
Július a nyugalom, kicsit az érdektelenség hónapja szokott lenni.
Számunkra ez a „nyugalom” most nem adatik meg, hiszen két na-
gyon fontos mozzanata lesz az előttünk álló bő négy hétnek. Először
is az egészségügyi centrum tervezése olyan stádiumba került, amely
nemcsak az építkezés menetét határozza meg, hanem a különböző
rendelők és kiszolgáló helyiségek használhatóságát is! Az építész
tervezővel megkötöttük a szerződést, így a valóban szerteágazó ter-
vezési feladat összehangolása garantáltan megvalósul. 

A másik júliusi „feladatunk” a Dömsödi Napok rendezvénysoro-
zat sikeres lebonyolítása lesz. A megnyitó keretében nemcsak az ez
évi kitüntetéseket adjuk át, hanem megünnepeljük a testvértelepülé-
seinkkel húsz éve kötött szerződést is! Húsz éve írta alá az akkori
polgármester, Kudar Zsigmondné Marika Knüllwald és Fűr polgár-
mestereivel, Jörg Müllerrel és Petrik Imrével a testvérkapcsolatokról
szóló dokumentumokat. Az elmúlt tizenkét évben igyekeztünk az
eredeti szerződés szellemében ápolni településeink és országaink
kapcsolatát! Németországi barátainknál Jörg Müller a polgármesteri
munkától történő visszavonulása után Jürgen Rotth vezeti Knüllwald
településeit, míg a felvidéki testvéreinknél Jávorka Flórián után
Zachar Stepanka került Fűr önkormányzata élére. A két évtized so-
rán mindkét település hivatalban lévő polgármestere mindent meg-
tett barátságunk erősítéséért, így csak annyit tudok mondani, hogy
előre a következő húsz év közös munkálkodásáért! 

Dr. Bencze Zoltán jegyzővel 95. születésnapján köszöntöttük
Nemoda Árpádné Joli nénit! Nagy örömömre szolgál, hogy nagyon
jó fizikai és szellemi állapotban érte meg ezt az igazán szép kort! To-
vábbi egészségben eltöltött éveket kívánok!

Július elseje az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők napja.
Mindkét nem könnyű hivatás dolgozóinak hálás vagyok magas szin-
tű, a településünkön élő emberekért végzett munkájukért!

Az elmúlt szombaton a XII. Hal-Víz Nap került megrendezésre.
Remélem, nem fáradtunk bele a különböző rendezvények látogatá-
sába, hanem inkább a szél riasztott el sokakat a Duna-parti találkozó-
tól. Kicsit kevesebben voltunk a megszokottnál, de a hangulat, az
ételek íze továbbra is az előző éveket idézte!

Az Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak ballagásán adtam át az
arra érdemeseknek a Polgármesteri Díjat. A különböző kategóriákban
kiválóan teljesítő négy tanuló kapta a kitüntetést, így Biricz Vivien, Ko-
vács Kata Mónika, Molnár Lili és Perger Máté! Ezúton is gratulálok
Nekik és további sikereket kívánok valamennyi most végző tanulónak!

A végére már csak a meghívásom maradt. Július 13. és 15. között
rendezzük meg a Dömsödi Napokat, immár huszonnegyedszer. Az
előzetes program nagyszerűnek ígérkezik, biztos vagyok abban,
hogy mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő műsorszámot!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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2018. július Ára: 250.- Ft

AAAA KKKK TTTT UUUU ÁÁÁÁ LLLL IIII SSSS XXIV. 
Dömsödi Napok

2018. július 13-14-15.
2018. 07. 13. péntek:

18:00 Külföldi vendégek üdvözlése–köszöntése, állófogadás
– A rendezvényt megnyitja: Bencze István polgármester
– Köszöntőt mondanak testvérvárosaink polgármesterei:
– Zachar Stepanka, Fűr polgármestere (Szlovákia) 
– Jürgen Rotth, Knüllwald tartomány polgármestere (Német-

ország)   
Battyány Mariann, Hertelendy József, Csák József fes-
tőművészek, valamint Berki Géza fafaragó művész kiállításá-
nak megnyitója           

19:00 Dömsödért Alapítvány jótékonysági bálja
XXIV. Dömsödi Napok ünnepélyes megnyitója
– Dömsödért Emlékérmek kitüntető cím, valamint a díszpol-

gári cím ünnepélyes átadása  
Zene: BGB zenekar
Belépődíj vacsorával együtt: 2000 Ft
Helyszín: OMK nagyterem

2018. 07. 14. szombat:
10:30 Öregfiúk labdarúgó mérkőzése a futballpályán

9:00 – 14:00 NYITOTT PORTA a Petőfi S. u. 17.-ben, hagyomá-
nyos kézműves értékeink megőrzése jegyében. 
Szent László-történetek, helyszínek, legendák címmel
kiállítás a Petőfi S. u. 17.-ben.

Délutáni program a kosárlabdapályánál:

13:00 – 16:00 Egészségügyi szűrővizsgálatok a színpad melletti
sátorban

13:00 Térzene a BOHÉM FIÚK ZENEKAR előadásában

14:00 Zumba Perger Évivel

14:30 DIAMOND DANCE jazz és klasszikus balett bemutatója
Felkészítő: Bábel Brigitta

14:45 KOLI MUSICAL TÁRSULAT operett/musical műsora

Folytatás a 3. oldalon.
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A Dömsödi Hírnökön keresztül mondok köszönetet mindazoknak,
akik a 95. születésnapomon örömömben osztoztak. 

Sokszor megkérdezik tőlem, mi a hosszú élet titka? Magam azt mon-
dom, ha több a szeretet és az öröm az életben, mint a fájdalom. Boldog va-
gyok, hogy nemcsak öt gyermekem, tíz unokám és húsz dédunokám, ha-
nem 1952 óta itt a községünkben élve is mondhatom, tisztelnek s megbe-
csülnek. Akik ismernek, tudják, nem volt könnyű életünk. A dömsödi
községházán 1958-78 között az adócsoportban dolgozva sem volt harago-
som, a hálátlan munkaköröm ellenére is jó emlékeim vannak. Most a mi-
niszterelnök, polgármesterünk, jegyzőnk, esperesünk s a váci püspök jó-
kívánságait is örömmel fogadom. 

Köszönöm a Gondviselésnek a számos éveimet, és azt, hogy szellemi
frissességet, derűt is adott, amit még nem vett el tőlem negyven éves

nyugdíjasként sem. Ezért a szeretett – közel ötvenfős – szűk családom kö-
rében is azt mondhatom: „Még csak az első 100 évemhez közelítek…”
Az idézet azonban így teljes: „…a földi világ előttem áll, vagy egy még ta-
lányosabb, másik világ…”

Köszönöm a jókívánságaikat, s a Hírnök olvasóinak további öröm-
teli, boldog életet kívánok!   

Nemoda Árpádné, Joli néni 

1268-tól Fyur; 1397-től Fyr alia denominatione Fyrmonya; 1773-tól
Für; 1927-től Fyr; 1948-tól Ruban; napjainkra pedig Fűr néven említik az
iratok hivatalosan a települést.

A község a Garam dombvidékének nyugati részén fekszik, a Páris-
patak felső folyásánál. Az  esztergomi érsekséghez tartozó települést
1270-ben a komáromi várbirtokhoz csatolták. A történelem során gyak-
ran vonultak seregek határában, hol a lévai vár ellen, hol a török háborús
időkben, majd a kuruc-magyar harcokban és a II. világháborúban szintén.

A tatárjárás idején az itt élők a Cigléd völgyében találtak menedéket, a
török vész idején pedig a falu elpusztult.

1692-ben Akács Imre szlovákokat telepített a faluba. Fűr katolikus
község maradt, a reformáció nem volt hatással az itt élőkre.

A községnek már 1840-ben volt postahivatala, majd vasútállomása és
távirdája. A Trianoni egyezménnyel, mint felvidéki falut elcsatolták az
anyaországtól, majd 1938 és 1945 között ismét magyar fennhatóság alá
került. Az itt élő emberek mindig tevékeny munkával élték és élik meg
ma is mindennapjaikat. 

Közel 1000 fős lakossága főként a mezőgazdaságban dolgozik, de Ér-
sekújvárra, Esztergomba és a környező településekre is eljárnak dolgozni.

Fűr és Dömsöd több mint 50 esztendeje jó baráti kapcsolatban áll. Ge-
nerációkon át szövődtek barátságok, melyekből házasságok, mély emberi
kötelékek születtek.

Napjainkban is, a két település kapcsolatát a kölcsönös tisztelet és sze-
retet jellemzi, mely egyben a jövőre mutat.                                     Vass Ilona

Fûr 7750 ééves

Köszönöm a szeretetet
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap Idő

Hétfő 8.00–12.00, 
13.00–17.30

Kedd Nincs

Szerda 8.00–12.00, 
13.00–16.00

Csütörtök Nincs

Péntek 8.00–11:30

dr. Bencze Zoltán jegyző

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke 

minden héten 
hétfőtől péntekig 

délután 15.00-től 16.00 óráig 
tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2018. augusztus 1. szerdán 
14-15 óráig

ISPÁN IGNÁCISPÁN IGNÁC
képviselő úr, a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgal-
mi Bizottság elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ

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

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

15:30 NOSZTALGIA NŐI KAR retró műsora FŰR településről

16:00 SZTÁRVENDÉG – OPITZ BARBARA

17:00 SZTÁRVENDÉG – GROOVEHOUSE
18:00 WILLPOWER Tánc- és Sportegyesület hip-hop, electric boogie, break tánc

bemutatója

18:30  FEHÉR RICHÁRD és CSIKÓS ZSUZSI műsora

19:00 SZTÁRVENDÉG – KEFIR
19:45  Tűzoltó bemutató

20:00  Utcabál – DJ BOXY-val (kosárlabdapályánál)

2018. 07. 15. vasárnap: 

11:00 „KINCSES ECCLESIÁNK” című egyháztörténeti állandó kiállítás megnyitója a
dömsödi református gyülekezeti házban.
A kiállítást megnyitja: Szabó Péter nagytiszteletű úr.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Délutáni program a kosárlabdapályánál:

13:00 KÉK HOLD EGYÜTTES tánczenei műsora

14:00  JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA SZTÁRVENDÉGEKKEL
Máté Ottilia, Ócsai Juli, Barabás Sándor, Rákosi László, Németh Károly, Kovács
Pál, Nyári László és cigányzenekara közreműködésével

15:00  JU ÉS ZSU TÁRSULAT műsora
Fellépnek: Csikós Zsuzsi, Szabó Bettina, Szijártó Mónika, Szabó Petra, Rakszegi Nap-
sugár, Fehér Richárd, Nagy Sebastian, Laczó Bence, Ungár Márk, Kátai Dorottya,
Kudar Zsolt

16:00  SZTÁRVENDÉG – IRIGY HÓNALJMIRIGY

17:00 SZTÁRVENDÉG – AK 26

18:00  SZTÁRVENDÉG – VIKIDÁL GYULA

19:00  SZTÁRVENDÉG – MÁRIÓ, a harmonikás
20:00 Il Silenzio 

A kétnapos rendezvény helyszíne a kosárlabdapálya, ahol a Greznár Vidámpark biztosítja a
gyerekeknek a kikapcsolódást, valamint Kocsi Ferenc ugrálóvárai. Kirakodóvásár.  

A rendezvénysorozat ideje alatt a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban helyi
és környező települések művészeinek bemutatkozó kiállítása tekinthető meg.

„Bazsonyi Arany 90” kiállítás a művész alkotásaiból a Református Gyülekezeti Házban
(Petőfi tér 7.) július 1-től 29-ig.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Folytatás az első oldalról.
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Igazi nyári időjárás fogadta a
XII. Hal-Víz Nap résztvevőit.

A horgászok már hat órakor
megkezdték a versenyüket. A
Duna-parton reggel 8 óra után már
több mint harminc bográcsban ké-

szültek a finomabbnál finomabb ételek Vesztergám Miklós tárogató-
jának hangjára. A horgászcsapatoknak tizenkettő órakor hirdették ki
a végeredményt.

Horgász eredmények
(ÁTADÓ: FRANK JÓZSEF ÉS FABÓK SÁNDOR)

GYERMEK KATEGÓRIA:
III. HELYEZETT Bodnár Nátán
II. HELYEZETT Horváth Máté
I. HELYEZETT Kakuk Rudolf
LEGNAGYOBB HAL Kakuk Rudolf
IFJÚSÁGI KATEGÓRIA:
I. HELYEZETT Újvári Ádám
NŐI KATEGÓRIA:
II. HELYEZETT Szeile Bernadett
I. HELYEZETT Szeile Alexandra
FELNŐTT,  I. CSOPORT:
II. HELYEZETT Tóth Kálmán
I. HELYEZETT Toma István
FELNŐTT, II. CSOPORT:
III. HELYEZETT Dudás László
II. HELYEZETT Bódog Zsolt
I. HELYEZETT Tóth József
VERSENYZŐI CSOPORT:
III. HELYEZETT Kajári Tibor
II. HELYEZETT Movrin Máté
I. HELYEZETT Saller András
HAL-VÍZ NAP FŐDÍJ: (ÁTADÓ: POLGÁRMESTER)
Saller András

A versenyen 15 gyermekkorú, 1 ifjúsági korú és 19 felnőtt korú horgász
indult. Dicséretet érdemel Kakuk Zsanett, aki gyermek létére a versenyzői
kategóriában és a Szeile testvérek, akik női kategóriában indultak.

A verseny rendezői Fabók Sándor és Saller András voltak.
A közös ebédet Ács Balázs és Zima József főzte.
Köszönet az egyesület aktivistáinak, akik segítkeztek a verseny és a kö-

zös ebéd hibátlan lebonyolításában.
Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, akik biztosították a verseny díjait.
Ezenkívül köszönet a DOVIT-nak, akik az ajándék csomagban elhe-

lyezték legfrissebb készítményeiket.
A főzőversenyben három kategóriában hirdetett eredményt a zsűri. 
Halételek I. hely: Feigl István
Halételek II. hely: Takács István
Halételek III. hely: Fáziskeresők és Barátai I.
Magyaros ételek I. hely: Orosz Zoltán
Magyaros ételek II. hely: Kék-Duna vendéglő 
Magyaros ételek III. hely: Fáziskeresők és Barátai II.
Vad- és különleges ételek I. hely: Feigl István
Vad- és különleges ételek II. hely: Kerge Marhák
Vad- és különleges ételek III. hely: Postás csajok
A Szabadtűzi lovagrend különdíját az M+N csapata nyerte el.
A Vándordíjat ebben az évben Feigl István nyerte el.
Köszönöm a zsűri elnökének, dr. Simon Tamásnak, a Szabadtűzi

Lovagrend Nagymesterének és a zsűri többi tagjának: Boros István
mesterszakácsnak, ételszobrásznak, Szikora Zoltánnak, a Borakadé-
mia tagjának, Wilhelm György mesterszakácsnak, hogy részvételük-
kel emelték a verseny színvonalát. Külön köszönet a Dömsödi Ön-
kormányzatnak, Szomor Dezső úrnak, a területi fenntartási csoport-
nak, Vesztergám Miklósnak, Csikósné Ócsai Jutkának, a JU és ZSU
Társulatnak, Fehér Ricsinek, Perger Évának és a Zumba csapatnak,
Horváth Lászlónak, Takács Istvánnak (Colos), Jakab Attilának, vala-
mint mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egy nagyon kelle-
mes napot tudtunk eltölteni a Duna partján.

Balogh István Ferenc 
főszervező

HAL-VÍZ NAPI BESZÁMOLÓ

A Dömsödi Horgász Egyesület 
nyitva tartása megbeszélés alapján.

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

XII.
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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 gyermek
érdekeit védő speciális személyes szociális szol-
gáltatás, amely a szociális munka módszereinek
és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a csa-
ládjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

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.

Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
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Ilyennek látlak én Dömsöd!…
címmel a Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET 7-14 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 
Beküldési határidő: 2018. augusztus 17. 

I. helyezett: iskolatáska, tolltartóval; II. helyezett: rajzeszköz csomag; 
III. helyezett: rajzeszköz csomag.

A beérkezett pályamunkák a Szolgálat helységeiben kiállításra kerülnek, 
ahol nyitvatartási időben bárki megtekintheti.

PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE: 2018. 08. 23. 
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Június 16-án tartotta a társastánc tanszak év végi bemutatóját, ahol íze-
lítőt kaptunk az Európa-bajnokság programjából.

A bajnokságot Brassóban rendezte a Magyar Látványtánc Sportszövet-
ség június végén, és csoportjaink, növendékeink gyönyörű eredményeket
értek el:

B kategóriában: 
Hefler Patrik – Hefler Petra: 1 arany, 1 ezüst, 1 különdíj
Mészáros Dániel – Szabó Fanni: 1 arany, 1 ezüst
Zsákai László – Kolompár Petra: 1 arany
Szirének – Fantasy Latin mix: 1 arany
Angels – Fény és a sötétség: 1 arany
Homonculus – Vissza a forráshoz: 1 ezüst
Atlantisz – Jackson mix: 1 arany
A kategóriában:
Bődi Gergely – Józan Zita: 1 ezüst
Dynamic – Queen mix: 1 arany
Mind a versenyzőknek, mind felkészítő tanáruknak, Mihó Diánának

szívből gratulálok, és további sok sikert kívánok!
Köszönetet mondok a Szigetszentmiklósi Tankerület igazgató asszo-

nyának, valamint a Dömsödért Alapítvány kuratóriumának, hogy anyagi-
lag lehetővé tették társastáncosaink brassói útját!

Megköszönöm további támogatóinknak is a segítséget: Sipos János és
családja, SZ.M.T. BAUM KFT., Szabó FŐÉP KFT.

Végül köszönetet szeretnék mondani a szülőknek, hogy egész év-
ben aktívan támogatták abban a gyerekeket, hogy versenyeken ve-
gyenek részt.

Zsákai László társastáncos növendékünk sikeres felvételi vizsgát
tett a Budapest Táncművészeti Stúdió Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Szakgimnáziumba, ahol érettségi utáni szakkép-
zésben folytatja táncművé-
szeti tanulmányait. Gratu-
lálok Lacinak és felkészítő
tanárának, Mihó Diánának!

A nyári szünetre jó pihe-
nést kívánok minden ked-
ves növendékünknek, pe-
dagógusunknak és munka-
társunknak!

Köntös Ágnes 
intézményvezető

Az előző lapszámban nem
tudtuk megjelentetni a fotó-
kat, ezért kérem, fogadják
most szeretettel képes össze-
állításunkat májusi és júniusi
eseményekről!

A DDezsõ LLajos AAlapfokú MMûvészeti IIskola hhírei

Zeneovi

Kicsik kórusa Nagyok kórusa

Varga
Máté

Tímár
Renáta Slezák Péter Horváth Fanni

Kadók
Bogi

Színjáték tanszak
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Gitár együttes

Jánosi
Bogi Harsányi Anna Balogh Antal

Csepregi 
Zsanett

Hatkezes

Házi rajzverseny
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A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában mindig történik valami. 
Nem volt ez másképp júniusban sem.
Június 7-én KRESZ délelőttöt tartottunk. Célunk, hogy a gyerekek fi-

gyelmét felhívjuk a rájuk leselkedő veszélyekre. Idén a rendőrség és a
mentősök munkáját ismerhették meg közelebbről. A program egy vetítés-
sel kezdődött, melyben elrettentő példákkal hívták fel a figyelmet a külön-
böző gyerekbalesetek megelőzésére. Ezután tesztlapot töltöttek ki a tanu-
lók, majd ujjlenyomatvételen is részt vehettek. Ez nagy sikert aratott.
Nagy kedvenc a gyerekek között a kerékpáros ügyességi verseny. A leg-
jobbak jutalomban részesültek.

A mentősök esetkocsival látogattak el hozzánk, melyet a gyermekek
közelebbről is szemügyre vehettek. Bemutató foglalkozás keretében né-
hány eszközt ki is próbálhattak.

A tanulók tájékoztatást kaptak a 112-es segélyhívó szám helyes hasz-
nálatáról. Nagyon fontos, hogy segítség csak akkor tud időben érkezni, ha
a 112-es számot csak indokolt esetben hívják!!!!

Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni, hogy eljöttek hozzánk, s
a rendelkezésünkre álltak. 

Idén másodszor került megrendezésre június 11-én a SZÜLŐK NAPJA. 
A vendégek betekintést nyerhettek, hogy az iskolánkban a tanítás-tanu-

láson kívül mennyi mindennel foglalkozunk még. Hiszen év közben szá-
mos versenyre, kultúrális programokra készítik fel a gyerekeket az őket
tanítók.

Láthattunk latin táncot, néptáncot, rockyt. Hallhatunk szép verseket,
prózákat. Az alsós énekkar munkájából is kaptunk egy kis ízelítőt.

A színvonalas műsor után a gyerekek kézzel készített ajándékokkal
lepték meg a szüleiket. 

Június 21-én tanévzáró ünnepéllyel zártuk a 2017/18-as tanévet.

„Játszani, nyaralni, élni de jó!
Szeretünk, szeretünk Vakáció!”

Andók Veronika: Vakáció

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
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KITŰNŐ
1. a Bányai Tamás

Kultsár Heidi Gerda
Mendi Karina Kitti
Pelle Regina Olívia
Szabó Nóra

1. b Gonda Eszter Izabella
Kakas Zoé Viktória
Tarr Csenge
Timár Renáta

2. a Balogh Kristóf
Balogh Lelle Lídia
Csorba Krisztina Henrietta
Madarász Zalán
Rab Sára Dorka
Rakszegi Zamira
Slezák Tímea Petra

2. b Basa Lara Noa
Csécs Alíz
Jakos Csongor
Jánosi Boglárka
Pető Zita Nóra

3. b Barta Csanád Márk
Czeller-Kovács Olivér István

Gazsó Marcell
Haraszti Dániel
Láng Rege Réka
Tarr Zoltán

4. a Balogh Antal
Balogh Zoltán István
Kakuk Rudolf
Korsós Nóra
Szabó Anna
Várkonyi Imre Márton

4. b Papp Mihály
Katona Vivien

5. a Horváth Fanni
Kakas Bence Zoltán
Lacza Hanna

5. b Ambruska Bernadett
Baranya Ábel
Dobrai Nóra
Katona Marcell
Liptai Áron
Madarász Zétény
Perger Panka Zsófia

6. a Farkas Edina
6. b Balogh Virág Csenge

Göllény Petra
Nagy-Molnár Martin
Sas Zsuzsanna

7. a Vella Donát Antal
7. b Bányai Dorina

JELES
1. a Elhassan-Mustafa Mona

Gonda József
Juhász Botond Bendegúz
Kovács Áron
Lakatos Károly
Szabó Andrea-Nicoleta-Maria
Varga Csilla

1. b Halász Márk
Haraszti Bence

2. a Preboly Petra
Szabó Vanda

2. b Anda Péter Gábor
Czaniga Szilárd
Klszák Tamás
Mendi Amira Evelin
Pongrácz József Máté
Sallai Károly Zoltán

Végh Réka
Zsebők Georgina Lilla

3. a Berki Boglárka
Bilász Amanda Felicitász
Molnár Liza

3. b Crisan Krisztina Beatrix
4. a Bús Alexa Virág

Csepregi Zsanett
Kultsár István Solt

4. b Zsidai Emma Edina
5. a Czeller-Kovács Abigél Cecília

Takács Zita
5. b Csimma Roland Gábor

Kiss Vivien Zsuzsanna
6. a Durbák Bence
6. b Omiliák Fanni

Rakszegi Dominik
Sándor Emma Gabriella
Szabó Petra

7. a Várkonyi Valéria Eszter
8. a Kovács Adrienn Zsuzsanna

Kovács Kata Mónika
Molnár Lili

8. b Józan Luca Mária

2017/2018. tanévben
nevelõtestületi dicséretben

részesülnek

4. a Balogh Zoltán István
Szabó Anna

5. b Baranya Ábel
Katona Marcell
Perger Panka Zsófia

6. b Balogh Virág Csenge
Nagy-Molnár Martin
Sas Zsuzsanna
Szabó Petra

7. a Vella Donát Antal

8. a Kovács Kata Mónika

8. a Molnár Lili

Szülõknek közösségi m.
(oklevél)

8. a Biricz Márta és férje
Gnájné Kulcsár Angelika
Kovácsné Borza Orsolya és férje
Kovácsné Szabó Zsuzsanna és férje
Varga Anikó
Zima Anita

8. b Domokos Julianna
Józan Lászlóné
Molnárné Gecse Brigitta
Sóspataki Zsuzsa
Szakál Lászlóné
Tabajdiné Dobondi Mónika

Polgármester által 
alapított díj

8. a Biricz Vivien Linda

8. a Kovács Kata Mónika

8. a Molnár Lili

8. a Perger Máté

SZMK által adott díjak

8. a Csepregi Sándor József
Józsa Viktória
Kovács Kristóf Mihály
Kristóf Vivien
Pongrácz Bettina

8. b Fekete Nikolett Kinga
Kun József Kevin
Molnár Fanni
Orosz Anikó Réka
Végh Vivien

Érmet kap a sportban
nyújtott kimagasló

tevékenységéért

5. a Mészáros Fanni

5. b Madarász Zétény

6. b Kun Virág
Varga Miklós Richárd

7. a Kincses Attila

7. b Bődi Péter Levente

8. b Popovics Sára Vivien
Szeile Alexandra Vanessza

Szép magyar beszéd díj

8. a Kovács Kata Mónika

Tankerület díjazottjai

2. a Rakszegi Zamira

4. a Balogh Zoltán István
Szabó Anna

5. b Baranya Ábel

6. b Balogh Virág Csenge
Sas Zsuzsanna

8. a Rakszegi Napsugár

Kitûnõk, jelesek a 2017/2018-as tanévben

Díjak, kitüntetések az évzárón és a ballagáson
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Meghívó
„M últunk peremén”

Szőgyényi Sándor néprajzi kiállítás

Ifj. Jancsó Attila vándorkiállítására
2018. augusztus 21-én 17:00 órakor

a Dunaújvárosi Munkás Művelődési Központban.
Megnyitó beszédet mond: Szabóné Lévai Csilla lelkész. 

Szeretettel hívok és várok mindenkit!

A Dömsödi Általános
Ipartestület bérbeadja 

2344 Dömsöd, Petőfi S. u.
11-13. sz. alatt található

igényesen felújított nagy-
termét, mely alkalmas ren-
dezvények, baráti, családi

összejövetelek megtartására
(max. 60 fő)!

Érdeklődni lehet: 
2344 Dömsöd, 

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

06 30 921 8293 
ipartestulet.d@pr.hu

AA  DDöömmssööddii   ÁÁllttaalláánnooss
IIppaarrtteessttüülleett  hhíírreeii

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, állatútle-

vél kiállítása,
– Lágysebészeti műtétek (ivar-

talanítás, daganat eltávolítás,
baleseti sebek stb.)

– Ultrahangos fogkőeltávolítás,
– Állatgyógyszerek, állatgyógyá-

szati készítmények.

dr. Siket Péter
tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegel-
látás a fenti számon történő
egyeztetéssel!)

KútfúrásKútfúrás 110-es csatornacsővel – garanciával.

06-30-964-0485

csak elõzetesen
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VÍZSZINTES
1.: Pest megyei település, az egyik megfejtés
12.: regény szereplője
13.: nyakvédő ruhadarab része!
14.: a saját tulajdona
15.: üreg népiesen
16.: középkori nyakvágó eszköz
18.: nadrágtartó
19.: kilogramm
20.: csúnya, ronda
21.: képző, a -ra párja
23.: a spanyol autójel
24.: az oxigén vegyjele
25.: világító dióda rövidítve
26.: idegen Sára
28.: néma neve!
30.: eltérő
32.: növény kapaszkodó része
33.: muzsikust
36.: személye
37.: luxemburgi autójel
38.: régi női név
39.: a hetedik görög betű
41.: lám, ni csak
42.: részvénytársaság
43.: hideg évszak
45.: őrlemény
47.: egy másik Pest megyei település, 

a második megfejtés

FÜGGŐLEGES
1.: előre csomagolt, olajos étel
2.: kissé, csekély mértékben
3.: kunyhó, kaliba
4.: ÁÁÁÁ!
5.: a kén vegyjele
6.: a pázsit hátsó része!
7.: nagy edény
8.: kérdőszócska
9.: puskával tüzel
10.: táplálkozó
11.: asztag, gabonahalom
16.: ismeret
17.: iskolai munka jelzője
20.: titkon vágyott rá
22.: férfinév
25.: római 50
26.: kötőszó
27.: juttat
29.: vásárolta
31.: pereme
34.: tiltószó
35.: némán ette!
40.: híres költő, Endre
41.: középen kiráz!
44.: továbbá, amellett
46.: indulatszó
48.: a sugár jele
49.: gramm

AZ ÚJSÁGBAN TALÁLHATÓ
PÁLYÁZATI SZELVÉNYT

KIVÁGVA, NÉVVEL, CÍMMEL,
MEGFEJTÉSSEL,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A

GYŰJTŐKBE! 
KÖSZÖNJÜK!

Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás 
Harsányiné Dobos Ildikó 

élelmiszerüzletében 
(Dömsöd, Váczi u. 15.).

A NYEREMÉNY FELHASZNÁLHATÓ
2018. AUGUSZTUS 31-IG

A MÁJUSI SZÁM 
PONTOS MEGFEJTÉSE:

„HOVÁ A SZÉL SODOR,
TAVASZI SZÉL FÚJ”

A MÁJUSI SZÁM NYERTESE:
JÁNOSI ALEXANDRA

DÖMSÖD, BALASSI BÁLINT UTCA 8.

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

Harsányiné Dobos Ildikó 
élelmiszerüzlet 

(Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette: 
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDŐ: VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 47.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018.AUGUSZTUS 10.

2018. júliusi szám megfejtése:

Név, lakcím:

Kérjük kivágni és leadni:
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Az I. Dömsödi Duna Party Varázs varázsla-
tos családi és gyermekprogramja a dömsödi
Kis-Duna partján 2018. június 8-9-10-én került
megrendezésre. Habár az időjárás nem volt ke-
gyes a programhoz, így is a jelenlévők szerint
változatos, minden korosztálynak szóló jó kis
hétvége volt. 2018. június 8-án pénteken 18.00
órától a Kiskun Néptáncegyüttes műsora, 19.00
órától Dömsödi Farkas Bálint előadóművész,
Szomszéd Ildikó nóta- és operetténekes  szóra-
koztató műsorát élvezhette a kedves érdeklődő
közönség. 2018. június 9-én szombaton az idő-
járás nagyon nagy tréfát űzött velünk, egy sor
programelem elmaradt, a főzőverseny, roma
kulturális (más formában és más helyszínen
rendezték meg) és Everness programok, a dél-
utáni programokból is kimaradt a Szignál
együttes a sok eső miatt. A  Bohém fiúk band,
Zenit együttes, Bőcze Bernadett és vendégeinek
műsorát már sikerült megtartani, és az egyre nö-

vekvő közönség pedig 19.30 órától a Romantic
együttes műsorát élvezhette, nosztalgiázhatott.
Majd a tombolasorsolásra került sor, a térbuli,
utcabál elmaradt, mert sajnos újabb viharriasz-
tást kaptunk, és így korábban kellett az előre be-
jelentett tűzijátékot zárásként megtartani. A lát-
ványos és újszerű program és helyszín nagyon
sok érdeklődőt vonzott a Duna-partra. 2018.
június 10-én vasárnap lendületes ZUMBA volt
Évivel és lelkes csapatával. A  Levendula AMI
társastánc bemutatók magas színvonalú tánctu-
dásról, fegyelmezett, de mégis lendületes tán-
cokról szóltak. A C.E.E. Egyesület műsorában
több nyugdíjas szervezet énekelt, verselt vagy
éppen vidám jelenettel szórakoztatta a közönsé-
get. Gézu bohóc sziporkázott a színpad előtt,
míg a mesejátékhoz felkészültek a színpadon.
Majd jött egy igen hangulatos mesejáték a Kor-
hinta színház előadásában, egy pazar akrobati-
kus műsorral kedveskedtek a színpadon. A kísé-

rő programok közül is a bizonytalan időjárás
miatt több elmaradt, de a motorcsónakos exklu-
zív programot nagyon sokan évezték a Dunán.
A kunszentmiklósi Zacc Együttes s már-már
Dömsödi Mentős Laci szórakoztatta a jelenlé-
vőket a tombolahúzásig! 

Szombaton és vasárnap értékes tombolanye-
remények kerültek kisorsolásra, 2x1 fő utazási
utalványt, valamint 2 főre szóló egyhetes ingye-
nes nyaralást sorsoltunk ki Makrygialos üdülő-
helyre, sok más értékes nyereménytárggyal
együtt. 20 órától Kis Grófo szórakoztatta a meg-
jelent közönséget. Nagyon jó hangulatú koncert
után egy térbuli, utcabál alakult ki, sajnos a vilá-
gítós kívánság-lufi eresztés elmaradt. A rendez-
vény zárása után volt némi vita és csetepaté, ami
nem hiányzott senkinek. Főleg azoknak nem,
akik mind a három napon szórakozni, kikapcso-
lódni, egy jót beszélgetni jöttek a dömsödi Du-
na-partra.

Varázslatos volt?
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Zenés és irodalmi volt az est Dömsödön a
Kisherceg Gyerekházban. Köszönjük a Kis-
kunlacházi Versbarátok Kör tagjainak a vi-
dám, zenés irodalmi előadást.

Közreműködtek: Boross Nikolett, Bőcze Ber-
nadett, Fekete Szilvia, Gulyás László, Gulyásné
Gál Katalin, Lakcsikné Szabó Magdolna, Lak-
csik Viktória, Majoros Zoltán, Pető László.

A műsort Kovácsné Nagy Mária szerkesztette.
A vidám hangulatú irodalmi est folytatásá-

ban Bobák Soma szóló zongora műsorát hall-
gathatta meg a nagyérdemű közönség, aki a je-

lek szerint nagyon élvezte a programot. Végül
tombolahúzás volt, ahol finom borok kerültek
kisorsolásra.

Reménykedünk abban, hogy a júliusi és az
augusztusi zenés programok már szabadtéren, a
Petőfi Múzeum udvarán lesznek megtartva.

A következő Zenés Nyári Est 2018. július 21-
én szombaton lesz megtartva, egy előadói est,
valamint zenei program. 

A részletekről plakátokon tájékoztatjuk a
nagyérdemű közönséget.

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület

Zenés Nyári Est
2018. július 21-én szombaton 

Zenés Nyári Esték 
a Petőfi Múzeum udvarán.

Lélektől-lélekig címmel zenés, verses utazás Szlif-
ka Rita Szilvaréta és Varga Zoltán előadásában.

Tombolahúzás.
Tombola belépő: 500 Ft, nyugdíjasoknak és 14 év

alatti gyerekeknek: 300 Ft.
Viharos, esős, szeles idő esetén az előadás a Kis-

herceg Gyerekházban lesz megtartva 19.15-től (2344
Dömsöd, Petőfi tér 2-3., bejárat a Bocskai utca felől).

Sok szeretettel hív és vár minden kedves érdek-
lődőt a

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
és a Petőfi Múzeum

Zenés és irodalmi volt az est...

A rendezők nevében: Még 1000 év Döm-
södért Egyesület, Kisherceg Gyerekház,
Stumpf Lunapark rendezvényszervező, Civilek
Együtt Egymásért Egyesület szeretném megkö-
szönni mindenkinek, aki ott volt a programo-
kon, azoknak, akik a három napon át segítették
a gördülékeny lebonyolítást.

A színpad és a programok házigazdájának:
Topynak, a profi hangosítást és fénytechnikát:
Dj. Kuglinak és csapatának. 

Külön köszönet  a Dömsödi Duna Party Varázs
támogatóinak, segítőinek:
Stumpf Lunapark
Androméda Travel – Székesfehérvár
Dömsödi Szig-Tech Kft., Molnár Ágnes, Mol-
nár Csaba – Dömsöd
+Dick Kft. – Dömsöd
Kamilla Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. –
Dömsöd
Fénymásoló Ildikó – Ráckeve
Orosz Sándorné – Dömsöd
Muzs-ker Kft. – Dömsöd
Mizsei falatozó – Dömsöd
Ádám Strand – Dömsöd
Még 1000 év Dömsödért Egyesület tagjainak –
Dömsöd
Iringó Színjátszókör tagjainak – Dömsöd
Kisherceg Gyerekház – Dömsöd
Levendula AMI – Tass
Gábor Tamás – Topy – Dömsöd
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Községgazdálkodási Csoport – Dömsöd
Petőfi Sándor Oktatási és Müvelődési Központ
– Dömsöd
Civilek Együtt Egymásért Egyesület – Apaj
Everness Senior Egyesület – Dunavarsány
Polgárőrség – Dömsöd
Sári István – Ráckeve
Dobos ABC – Dömsöd
Dovit Kft. – Dömsöd
Színpad biztosítása – Kunszentmiklós
Kun és Társa Kft. – Dömsöd
Ispán Ignác méhész – Dömsöd
Kovács József – Dömsöd
Készenléti Mentők Kft. – Dunakeszi
Repülő- és hajómodellezők – Ráckeve, Kiskun-
lacháza
Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat – Dömsöd
Rendőrségi totó – Ráckeve
Gézu bohóc – Budapest
Kiskun Néptáncegyüttes – Kiskunlacháza
Levendula AMI – Tass
Fénymásoló Ildikó – Ráckeve
Zenit Együttes – Dömsöd
Lakihegy Rádió – Szigetszentmiklós
TV2 Több mint testőr – Budapest
Jazzy Rádió 90.9 – Budapest
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat –
Dömsöd
Lázárné Zsuzsi és Győri Szilvi – Dömsöd
Designed by Creative Core – Dömsöd
Mayer Marton – Ráckeve

Fotó: Gácsfalvi Péter
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A 2017-ben útjára indított „Arany oldal” ro-
vatunk célja eredetileg az volt, hogy a 200 éve
született nagy költőnk, Arany János tiszteletére
napjainkban aktívan alkotó dömsödiek írásait
közöljük. Nagy meglepetés és öröm volt megta-
pasztalni, hogy bizony sokan írogatnak a falu-
ban. Megtiszteltetés volt közölni munkáikból
egy rövid válogatást!

2018-ban folytatjuk a rovatot, azzal a kis kité-
rővel, hogy olyan dömsödiek vagy Dömsödhöz
kötődő emberek írásaiból válogatunk, akik ma
már nincsenek köztünk.

Július hónapban Borza B. Nándor nagytisz-
teletű úr verseiből válogattunk. 1983. évi nyug-
díjba vonulásáig szolgálta Dab és Dömsöd la-
kosságát. Gondolatait fogadják szeretettel!

Angyalkának

Szép holdvilágos éjjel
kereslek fel én,

Hogy gyönyörködjön
szemem, szemed tükörén.
Amikor a szem beszél és
szívek dobbannak össze
Ez szebben szól a madár

füttynél,
Mely csupa érzelem, vágy,

hő szerelem.
Ide vágyom én holdvilágos

éjjen.
Mikor ketten vagyunk csak

ébren.
Két szerető szív, mely, ha

dobban
Szebben szól a madárfüttynél,

Mely csupa érzelem, vágy,
hő szerelem.

Vágyom utánad
édes Angyalom
Ha szól az est

harang.
Eljövök hozzád

lelkem, galambom
Látni, csókolni,

szeretni
Puha válladon
megnyugodni.

S ha elszólít az est
harang,

Áldásom kérem rád
s kérlek

Gondolj, gondolj
néhanapján rám,
Még egyszer ki
szeretett igazán.

Isten, Isten áldjon
tégedet hát.

Mostoha a sors
keze,

Mely minket
elválaszt,

De van Isten az
égbe’

Ki gondol két
szerető szívre,

Mely esd, eped,
óhajt,

Egy szebb, jobb
hazát. 

Ima a földért

Fohászkodom hozzád, óh
édes Istenem.

Terjeszd ki áldásra békés
kezed,

Hogy boldog legyen néped
e földön,

Melyet adtál ingyen
kegyelemből.

E pór haza, mely tele
búval, gonddal,

Váljék gyermek szív, szép
ábránd kertjévé,

Mely bár elmúlik, de Te
örökkévaló,

Ó, áldd, szenteld meg népidet,
Mely hozzád vágyik, érted

él,
Óh örök Atya Isten.

Bp., 1926. III. 14.

Március Idusa

Magyar népem
hozzád szól e pár sor.

Március idusán
szívedbe, lelkedbe zárom.

Magyar vagy? légy
magyar, de ne verd melled,

Mert nem tudhatod,
mit hoz a fekete felleg.

Ha Isten veled, senki
sincs ellened,

Mert Ő az ki szívén

hord, mint anyád
S nem engedi, hogy
semmiségbe bukj alá
Hiszen ő veled van,

mert Istened.

Bízzál magyar népem,
ha jobb jövendőt vársz,

Higgyél boldog
jövendőt, dolgozz és

vigyázz! Ne pártoskodj, mert
hisz egységben az erő,

Isten, haza,
szabadság ez a magyar

jövendő.
Bp., 1926. III. 14.

Könyvismertetõ
Egyszerű történetek 3.: Az elfeledett

körkép / Boda Mónika Marianna

Olvasmányos, stílusosan megkomponált
történeteket vehet kézbe az olvasó Boda Mó-
nika Marianna által megírt füzetek tartalmát
böngészve.

Az elfeledett körkép címmel megjelent kö-
tet témaadója a Bem-Petőfi-körkép, melynek
keletkezési dátuma 1898, az 1848-49-es sza-
badságharc 50. évfordulója. Alkotói: Jan Sty-
ka, Vágó Pál és Spányi Béla. Napjainkban a
körkép több darabban, több helyen lelhető fel.

A szerző az idegenvezető szemével vezeti
az olvasót a körképek világába, részletesen
elmagyarázva azok keletkezésének körülmé-
nyeit, jelentőségüket, létüket. Számos fotóval
illusztrálva, magyarázatokkal, alapos körké-
pet adva a 19. században kedvelt körképről,
mint műfajról.

„Az idegenvezető, ha nem tudja már meg-
mutatni, akkor leírja.” – mondja a Szerző.

Ezzel a gondolattal hívok minden érdeklő-
dőt erre a különleges, nem hétköznapi kirán-
dulásra!

Vass Ilona
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Arany oldal



Júniusban első alkalommal várta az érdeklődő közönsé-
get a Nyitott Porta, s ahogyan a plakátokon olvasható: leg-
főbb célja a népi kézművesség életben tartása, értékeink
megőrzése.

Dömsödön ez nem az első alkalom, hiszen néhány esz-
tendeje a Duna-parton álló Mogyorós adott otthont a pró-
bálkozásnak, illetve az Ipartestület által megrendezett
Ízek-Mesterségek Udvara c. rendezvény is hasonló jelleg-
gel bír.

A Nyitott Porta nyári hónapokban (június, július, au-
gusztus) folyamatos találkozási pontot jelent kézművese-
ink és az érdeklődő közönség számára. Különleges a hely-
szín és a próbálkozás sem megszokott, gondolok itt a fo-
lyamatosság elvére.

Június 23-án olyan kézműves termékekkel találkozhat-
tak itt az idelátogatók, melyek egyediek. Ha alaposan
szemrevételezzük az egyes darabokat, óhatatlanul készítő-
ik egyénisége, szorgalma, kreativitása tükröződik bennük. 

A következő két alkalommal jöjjenek el Önök is, és
győződjenek meg mindezekről!

Vass Ilona
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Nyitott Porta Dömsödön a Petrovics-ház udvarán

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 
a Petőfi Sándor utca 17. szám alatti 

NYITOTT PORTÁRA!

A rendezvény célja a hagyományos népi kézművesség 
életben tartása és értékeink megőrzése.

IDŐPONTIDŐPONTOK: OK: 
JÚLIUS 14-ÉN (SZOMBAJÚLIUS 14-ÉN (SZOMBATTON) 9 ÓRÁTÓL,ON) 9 ÓRÁTÓL,

AUGUSZTUS 18-ÁN (SZOMBAAUGUSZTUS 18-ÁN (SZOMBATTON) 9 ÓRÁTÓL.ON) 9 ÓRÁTÓL.

Szervezők: 
Dömsödi Kézművesek Baráti Társasága 

és a Petőfi Emlékmúzeum.



Július 01-jén vasárnap nyílt meg a dömsödi
református gyülekezeti házban Bazsonyi Arany
teljes életművéből egy válogatás, melyet ver-
seskötetének bemutatása követett.

90 éve született Bazsonyi Arany, Dömsöd
díszpolgára. Tisztelettel emlékeztünk reá ezzel
az alkalommal.

Festményein, tusrajzain, versein keresztül
örökké köztünk marad s engedi, hogy újra és új-
ra felfedezhessük Őt.

Visszafogott meleg pasztelljei, szóképei mind-
annyiónk számára mást üzennek, hiszen termé-
szetünknél, indíttatásunknál fogva mások va-
gyunk. A művészt félreérthetetlenül kíséri a
szülőföldhöz való ragaszkodás, a család szere-
tete. Festményein köszönnek a tolnai szelíd
dombok-lankák, emberalakjai közt testvére,
édesanyja, édesapja jelenik meg legtöbbször.

Az itt látható anyagot Lovas Csilla, a Wosins-
ky Mór Megyei Múzeum főmuzeológusa válo-
gatta össze. Megnyitó beszédet mondott Hubert
Ildikó irodalomtörténész. Idézem:

„Tematikus egységű s derűt sugárzó Bazso-
nyi Arany tárlata, mert a művésznek oly fontos
és szeretett témái szólalnak az itt látható alkotá-
sokon, mint: a család, a szülőföld, s a művész

lelkét örökké foglalkoztató válaszai arra a kér-
désre: hogyan is élhetünk Istennek tetsző, értel-
mes emberi életet.

Tudjuk, a művészet nemcsak rögzíti az idő-
ben soha vissza nem térhetőt, hanem emléket is
állít a kiragadt pillanatnak a maga sajátos látás-
módján, eszköztárán átszűrve...”

A megemlékezés teljességét Bazsonyi Arany:
Szigorú időrendben címmel megjelent verses
kötetének bemutatása jelentette. A versek kelet-
kezésének körülményeiről, érzelemvilágáról
Balatoni Teréz tanár, aki sajtó alá rendezte és
Erős Kinga, a kiadó szerkesztője beszélgettek.

Az általuk megközelített magyarázatokkal
vált életszerűvé a néző-hallgató közönség szá-
mára Bazsonyi Arany teljes munkássága.

Végezetül Bazsonyi Arany utolsó verseinek
egyikével zárom beszámolóm, ezzel emlékez-
zünk Reá.

„Szeretve lenni…
Szeretve lenni
és szeretni
ez a gyógyulás titka,
a legjobb kegyelmi patika.
Isten szívünkkel így teremtett,
ez virágzik benned,

mikor eltemetnek,
és őbennük is, akik
eltemetnek téged,
kik itt maradnak még,
hogy ezt a világot óvják, 
öntözgessék,
mert a legfontosabb
szeretve lenni
és szeretni!
Ezért vagyunk itt lenn
és ezért leszünk ott fenn.”

2011.  jún. 24.
Szöveg és fotó: Vass Ilona
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„Bazsonyi 90” – Szigorú idõrendben

Meghívó kiállításra

Július 13-tól „Szent László – Történetek,
helyszínek, legendák” címmel nyílik kiállítás
a Petrovics-féle házban, mely várhatóan augusz-
tus végéig lesz megtekinthető Dömsödön. 

A kiállításról július 20-án Balázs István
történész tart előadást.

A „Szent László – Történetek, helyszínek, le-
gendák” című kiállítás a Lengyel Kutatóintézet
és Múzeum saját alkotása, mellyel az intéz-
mény a 2017-es Szent László-év megünneplé-
séhez járult hozzá. A kétnyelvű (magyar és lengyel) tárlat a nagy király
– aki a magyarországi lengyelek védőszentje is – életét krónikarészlete-
ken és legendákon keresztül mutatja be, folyamatosan ütköztetve a tör-
ténelmi tényeket az írói képzelőerővel és a néphagyománnyal. Illusztrá-
cióul a Szent László nevét viselő kárpát-medencei településekről ké-
szült fényképek szolgálnak. Információs tel.: 06-20-253-2589



18 XXVIII. évfolyam 7. szám

Szeretném ezt egyszerűbb nyelven is megfogalmazni, hogy mit is
jelenthet ez a hétköznapi ember számára?!

A testi-lelki-szellemi egyensúly egy testi-lelki-szellemi egészséget
jelent. Egyensúly a múlt és a jelen között, a pozítív és negatív tudatosság
között, a test, lélek, szellem között. Ez mindenre vonatkozik, amik va-
gyunk, amit csinálunk, amit érzünk.

Az egész világban szükség van az egyensúlyra, és ezt maga a természet
is a maga módján igyekszik fenntartani. Sok-sok példát lehetne itt fel-
sorolni, de nem a nagyvilágra kell fókuszálnunk, hanem a mi saját belső
világunkra, mert minden onnan indul, mint sok kis lámpás, ami elkezdi
megvilágítani, fényesíteni, szebbé tenni a nagy egészet. Mint az apró
szentjánosbogarak, amik külön-külön nagyon apróka fényt árasztanak, de

sok-sok ilyen fényes bogárka több fényt bocsájt ki és megfényesíti a nagy
egészet.

Tehát mindenkinek fontos magára fókuszálnia, a belső érzéseire, saját
belső világára, és azt megvilágosítania, szebbé, jobbá tennie, és ezzel hatni
tud a környezetére. És ez a fény nem más, mint a szeretet. Magunkat tudjuk
formálni, megváltoztatni, szeretni, elfogadni, megfényesíteni. Az által, hogy
mi változunk, szeretettel fordulunk magunk és egymás felé, megváltozik a
másik ember is, nagyon érdekes módon megváltozik a környezetünk is.

Ez a hatás-kölcsönhatás elmélete, mint a fizikában, ahol bizonyították,
tanultuk, hogy a közeli és távoli dolgok is hatással vannak egymásra.
Hatok a másikra azzal, hogy változom úgy, mint napos időben a bőrünkön
is érezzük a távoli Nap melegítő hatását, lebarnul a bőrünk. Változik a nap
ereje, változik ez által a bőrünk színe.

Nagyon érdekes volt, amikor ezzel én magam szembesültem. A pár-
kapcsolatunkban voltak ilyen-olyan problémák, mint ahogyan minden
párkapcsolatban vannak, mert ez a világ legtermészetesebb dolga. Ez nem
probléma! A probléma az, ha egymást hibáztatjuk, nem nézünk szembe a
problémával és nem látjuk meg benne a saját részünket, mert csak azzal
tudunk mit kezdeni, semmi mással, azon tudunk változtatni, semmi má-
son, és ha mi változunk, változtatunk, a másik is változni fog. 

Pusztán az a tudat, hogy saját valóságunkat formáljuk, meg tud szaba-
dítani bennünket a korlátozó elképzelésektől, amik a múltban vissza-
tartottak bennünket. Nagyon fontos a TUDATOSSÁG! Tudatában va-
gyok annak, hogy hogyan mükődöm, milyen vagyok, mikben hibázom,
mert a HIBA AZ CSAK TANULÁS! Nagyobb tudatosság kisebb félel-
met eredményez.

Itt az ideje, hogy hogy szeresd és elfogadd önmagad, mert egy
CSODA vagy!

Kudarné Pap Zsófia koch és kineziológus

Dömsöd : Halásztelek 3:1 (2:0)
Dömsöd: Szilágyi – Szalacsi (Gyökeres), Czigler, Kardos, Szabó Z.

(Sass L.) – Turcsán (Papp), Kelemen A., Faragó (Bonár B.), – Rösch, Hu-
szár, (Bognár S.), Garai. Edző: Nagy A., Kun G. 

Csapatunk egy csatárral állt fel a tavaly még megye I-es Halásztelek el-
len, ennek ellenére szellemes játékkal biztos győzelmet aratott. Gólszerző
Rösch 2, Turcsán. Az utolsó mérkőzés győzelme sem volt elég a bent-
maradáshoz, hiszen negyven megszerzett ponttal a 11. helyen végzett a
Dömsödi SE. Az átszervezés miatt a 16 csapatból csak 10 marad bent, ezt
már az  elején lehetett tudni. Az MLSZ a labdarúgás sikertelensége miatt
az átszervezésekben éli ki magát, és okoz a csapatoknak és a szurkolóik-
nak nagy keserűséget. Hogy teljes legyen a kép, még 6 büntetőpontot is
levontak a bajnokság befejezése után, és sportszerűtlen viselkedés miatt
pénzbüntetésre ítélték Kovács Ferencet, a sportkör elnökét. Úgy vélem, a
sportszerűség területén a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség sem áll a

helyzet magaslatán, hiszen a bajnokság végi pontlevonások sem a leg-
sportszerűbb eljárást mutatják.

Az őszi bajnokságban a megyei III. osztályban indul a Dömsöd SE. A
másik csapat, a DUSE a kezdeti irányelvektől messze kerülve a megyei
IV. osztályban vitézkedhet. A DUSE olyan megfontolással indított felnőtt
csapatot, hogy az ifiből kiöregedő dömsödi játékosok játéklehetőséghez
jussanak. (Az utolsó hazai mérkőzésen egy dömsödi játékos játszott a csa-
patban, és az igazolások körül sem volt minden rendben.)  

Dömsödön 1971 óta folyamatosan mindig minőségi labdarúgás volt.
Megbízható csapattal és minden szükséges dologgal, ami kell egy labda-
rúgó csapat működtetéséhez. Most számomra úgy tűnik, jelentős változá-
sokra van szükség, hogy ismét minőségi foci legyen Dömsödön.

Csak remélhetjük, hogy minden a jobb irányba fejlődik ezen népszerű
sport területén községünkben.

Varsányi Antal

Labdarúgás hírei • Labdarúgás hírei

Test–Lélek–Szellem egyensúly II.

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

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

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

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

A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

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

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

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi 

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

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: július 25.

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

Várható megjelenés: augusztus eleje

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Balogh István Ferenc, Bencze István, 
Budai Szilvia, Christoph Gáborné, 

Csonka Nóra, Földvári Attila, 
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,

Korona Sándor, Köntös Ágnes, 
Kudarné Pap Zsófia, Orbánné Kiss Judit,

Rabné Polgár Edit, Richter Gyuláné, 
Siket Péter, Szabóné Lévai Csilla, 

Varsányi Antal, Velláné Bucsi Mária.

Készült 800 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenik meg.

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

Gábor Áron u. 2/a

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

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

06-70-634-5434

Született:
Fodor Bálint Gábor – Preboj Szabina 

GÁBOR BÁLINT
Burján András Attila – Ambruska Mónika Erika

HANGA
Deli István – Inotai Nikolett 

NORINA
Herceg Zsombor – Gulyás Anett 

BELIÁN
Bányai Sándor – Ormándi Renáta 

ZALÁN
Pető László – Mészáros Mónika Csilla

SOMA ÁDÁM

Házasságot kötöttek:
Förgeteg Csaba – Takács Annamária

Csonka Csaba – Bábel Emese
Katona Péter Antal – Mészáros Dóra

Geiger Attila – Béczi Éva
Szakos Gábor – Kun Erzsébet

Elhunytak:
Kiss Zsolt József 38 éves
Máté Béla 82 éves
Kanyik Pálné Hirt Mária 87 éves
Kiss Pálné Turi Judit Julianna 92 éves
Papp Géza 50 éves
Cserna Károly 85 éves
Józan József 92 éves 
Szekeres Antalné Ócsai Erzsébet 89 éves
Nyári István 65 éves
Gálpál Imre 83 éves
Meixner István 74 éves
Bulyáki János 80 éves
Győrki Andrásné 

Kaltenecker Magdolna 73 éves
Zsolnai Pálné Bödő Erzsébet 83 éves
Tarr Józsefné Szabó Margit Ilona 94 éves
Schnekta Ferencné Pilló Julianna 92 éves
Orosz Zsigmondné Nagy Lídia 94 éves

Anyakönyvi hírek

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

Ismét szól a tárogató
a dömsödi református templom tornyából

Hagyomány szerint Dömsödön a reformá-
tus templom tornyában, nyári időszakban va-
sárnap esténként felcsendül a tárogató hangja.

Ilyenkor zsoltárok, dicséretek, magyar éne-
kek és népdalok hangoznak el.

A hangszert Hajdú László szólaltatja meg,
a megszokottól eltérően minden második va-
sárnap este 6 órai kezdéssel. Ekkor hallgathat-
juk a tárogató messze szóló hangját. Jöjjenek
el ezekre az alkalmakra július 08-án és 22-én,
valamint augusztus 05-én és 19-én, hogy önö-
ké lehessen ez a különleges élmény!
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volt a Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközségben június 18.
és 22. között. Minden nap 9-től 12 óráig voltunk együtt kb. 70-en az óvo-
dásoktól a 8. osztályosokig. Sok középiskolásunk is visszatért segítőként
a táborba, és hét végére megérkezett néhány egyetemistánk is. Pedagógu-
sok segítettek változatossá tenni a programot ötletes és mutatós, a témá-
hoz kapcsolódó barkácsolással, Vass Ilonka kenyérlángost sütött nekünk
az Iparoskör udvarában, az asszonyok pedig szorgoskodtak a konyhában,
hogy sok-sok finom falat és mérhetetlenül sok innivaló kerüljön a gyere-
kek elé.

A középpontban azonban a lelki táplálék állt. A hét címe „Állat külde-
tés” volt. Minden nap olyan bibliai történeten keresztül tanított bennünket
Isten, amelyben szerepelt egy állat is. 

Az első napon „teveitatás” volt a téma. Ábrahám szolgája és Rebeka ta-
lálkozásán keresztül Isten küldött minket, hogy segítsünk másoknak, mert
Ő megsegít bennünket. A legnagyobb segítséget is Ő adta, Jézus Krisz-
tust, hogy legyen bűnbocsánatunk és örök életünk.

A második napon „fürjfalatokat” kaptunk. A pusztai vándorlás történe-
téből megláthattuk, hogy Isten küld bennünket, hogy hagyatkozzunk rá,
mert Ő gondoskodik rólunk még a legreménytelenebb helyzetekben is.

A harmadik napon egy „dumcsizó szamár”, Bálám szamarának törté-
nete világított rá, hogy Isten arra küld bennünket, hogy engedelmesked-
jünk neki, mert abból áldás származik az életünkre.

A negyedik napon „juhtalálat” volt a kulcsszó. Az elveszett, de a pász-

tor által megtalált bárány történetéből azt az üzenetet kaptuk, hogy Isten
küld bennünket, hogy örüljünk, mert ő utánunk jön, keres bennünket, nem
hagy elveszni.

Az ötödik napon az önfeledt játéké volt a főszerep, ahol a héten kapott
üzeneteket elevenítettük fel ügyességi és logikai játékok segítségével.

Gyerekek, fiatalok és felnőttek együtt gazdagodtunk lélekben ezen a
héten. Legyen érte Istené a dicsőség. Köszönünk minden segítséget, me-
lyet a hét megszervezéséhez és megvalósításához kaptunk.

Szabóné Lévai Csilla

VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT

MEGHÍVÓ
2018. július 15-én (vasárnap) 11 órakor „KINCSES ECCLESIÁNK”

címû egyháztörténeti állandó kiállítás megnyitójára a dömsödi református gyülekezeti házba.
A kiállítást megnyitja: Szabó Péter nagytiszteletû úr. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

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.: 06-24-435-178
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
van szentmise.

Plébános: Nemeskürti Ferenc

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

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra
Lelkipásztor: 
Szappanos Tibor
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2018-ban ballagó osztályok

8. a – osztályfőnök: Faragó Attila
Felső sor (balról jobbra): Bencze Noémi, Pethesné Nyári Katalin, Gnáj István, Kiss Richárd Levente, Kovács Kristóf Mihály,

Kudar Zoltán Szabolcs, Perger Máté, Földi Róbert Márk, Kovács Miklós Áron, Csepregi Sándor József, Béczi János. 
Középső sor: Pongrácz Bettina, Biricz Vivien Linda, Kristóf Vivien, Rakszegi Napsugár. Alsó álló sor: Bábelné Varga Judit, 

Varga Ildikó, Takács Andrea, Bátor Bianka Blanka, Józsa Viktória, Kovács Adrienn Zsuzsanna, Kovács Kata Mónika, 
Molnár Lili, Mendi Klaudia. Ambruska Margit, Lakcsikné Szabó Magdolna. Ülő sor: Major Anna, Csömöri Elly, 
Tóthné Porvay Zsuzsa, Krnájszki Istvánné, Gacsné Gábor Mariann, Mészáros Pálné, Pergerné Kenesei Krisztina, 

Földváriné Balikó Mariann, Horváth-Nagy Emese, Thamó Emőke, Ispánné Czibolya Andrea, Gerenday Éva

8. b – osztályfőnök: Ispánné Czibolya Andrea
Felső sor (balról jobbra): Pethesné Nyári Katalin, Bábelné Varga Judit, Ruszó Tibor, Kengyel Dániel, Szakál Bence Ádám,
Török Kristóf László, Ila Gergő Tamás, Kun József Kevin, Végh Vivien, Orosz Anikó Réka, Béczi János, Lakcsikné Szabó

Magdolna, Faragó Attila. Alsó álló sor: Popovics Sára Vivien, Bacsó Csenge Zsófia, Farkas Mercédesz, Mátyás Zsófia Otília,
Józan Luca Mária, Fekete Nikolett Kinga, Fekete Liliána, Brassó Evelin, Molnár Fanni, Mészáros Anikó Ágnes, 
Szeile Alexandra Vanessza, Bajnóczi Attila, Ambruska Margit. Ülő sor: Bencze Noémi, Sasné Boldizsár Mária, 

Tóthné Porvay Zsuzsa, Krnájszki Istvánné, Gacsné Gábor Mariann, Mészáros Pálné, Pergerné Kenesei Krisztina, 
Földváriné Balikó Mariann, Horváth-Nagy Emese, Thamó Emőke, Fehér Lászlóné, Gerenday Éva
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