sándor orvos és baptista lelkipásztor;
Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok
elnöke, baptista igehirdető; és Jómagam, aki
szintén baptista lelkész vagyok.

A könyvben részletesen tárul az olvasó elé
ennek a négy embernek keresztényi elhivatott-
sága és hogy ezeket miként tudták teljes össz-
hangban egy ügy érdekében kamatoztatni.

Haraszti Sándor orvosként szeretett volna
missziós tevékenységet folytatni és Albert
Schweitzer nyomdokait követni Afrikában. Az
Úr más utat szánt neki, sokkal nagyobb dolgot
vitt véghez, hiszen  ő készítette fel Billy Gra-

ham-et kelet-európai útjára, s ezzel együtt részt
vett a Szent Korona hazahozatalának előkészí-
tésében is. Billy Graham rendkívül kemény
kommunistaellenes prédikátor volt, mégis
1972-ben a vasfüggöny mögül hívták meg Őt
Magyarországra. Ennek az útnak az előkészíté-
se 1972-1977-ig tartott, melyben én is részt vet-
tem. Érdekesség, hogy nemcsak a szomszédos
szocialista országoktól, hanem elsősorban
Moszkvától kellett engedélyt kérni, hogy a pré-
dikátor a keleti blokkban igét hirdethessen. Az
előkészületek alatt többször is felmerült a Szent
Korona hazahozatalának ügye. Az Amerikai
Egyesült Államok akkori elnöke Jimmy Carter
volt. Ismerte a magyarokat és a Szent Korona
ügyét.

– Voltak-e nehézségek?
– Természetesen igen! Ez egy óriási hordere-

jű ügy volt. A Szent Korona hazaadásával kap-
csolatosan Magyarország  megkapta Ameriká-
tól a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt.
Amerikában is félelmek voltak, hiszen attól tar-
tottak, hogy a korona az oroszok kezébe kerül.

Mindszenty József bíboros is ellenezte a Szent
Korona hazahozatalát. Amerikában a szenáto-
rok perelték az elnököt annak érdekében, hogy
ne adhassa vissza. 

Jimmy Carter egy nagyon határozott, karak-
teres elnök, s a Szent Korona ügye, hogy vissza-
adják-e vagy sem, elnöki hatáskörben volt.
Mindössze egy olyan valakitől várt megerősí-
tést, akiben megbízott. Ez volt Billy Graham,
akinek Magyarországról való hazaérkezését kö-
vető 3. napon Carter elnök aláírta az engedélyt.

Így kerülhettek haza Magyarországra a
regáliák 1978. január 5.-én.

– A 20 éves évfordulón (1998-ban) Göncz
Árpád köztársasági elnök adta át Jimmy
Carter amerikai elnöknek a Szent Korona
hű másolatát. Hogyan történt ez?

– 1996-2000-ig a Magyarországi Baptista
Egyház elnöke voltam, és 1996-ban a sziget-
szentmiklósi templomszentelésen számos más
prominens vendég mellett fogadtuk Jimmy
Carter elnök urat és kedves feleségét. Ekkor Ő
prédikált.

Két év múlva meghívást  kaptam Washing-
tonba és Atlantába, a Szent Korona hazahozata-
la 20. évfordulójának ünnepségére. Ekkor újra
megerősítettük kapcsolatunkat az elnök úrral,
aki munkatársai szerint mindig elragadtatással
beszélt a magyarországi fogadásáról. 

– A könyvben számos élményt oszt meg az
olvasókkal, és ez a történet izgalmas fordula-
tokban bővelkedik. Mikor benne volt a tár-
gyalásokban, azok lebonyolításában, akkor
és ott érezte ennek a dolognak a történelmi
súlyát?

– Természetesen, de tettem amit tenni kellett.
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– A könyvet bátran ajánlom mindazok-
nak, akik hiteles képet szeretnének kapni a
Szent Korona 1978-as hazahozatalának elő-
készítéséről és lebonyolításáról.

Talán kevesen tudják, hogy Dr. Almási
Mihály 2015 óta él feleségével Dömsödön.
Tudomásom szerint településünkkel már ko-
rábban is kapcsolatba került.

– Igen. Az édesapám, aki szintén baptista lel-
kész volt az 1970-es években, úgy tíz éven át
szolgált a gyülekezetben. Ez időben gyakran
fordultunk itt meg, jöttünk látogatóba. Jóval ké-
sőbb, 2010-2015 között lettem ügyintéző lelki-
pásztor Dömsödön. Ma a gyülekezet lelki gon-
dozását Szappanos Tibor tiszteletes úr látja el, s
ha elfoglaltsága miatt szükséges, akkor szívesen
segítem az Ő munkáját.

– Nyugdíjasként is rendkívül elfoglalt. Mi-
lyen feladatai vannak a gyülekezeti munka
mellett?

– A teológián heti két alkalommal tanítok, 8-
10 órát.  Szeretem ezt csinálni, mert jó dolog!
Emellett van két alapítványunk, melynek én va-
gyok az elnöke. A „Napsugár” Gyermekmentő
Alapítványt úgy 30 éve a feleségemmel alapí-
tottuk. A másik pedig a Jó Pásztor Alapítvány.

A Gyermekmentő Alapítvány eredeti célja
az volt, hogy a kórházakban hagyott csecse-
mőknek, vagy akiket az anyja nem tudott
vagy nem akart vállalni, otthont teremtet-
tünk. Ezeket a piciket kizárólag gyakorló ke-
resztyén családokhoz helyeztük el. Ez szé-
pen működött, de napjainkra a megváltozott
jogszabályok miatt a személyi feltételeket
nem tudjuk biztosítani, így az alapítványnak
ez a része megszűnt.

Ehelyett táborokat szerveztünk Somogy-
ban, szintén hasonló helyzetű gyermekeknek.

A Jó Pásztor Alapítvány fő célja: „Gyer-
mek- és ifjúságvédelem, gyermekoktatás,
nevelés, könyv és egyéb sajtótermékek, kép-
és hanghordozók kiadása és forgalmazása,
család- és idős lelki és szociális gondozó te-
vékenység, konferenciák, tanácskozások,
hangversenyek szervezése Magyarországon
és a határon túl”.

Tisztelt Lelkész Úr! Magam és a Dömsödi
Hírnök olvasói nevében szeretettel gratulá-
lok a magas rangú állami elismeréshez! Éle-
tére, családjára, munkájára a Mindenható ál-
dását kérjük!

Vass Ilona

(A Dömsödi Hírnök XXIV. évfolyamának 8.
számában, a Históriánk rovatában jelent meg
Szabó Andrea írása „Aki a Szent Koronát
kísérte…”: beszélgetés Bíró Gáborral címen.)Előadókkal az MTA-ban

Dr. Almási Mihály előadása 
az MTA-n november 22-én

Szent Korona – MTI, IllyésTibor
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Karácsonyi képes összefoglaló
Fotók: Vass Ilona



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


