
Ismét egy nagyszerű hírrel köszönthetem az olvasókat! „Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításá-
nak és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén” című pályázaton 105.191.210 forintot nyertünk a Széchenyi út, a
Bucsi köz és a Petőfi utca aszfaltozására, teljes felújítására! Köszönet és gra-
tuláció mindenkinek, aki kicsit is tett ezért a nem kis sikerért, így Pánczél
Károly képviselő úrnak, Kánai Gergely projektmenedzsernek, a műszaki
anyagot összeállító Dr. Bencze Zoltán jegyzőnek és a műszakosoknak,
Csanálosi Melindának és Varga Lászlónak. Természetesen köszönet jár
képviselőtársaimnak és a külső bizottsági tagoknak is, hiszen nem egyszer
kellett rendkívüli testületi ülést tartani a sikeres pályázat érdekében! 

Minden település életében vannak kiemelkedő, történelmi léptékkel
mérve is nagyszerű esztendők. Nos, remélem, nem tartanak elbizakodott-
nak, de egyre inkább azt érzem, hogy a 2019-es év ilyen lesz számunkra!
Jövőre ünnepeljük Dab és Dömsöd egyesülésének 80. évfordulóját! Túl
az ünnepi rendezvényeken, emlékezetessé tesszük a következő tizenkét
hónapot azzal is, hogy megépítjük az egészségügyi központot, új aszfaltot
kap – a teljes felújítás mellett – hat, mára már lepusztult, szétesett utcánk,
és várjuk a Leader mozgalom keretében beadott atlétikai futókör építésére
beadott pályázatunk sikerét is! Az előttünk álló év feladata lesz – sikeres
pályázat után – egy mini bölcsőde építésének legalább a kezdő lépéseinek
a megtétele! Úgy gondolom, hogy fejlődésünk egyik gyöngyszeme lesz a
saját erőből épített közpark a Bajcsy-Zs. utca és a Szabadság utca sarkán!
Itt fogjuk kiállítani a katolikus templomból kikerülő ólomüveg ablakokat.
A tér alatt feltárt pincének még nincs meg a végleges funkciója, de talán a
helytörténeti múzeumhoz közelítünk leginkább!

Apropó! Katolikus templom! Bár nem vagyunk a beruházás részesei,
de a templomépítés szintén a 2019-es évet fogja gyarapítani! Túl vagyunk
a nem kis szenvedélyt, vitát kiváltó bontáson! Az új templom alapkőleté-
telén a szép számú érdeklődőnek rövid köszöntőmben azt mondtam, hogy
az az ország, az az egyház és az a település, amely templomot épít, az a jö-
vőnek épít, és kinyilvánítja azt is, hogy keresztény Európát, keresztény
Magyarországot, keresztény települést akar a jövőben is! Nemeskürty Fe-
renc esperes úr azokról az információ hiányában csak okoskodásnak tűnő
vitákról szólt, amelyek csaknem megakadályozták ezt a nem mindenki-
nek megadatott építkezést! Jó volt hallanom köszönetét Szabó Péter
nagytiszteletű úr felé, mert az építkezés ideje alatt a református gyüleke-
zeti házban tarthatják a katolikusok a szentmiséket! Beer Miklós püspök
úr is megjegyezte, hogy milyen fontos mérföldkő Dömsöd életében egy
új, modern templom építése! Magam pedig biztos vagyok abban is, hogy
Dömsöd XXI. századi építészetének alapkövét fogjuk látni!

Már említettem a jövő évi egyesülés 80 éves évfordulóját. Éppen ezért
kérek minden Kedves Olvasót, hogy ötleteikkel segítsék a szervezők
munkáját, hogy minél színesebb, színvonalasabb rendezvényekkel ünne-
pelhessünk! Előre is köszönöm!

Az Idősek Karácsonyán, december 17-én ebéd után most is szeretettel vá-
runk mindenkit néhány óra gondtalan kikapcsolódásra, beszélgetésre! Mi
lesz vajon az uzsonna? Ez még előttem is rejtély, de hogy fasírozott és bejgli
lesz, az biztos, és az is biztos, hogy a műsor is szórakoztató, nagyon jó lesz!

Karácsony és Szilveszter felé közeledve kívánok minden Dömsödi Lakó-
társamnak áldott ünnepeket, sok-sok ajándékkal, lelkieket és kézzel foghatót
is! Képviselőtársaim nevében is köszönöm támogatásukat, a rengeteg segítsé-
get, amelyet kaptunk nem könnyű feladataink teljesítéséhez! A tavaly decem-
beri Aktuálisban azzal zártam a soraimat, hogy a cél közös: boldog családok,
boldog településen éljenek! Ennél szebb gondolatot most sem tudok írni!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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Fotó: Vass

Berki Géza: Betlehemi pásztorok

Szeretettel kívánunk áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt 

Dömsöd Nagyközség Polgárainak!

Vass Ilona Györgyi
Dömsödi Hírnök felelõs szerkesztõje

Dömsöd Nagyközség 
Képviselõ-testülete

Dr. Bencze Zoltán
Dömsöd Nagyközség

Jegyzõje

Bencze István
Dömsöd Nagyközség 

Polgármestere 
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2018. dec. 19. szerdán 14-15 óráig

SZABÓ ANDRESZABÓ ANDREAA
képviselő asszony, az Oktatási,

Közművelődési és Sport 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.

KútfúrásKútfúrás 110-es csatorna-
csővel – garanciával.

06-30-964-0485

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

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete azon céltól vezérelve, hogy eljö-
vendő generációk számára is egy élhető telepü-
lést teremtsen, fokozott figyelemmel a termé-
szeti értékek megőrzésére és gyarapítására, a
környezetvédelem fokozott érvényre juttatására

FÁSÍTÁSI PROGRAMOT
hirdet az alábbi kategóriákban:

1. „Zöld mecénás” – a faültetések anyagi támo-
gatására,

2. „Fogadj egy fát örökbe” – támogató mozga-
lom.

„Zöld mecénás” – 
a faültetések anyagi támogatására

A „Zöld mecénás” program keretében bár-
mely természetes vagy jogi személy az Önkor-
mányzat faültetéseinek támogatására pénzbeli
adományt nyújthat.

Az Önkormányzat vállalja ennek keretében:
• az adományozóval közérdekű kötelezett-

ségvállalásra vonatkozó írásbeli szerződést köt;
• a befizetett adományt csak és kizárólag köz-

területi vagy az önkormányzat tulajdonában lé-
vő más ingatlanra történő faültetésre vagy fa-
pótlásra fordítja;

• az elültetésre kerülő fákról nyilvántartást
vezet, amelyben rögzíti a fa ültetésének idejét,
helyét, fajtáját, valamint az adott évben fásításra
beérkezett adományok összesített összegét és a
fásításra fordított adott évi összeg nagyságát;

• az elültetett fák gondozását.
A „Zöld mecénás” program minden év szep-

tember 1-től december 20-ig tart, amely időszak
alatt lehet az adományokat megfizetni. Az ön-
kormányzat a fák ültetését a program keretében
a tárgyévi program meghirdetését követően a
következő év április 30-ig folyamatosan végzi.

Az adományokat az adományozók befizet-
hetik:

• a Dömsödi Polgármesteri Hivatal házipénz-
tárába készpénzben, vagy

• az önkormányzat 11742070-15393159-
00000000 számú bankszámlájára történő uta-
lással (ez esetben kérjük, hogy az utalás közle-
ményében tüntessék fel: fásítási program).

Az önkormányzat az adományozók szemé-
lyéről nyilvántartást vezet, és az adományozó
nyilatkozatától függően közzéteszi személyét
az önkormányzat honlapján.

A „Zöld mecénás” programba jelentkezők a
szerződés megkötése és személyük nyilvános-
ságra hozatalához való hozzájárulás megadása
miatt személyesen a Dömsödi Polgármesteri
Hivatalban vagy elektronikus úton a domsod@
domsod.hu e-mail címen jelentkezhetnek.

„Fogadj egy fát örökbe” – támogató mozgalom

A „Fogadj egy fát örökbe” – támogató moz-
galomhoz csatlakozhat bármely természetes
vagy jogi személy, aki vállalja, hogy legalább
egy Dömsöd Nagyközség területén lévő közte-
rületen álló fát gondozásába vesz.

Ennek keretében a mozgalom tagja vállalja,
hogy:

• az általa örökbe fogadott fát szükség szerint
öntözi,

• a fa környezetében lévő azt veszélyeztető
hulladékot eltávolítja,

• a fa egészségét, sérülését nyomon követi,
sérülés, betegség vagy egyéb károsító esetén azt
haladéktalanul jelzi az Önkormányzatnak.

Jelentkezni a programba folyamatosan lehet,
személyesen a Dömsödi Polgármesteri Hivatal-
ban, vagy a domsod@domsod.hu e-mail címen.

Az önkormányzat nyilvántartást vezet a moz-
galomban résztvevő személyekről, valamint az
általuk örökbe fogadott fákról, és amennyiben a
mozgalom tagja ehhez hozzájárul, ezt honlap-
ján közzéteszi.

FÁSÍTÁSI PROGRAM
MEGHIRDETÉSE



XXVIII. évfolyam 12. szám 3

2018.  december 10.  (hétfő) 10.00 órától
MINDENKI KARÁCSONYFÁJA DÍSZÍ-
TÉS a CBA parkolóban

MÉZESKALÁCS – MESEVÁROS KIÁL-
LÍTÁS  
A dömsödi Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ tisztelettel hívja és várja gyerekek, fel-
nőttek, családok, alkotó kedvű közösségek jelent-
kezését egy káprázatos mézeskalács meseváros
elkészítéséhez. A házakat és a díszeket a résztve-
vők otthon állítják össze, mindenki önálló elkép-
zelése szerint alakíthatja és díszítheti alkotását.
Egyénileg és csoportban is lehet dolgozni. 2018.
december 10-11-12. minden nap 9.00 és 18.00 óra
között várjuk a mézeskalács házikókat a Művelő-
dési Központ kamaratermébe. A felépült mesevá-
rost 2018. december 14-én nyitjuk meg. A kiállí-
tást megnyitja: Köntös Ágnes igazgatónő. Vendé-
geinket kaláccsal, teával és forralt borral várjuk,
alkotóinknak ajándékkal kedveskedünk.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető: 2018. de-
cember 14-től – december 22-ig a ház nyitvatar-
tási idejében. Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a közös karácsonyi mesevárosunk
felépítéséhez. Nagyon örülnénk, ha minél töb-
ben részt vennének ünnepi játékunkban.

2018.  december 14. (péntek) 17.00 órától
MÉZESKALÁCS MESEVÁROS KIÁLLÍ-
TÁS megnyitó
A kiállítást megnyitja: Köntös Ágnes igazgatónő

2018.  december 14. (péntek) 17.00 órától
ADVENTI HANGVERSENY
A Dezső Lajos A.M.I. növendékei és tanárai
közreműködésével
Helye: O.M.K. nagyterem

2018.  december 16. (vasárnap) 15.00 órától
„KARÁCSONYI CSILLAGSZÓRÓ” 
karácsonyi gálaműsor a JU ÉS ZSU TÁRSU-
LAT előadásában 
Helye: O.M.K. nagyterem

2018.  december 21. (péntek) 18.00 órától   
ÜNNEPI MŰSOR – KARÁCSONYI KON-
CERT
Az ünnepi műsor: BETLEHEMI JÁTÉKOK,
A KIS GYUFAÁRUS LÁNY
Az általános iskola tanulói és a Ju és Zsu Társu-
lat előadásában.
Helye: O.M.K. nagyterem

2018.  december 22. (szombat) 15.00 órától
DEZSŐ LAJOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZE-
TI ISKOLA TÁNC GÁLÁJA
Helye: O.M.K. nagyterem

A megyei III. osztály felnőtt labdarúgó baj-
nokságában kitett magáért a dömsödi csapat.
Veretlenül az első helyen várja a tavaszi mérkő-
zéseket. Az utolsó négy mérkőzésen a követke-
ző eredmények születtek:

Dömsöd : Ecser 0 : 0 
Talán ez az egy mérkőzés ami némi csalódást

hozott a hazai szurkolóknak. Küzdelmes össze-
csapás volt. Mindkét csapatból egy-egy kiállí-
tás, és összesen hat sárga lap. A mieink közül
Sass Lászlót a 93. percben állította ki a játékve-
zető. Sajnos a győzelmet nem sikerült megsze-
rezni, de legalább a veretlenség továbbra is
megmaradt. A következő mérkőzés Sóskúton
került megrendezésre.

Sóskút : Dömsöd 2 : 3 (1 : 1)
Már a 8. percben vezetéshez jutott a hazai

csapat, amit a 43. percben egyenlített ki Cserna
Gábor. A második félidőből alig telt el 8 perc,
ismét vezetéshez jutott a Sóskút. Ezt a 60. perc-
ben Palotai egyenlítette ki, majd a 90. percben
Cserna révén megszereztük a győzelmet is.
Ami a múlt héten nem sikerült, most kárpótolta
a csapat.

Az utolsó hazai mérkőzésen ismét csapatunk
volt az esélyes.

Dömsöd : Páty 3 : 1 (1:0)
A 27. percben szerzett vezetést csapatunk

Cserna révén. A második félidőben Balogh
Viktor és Cserna volt ismét eredményes. A 86.
percben szépített az ellenfél Erdei révén.

Az utolsó mérkőzésen szomszédvárak rang-
adója következett.

Ráckeve, jv: Tóth (Fazekas, Péli)
Ráckeve : Dömsöd 0 : 3 (0 : 2)
Szilágyi – Rácz, Czigler, Faragó (Turcsán),

Szabó Z. – Rösch (Cziráky), Örsi, Kerekes
(Végh) – Szabó I., Cserna (Sass), Palotai.

Edző: Nagy Attila, Kun Gergely.
Cserna Gábor két perc alatt mattolta egy-

kori csapatát a 17. és a 19. percben. A máso-
dik félidő végén még Szabó István volt ered-
ményes. Annak ellenére, hogy Ráczot a 30.
percben kiállította a játékvezető, szenzációs
győzelmet aratott csapatunk a második he-
lyezett otthonában.

A III. osztályú megyei bajnokság nyugati
csoportjának végeredménye:

1 Dömsöd 15 13 2 0 50:15 41
2 Ráckeve 15 10 3 2 39:22 33
3 Perbál 15 9 1 5 27:16 28
4 Tárnok 15 8 3 4 31:21 27
5 Diósd 15 7 2 6 31:20 23
6 Páty 15 7 2 6 23:24 23
7 Ócsa 15 7 2 6 29:31 23
8 Szigethalom 15 6 5 4 29:26 23
9 Inárcs 15 7 0 8 41:31 21
10 Sóskút 15 7 0 8 34:28 21
11 Délegyháza 15 6 2 7 27:36 20
12 Ecser 15 5 3 7 33:31 18
13 Újlengyel 15 5 2 8 24:33 17
14 Gyál 15 4 2 9 30:45 14
15 Kiskunlacháza 15 1 3 11 17:49 6
16 Táborfalva 15 2 0 13 16:58 5
A következő idényben nem lehet más cél mint
az első hely megtartása. Ez azonban nem lesz
könnyű, hiszen csak öt mérkőzést játszik itthon
csapatunk. Nagy szükség lesz a szurkolói támo-
gatásra, ezért jó lenne ha a tavasszal nem 50-en,
hanem legalább százan biztatnánk csapatunkat
a hazai mérkőzéseken. 

Varsányi Antal

Veretlenül õszi bajnok a Dömsöd SE

-1 pont

Petõfi Sándor OMK 2018. december havi programjai

Békés, Örömteli Ünnepeket
és Boldog Új Esztendõt
kíván a Petõfi Sándor 
Oktatási és 
Mûvelõdési 
Központ!

2018.  december 17. (hétfő)  13.00 órától

Kedves dömsödi Nyugdíjas!

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az
Oktatási és Művelődési Központban

KARÁCSONYI ÜNNEPI MŰSORT
rendez, 

melyre Önt ezúton szeretettel 
hívja és várja!

Fogadja el meghívásunkat, hogy közösen
tölthessünk el egy kellemes délutánt 

karácsony jegyében!                
Képviselő-testület

Helye: O.M.K. nagyterem



4 XXVIII.  évfolyam  12.  szám

Jött a Mikulás

Névadósaink műsort adtak

„Régi mesékre emlékszel-e még?”

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

A Dömsödi
Általános

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

igényesen
felújított 

nagytermét,
mely alkalmas rendezvények, baráti,
családi összejövetelek megtartására

(max. 60 fő)!
Érdeklődni lehet: 

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13. 
Tel.: 06 24 435 416, 06 30 921 8293 

ipartestulet.d@pr.hu

című állandó kiállítás

megtekinthető az Iparos körben

minden hétköznap délelőtt, ill.

csoportoknak előre megbeszélt

időpontban, tárlatvezetéssel.

Érdeklődni a következő

számokon: 

Szabó Andrea: 06 30 5947 169

Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

AA  DDöömmssööddii
ÁÁllttaalláánnooss

IIppaarrtteessttüülleett
hhíírreeii

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 emléke-
ket ébresztettek volt di-
ákokban, szerezzenek
örömet a lap olvasóinak
és folytassák a régi me-
séket! S így elindulhat
egy új rovatunk.

Komoly felkészülés az ifjúsági parlamentre



MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt 
és kedves családját 

a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti 
Iskola

ADVENTI 
MŰSORÁRA.

A rendezvény helye és ideje:

Petőfi Sándor OMK
2018. december 14. (péntek)

17 óra

A műsorban fellépnek a zenei  
és színjáték tanszakos növendékek
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A DDezsõ LLajos AAlapfokú MMûvészeti IIskola hhírei
November 16-án Szigetcsépen

rendeztek körzeti rajzversenyt az
általános iskolában. A versenyt
négy korcsoportban rendezték meg.
Az idei téma „Az én kedvencem”
volt.

A versenyre autóval mentünk, a
gyerekek szállításában szülők, nagy-
szülők is közreműködtek: Idrányi
Szilvia, Kakuk Rudolfné Csörgő
Mónika és Fabókné Poromb Zsóka.
Ezúton is mindannyiuknak köszö-
nöm az önzetlen segítséget!

Ahogy odaértünk a szigetcsépi
iskolába, a gyerekek számot húz-
tak, így senkinek nem szerepelt a
rajzán a neve – ezáltal biztosították
a pártatlan, igazságos bírálatot. A
verseny két órán keresztül zajlott,
ki-ki a maga választotta technikával készített
egy képet. A zsűrizés idejére az iskola ven-
dégül látta a gyerekeket és kísérőket.

Az értékeléskor Puha Ferenc festőművész,
a zsűri elnöke elmondta, hogy ebben az év-
ben nagyon szép, színvonalas munkákat ké-
szítettek a gyerekek, nehéz volt kiválasztani
a győztes alkotásokat. Elhangzott még, hogy
igazából mindenki győztes, aki részt vesz
egy megmérettetésen!

Számunkra az alábbi csodálatos eredmények
születtek:

I. korcsoport: Elhassan-Mustafa Mona – 1.
helyezés, Varga Petra – 2. helyezés

II. korcsoport: Szeibert Simon – 1. helyezés
III. korcsoport: Kadók Boglárka – 1. helyezés
IV. korcsoport: Kunu Szebasztián – 1. helye-

zés.
Különdíjat kapott: Danyi Zsanett és Kakuk

Zsanett.
Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit,

Germán Fatime. Innen is megköszönöm nekik a
felkészítést és az áldozatos munkájukat!

Köszönöm valamennyi versenyzőnek a rész-
vételt, és kívánom, hogy még sok megmérette-
tésen vegyenek részt!

Köntös Ágnes 
intézményvezető

Márton-nap alkalmából közös kézműves foglalkozást tartottunk az
OMK-val, november 11-én a bábszínház után. Nagyon örültünk an-
nak, hogy a gyerekek szülőkkel, nagyszülőkkel, nagyobb testvérrel
jöttek, és így közösen alkothattak. Lehetett vászonból varrt libát töm-

ni, Márton-napi lámpást készíteni és terméssel kombinált libarajzot
díszíteni. Arcfestés, libazsíros kenyér és meleg tea járult hozzá a jó
hangulathoz. A remekbe szabott munkákat fényképeken is megörökí-
tettük. 

Következő közös kézműves programunk december 6-án – csütör-
tökön – délután 2-4-ig lesz, ahol a Mikulásra és karácsonyra hangoló-
dunk. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

dolgozói

Márton-napi programunkról…
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Az októberi kellemes, szinte már nyárias időjárást kihasználva több
programunkat szabadtéren rendeztük meg. 

A Kézenfogva Alapítvány kalózhajóvá alakított kamionja egy napsu-
garas délelőttöt (okt. 4.) töltött az iskolánk előtt. A 3-6. osztályos tanuló-
ink egy-egy órán át, játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek a fo-
gyatékkal élő emberek életével. A feladatok közt szerepelt kerekesszékes
akadálypálya, óriás puzzle, kalóz kaland a kamionban. Célja elsősorban
az volt, hogy a tanulók nyitottabbá váljanak a problémákra, és segítse a fo-
gyatékkal élők elfogadását. 

Az aradi vérta-
núk előtti tisztel-
gés, megemléke-
zés már a kivégzé-
sük napján elkez-
dődött, hiszen – a
szemtanúk elbeszé-

lése alapján – már egy-két órával később tömegekben zarándokoltak an-
nak helyére a gyászolók. Iskolánk minden évben ünnepi műsor keretében
eleveníti fel az akkori eseményeket. A múlt történéseit 5-én az 5. b osztá-
lyos tanulók műsora idézte fel. A megemlékezést Faragó Attila állította
össze.

Szintén hagyomány iskolánkban, hogy az aradi vértanúk tiszteleté-
re október 6-ai futóversenyt rendezünk, szinte minden dömsödi di-
ák részvételével. Ennek az eseménynek a keretében tettek az ötödik
osztályos tanulók fióka esküt. A rendezvény a dömsödi sportpályán
került megrendezésre, ahol a játékos bemelegítést Rakszeginé Ko-
vács Mónika tartotta. Születési év szerint csoportokban mérhették
össze gyorsaságukat és kitartásukat a tanulók. Az érem mellé kapja
azt elismerésül az első három helyezett, hogy a neve szerepel az aláb-
bi táblázatban.

Október az iskolánkban

1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett
2012 Horváth Anna 1. b Jakos Csenge 1. b Varga Petra 1. b
2011 Gonda Eszter Izabella 2. b Széchenyi Boglárka 2. b Tímár Renáta 2. b
2010 Szabó Vanda 3. a Jánosi Boglárka 3. b Mendi Karina Kitti 2. a
2009 Slezák Tímea Petra 3. a Láng Rege Réka 4. b Rakszegi Zamira 3. a
2008 Boruzs Hanna Lídia 5. a Baráth Leila 5. b Feke Liliána 5. a
2007 Takács Ágnes 6. a Szeile Bernadett Klaudia 6. b Klszák Evelin 6. b
2006 Mészáros Fanni 6. a Ambruska Bernadett 6. b Dobrai Nóra 6. b
2005 Keresztes Adrienn 8. a Sas Zsuzsanna 7. b Kovács Viktória 7. a
2004 Lantai Tímea 8. a Csörgő Lujza Lilla 8. b Pénzes Fanni Mercédesz 8. a

Vályi Veronika Tünde 8. b

1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett
2012 Jaksa Ádám Crisan Krisztián Benett 1. a
2011 Omiliák Dávid 1. b Balogh László Levente 1. b Bucsi Bence 1. b
2010 Kiss Gergő Péter 3. b Gonda József 2. a Selmeci Zalán Hunor 3. a
2009 Madarász Zalán 3. a Csörgő Ádám 4. a Bokor Levente László 3. a
2008 Barta Csanád Márk 4. b Tóth László 4. b Aszalós Soma 4. b
2007 Sankó Bence 6. a Papp Mihály 5. b Faragó Tamás Sándor 5. a
2006 Csörgő Hunor István 6. b Madarász Zétény 6. b Liptai Áron 6. b
2005 Varga Miklós Richárd 7. b Varju Dániel 7. b András Ákos 7. b
2004 Bódog Zsolt Richárd 8. a Vella Donát Antal 8. a Kincses József 8. b
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Szeptemberben 3 napot töltöttünk Zánkán
az Erzsébet-tábor keretében.

2 hónapja történt, de még friss az emlék a 
6. a osztály tanulóiban. 

Gyerekszóval:
Egy nagyon élménydús kirándulás volt.

Rengeteg emléket szereztem. Sok nevetéssel
és bolondozással telt. Amióta ott voltunk, az
osztályunk sokkal összetartóbb lett. Szuper
volt az esti buli és a társasjátékozás. Kár, hogy
csak 3 napot maradhattunk. Sokat játszottunk
a kis pataknál, amiben „kincseket” találtunk.
Nagyon örültem, hogy ott lehettem, és nagyon
szívesen mennék még egyszer. Köszönjük
Elly néninek, hogy elvitt minket.        

/ Czeller-Kovács Abigél /  

Az Erzsébet-tábor a legjobb tábor, amiben
voltam. Nagyon tetszett minden, legjobban a
szállás. Jó szobatársaim voltak, sokáig fent
voltunk, jót szórakoztunk.     / Csaplár Tünde /

Az egyik osztálytársam beleesett a 10 cm
mély patakba, és nyakig vizes lett. A progra-
mok közül tetszett: trambulin, hajókirándulás.    

/ Molnár Anna /

Nekem nagyon tetszett. Nekem csak az nem
tetszett, hogy kevés volt az ennivaló. De nagyon
jó volt a buli, amire még a lányok is átjöttek. 

/ Berki Szabolcs /

Nagyon tetszettek a különböző programok:
az izgalmas trambulin és a kézműves foglalko-
zás. A patakban pénzt kerestünk. Este játszot-
tunk Elly nénivel activityt, mutogattunk, kör-
beírtunk, sokat nevettünk. Ami nem annyira
tetszett: nem volt fűtés, az ennivaló. De azért
nagyon rossz volt hazajönni, még egy kicsit
maradtam volna. Hazafelé megálltunk egy
fagyizóban.                              / Horváth Fanni /

Szerintem nagyon jó lehetőség volt az Er-
zsébet-tábor. Nagyon sok program volt. Ne-
kem a hajókázás és az ugrálás tetszett a legjob-

ban. Az egyik osztálytársam majdnem nyelv
nélkül jött haza. 9-en voltunk egy szobában.
Szerintem szuper volt, máskor is szívesen el-
mennék. Köszönöm a lehetőséget, hogy elme-
hettem.                                         / Lacza Hanna /

Nekem az tetszett a legjobban, hogy jó sok
program volt, és sohasem unatkoztunk. Egyik
este nagyon jó buli volt az egyik szobában. Az
egyik osztálytársam beleesett a patakba, na-
gyon vicces volt. Sokan laktunk a szobában,
így mindig pakolnunk kellett volna, de néha
nem csináltuk. Szó szerint felborult a rend.          

/ Matus Alexandra /

Nekem az tetszett, hogy jobban összeková-
csolta az osztályt a kirándulás. Jó volt, hogy
többen aludtunk egy szobában. Este átmen-
tünk egymáshoz és zenéltünk. Az volt a rossz,
hogy nem fűtöttek, pedig hideg volt. Nem volt
finom az étel.                              / Budai Dzseni /

Jó volt focizni. Megnéztük a Balatont, hajóz-
tunk is rajta. Gyönyörködtünk a szép látvány-
ban. Az ebédlő furcsa volt, mivel még nem lát-
tam ilyet. Az ennivaló lehetett volna egy kicsit
jobb. Nekem a legjobban a számháború tetszett,
az nagyon-nagyon jó volt. Este szerettem volna
aludni, de a fiúk sokat beszéltek, és nem tudtam
tőlük. A karszalagomat megtartottam, még most
is a szobámban van.           / Szombati Zsombor /

Nekem nagyon tetszett az Erzsébet-tábor,
mert sosem volt olyan, hogy nem volt valami.
Mindig mentünk mindenhova. Legutolsó este
buliztunk. Az étel az nem volt finom. Vásárol-
ni drágán lehetett.   / Kakas Bence /

Szerintem ez volt életem legjobb tábora! A
kis patakhoz ebéd után mindig lementünk sza-
ladgálni egyet. A segítő fiatalok nagyon ked-
vesek voltak velünk. A legjobb program a
számháború és a hajókázás volt. Sajnos nem
tudtunk fürdeni, mert már hideg volt a víz.       

/ Gonda Gréta /

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból
2005 óta rendezik meg a Bolyai csapatver-
senyt.

Iskolánk 4 fős csapatokkal vett részt no-
vember 9-én a megmérettetésen.

5. osztályos csapatok:
Csillámlámák: Bús Alexa Virág

Boruzs Hanna Lídia
Csepregi Zsanett
Szabó Anna

Felkészítő: Sasné Boldizsár Mária
Észbombák: Balogh Antal

Kadók Boglárka
Faragó Tamás Sándor
Varga Viktória

Felkészítő: Sasné Boldizsár Mária
6. osztályos csapat:

Betűpiramis: Horváth Fanni
Lacza Hanna
Ambruska Bernadett
Perger Panka
Felkészítő: Csömöri Erzsébet

7. osztályos csapatok:
Agymenők: Göllény Petra

Nagy-Molnár Martin
Sándor Emma
Szabó Petra
Felkészítő: Csömöri Erzsébet

Szótagoló: Balogh Virág
Horváth Petra
Palásti Vivien
Sas Zsuzsanna
Felkészítő: Csömöri Erzsébet

A Szótagoló csapat a 8. helyezést érte el a
36 csapatból. Gratulálunk nekik, és büszkék
vagyunk mindegyik csapatra. Minden tanuló
sokat dolgozott, hiszen sok-sok munka, gya-
korlás előzte meg a versenyt.

Bolyai
Anyanyelvi

Csapatverseny

Szeptemberi emlék / 6. a osztály

Papírgyűjtés (október 5-6.): Iskolánk törekszik a környezettudatos
nevelésre. Ennek keretében rendezzük meg minden évben kétszer a papír-
gyűjtést. Az előző évekhez híven, a gyerekek idén is több konténernyi pa-
pírt hoztak újrahasznosításra. 

Október 13-án, hagyományainkhoz híven nyílt napot tartottunk a felső

tagozaton, amelyre sok szeretettel vártuk a 4. osztályos tanulókat és az itt
tanuló diákok szüleit. A visszajelzések alapján leendő felsős diákjaink po-
zitív élményekkel gazdagodtak. 

Az 1956-os forradalomról és szabadságharcról iskolánk falain belül
is megemlékeztünk. Diákjaink idézték fel a főbb eseményeket. A műsort
az 5. b osztály tanulói adták, Faragó Attila segítségével.

A makádi szavalóversenyen (október 24.) idén is sikeresen vettek
részt tanulóink. Ezúton is gratulálunk nekik!

5. osztályosok közt: 1. helyezett: Csepregi Zsanett 5. a
6. osztályosok közt: 2. helyezett: Baranya Ábel 6. b

Különdíj: Liptai Áron 6. b
7. osztályosok közt: Különdíj: Sas Zsuzsanna 7. b
Október 25-én délután középiskolás tanulók, volt diákjaink tartottak

pályaválasztási fórumot a 8. osztályosoknak a Széchenyi úti iskolában.
Ezeken a rendezvényeken volt tanulóink saját szemszögükből mutatják
be jelenlegi iskolájukat, ezzel is segítve a nyolcadik osztályosok pálya- és
iskolaválasztását.                        Összeállította: Ispánné Czibolya Andrea
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Európai „Mézes Reggeli” Program
Dömsödön

November 16-án negyedik alkalom-
mal népszerűsítették a dömsödi méhé-
szek a méz egészséges hatásait. A kez-
deményezés célja a méhek hasznos te-
vékenységének és az egészséges élet-
módnak a fókuszba állítása.

A környezetvédelemben és a bioló-
giai környezet változatosságában is je-
lentős szerepe van a méhek szorgos
munkájának.

Helyi méhészek ajánlották fel ter-
mékeiket erre az alkalomra, illetve az
Országos Méhész Egyesület mini ki-
szerelésű mézet ajánlott fel, melyet
idén az OMK-ban tanuló gyermekek
kaptak meg.

A „Mézes Reggeli” Program során
oktatási intézményeinkben minden
gyermek megkóstolhatta ezt a különle-
ges és egészséges finomságot.

Az óvodákban Keresztesné Andi
néni és Ispánné Jutka néni ismertették
a méz tulajdonságait.

Az OMK épületében Bognár Zsu-
zsanna és Garbacz Szilvia, a Nagy Is-
kolában pedig Csernusné Marika és
Ács Ildikó kóstoltatta a tanulókkal a
mézfajtákat.

Idén először volt Apajon is „Mézes
Reggeli”, ahol Pergel István és felesé-
ge tartottak kóstolót.

Ebben a programban Dömsödön és
Apajon  egyaránt dömsödi méhészek
vállalták fel a népszerűsítés feladatát, s
ajánlották fel saját termékeiket kósto-
lásra. Felajánló méhészetek: Ispán mé-
hészet, Kovács méhészet, Ács Gyula
méhészete, Ács Ildikó méhészete,
Csernus méhészet, Poczkodi István és
a Pergel méhészet.

Bízunk abban, hogy valóban gon-
dolkodásformáló fiataljaink számára
ez a mozgalom!

Vass Ilona

Ady-nyelv 
vetélkedõ 
A Dömsödi Széchenyi István

Általános Iskola tanulói novem-
ber 14-én a Ráckevei Ady Endre
Gimnázium színvonalas, nyelvi
kreativitást igénylő és fejlesztő
idegen nyelvi versenyén vettek
részt. Idén a filmek világába ka-
lauzoltak bennünket. A verseny-
re való előzetes feladatként tanu-
lóink egy angol nyelvű filmet
néztek meg, filmekkel kapcsola-
tos feladatlapot töltöttek ki, fel-
készültek egy filmkritika megírá-
sára, illetve elkészítették saját fil-
mes díjukat. A verseny helyszí-
nén, egy feladatlap kitöltése mel-
lett, öt perces angol nyelvű szín-
darab előadásával bizonyíthatták
tehetségüket.

A 7. évfolyamon első helye-
zést ért el Balogh Virág Csenge,
Sas Zsuzsanna és Szabó Petra
csapata. Felkészítő tanáruk Ben-
cze Noémi.

A 8. évfolyamon első helye-
zést ért el Bányai Dorina, Csörgő
Lujza és Nagy Péter hármasa.
Felkészítő tanáruk Thamó Emő-
ke Andrea.

Dömsöd múltjából 
állandó helytörté-

neti kiállítás
tekinthetõ meg 
Kovács László 

tanító úr 
gyûjteményébõl.

Tel.: 06-24-519-711

A Kluch Rózsa
Nagyközségi

Könyvtár nyitva-
tartási idejében

Fotó: Csernus Lászlóné, Pékné Fekete Ildikó
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2018-ban felgyorsult a felmelegedés. Az em-
berek tömeges depresszióba és hallgatásba burko-
lóztak, és megszületett a kisunokám. Akkor elpat-
tant a húr.

Regisztráltam a közösségi médiába és elindí-
tottam valamit. Csoportot vagy közösséget…
ZÖLD FÖLD Mozgalomnak hívjuk.

Valaki megkérdezte: Jól vagyok? Igen, mi
egyre jobban vagyunk, mert hiszünk benne,
hogy a változás rajtunk is múlik, mindannyi-
unkon.

Az interneten nagyon jól értjük egymást. Az
ENSZ október 8-i jelentése pontosan egybeesik a
mozgalmunk születésével. Azóta rengeteg cikket,
képet és információt gyűjtöttünk össze, mert az
egész világot fölrázta a tudósok bejelentése, hogy ha így folytatjuk, akkor
12 évünk maradt a folyamat befolyásolására. A pandás nemzetközi kör-
nyezetvédelmi szervezet, a WWF ennél brutálisabb előrejelzést adott:
csupán két évünk van rá, hogy megfordítsuk a trendet. A már elvégzett
rombolást nem tudjuk helyrehozni, de még menthetjük, ami menthető…

Változnunk kell, ez világos. De változni talán a legnehezebb. 
Szeretetben, megértésben kell élnünk. 
Fenntartható gazdálkodást kell folytatnunk!  

A törvény erejét a klímabűnözők ellen kell fordítanunk!
Az internet nagyon alkalmas közösség építésére. De csalóka is.

Mert a klímaváltozás nem fejben dől el! Ha egy petíciót like-olunk,
de nem írunk alá, akkor tettünk valamit? Ha egy esemény érdekel, de
nem megyünk el, akkor tettünk valamit? Ezért a hangsúlyt arra he-
lyezzük, hogy mit tehetünk mi valójában? Van egy jó hírünk: nagyon
sokat! Pár sorban lehetetlen ismertetni programunkat és jövőképün-
ket. Ha érdekel, szeretettel várunk! 

Fogadalmunk szerint erőnkhöz mérten megteszünk mindent a földi
élet megmentéséért. Az agressziót kivéve keressük az eszközöket a
helyi és a globális átalakulásra. Másik jó hírünk: bárki csatlakozhat.
De akár velünk, akár nélkülünk vágsz neki a most következő sors-
döntő éveknek, gondolkozz el egy pillanatra magadról:  

A válságos helyzetekben különböző magatartást tanúsíthatunk. Például
félelmet, agressziót vagy beletörődést. De az egyedül nyerő megoldás az
együttműködés lesz!

Most rögtön neki kell látni. A kisunokám azóta 9 hónapos. Szalad
az idő…

ZÖLD FÖLD mozgalom
Törteli Gabriella

„Együtt gondolkodás a Zöld Föld Mozgalom szervezésében.” A fotók a
BOCS Alapítvány novemberi előadásán készültek a Kisherceg Gyerek-
házban.

A ZÖLD FÖLD – és ezer civil

Minden kedves dömsödi lakosnak, idősnek és
fiatalnak, támogatóinknak, partnereinknek, egye-
sületünk tagjainak az alábbi idézettel kívánunk
Békés, Boldog Ünnepeket. 

Csodás ünnep a karácsony,
A földre eget varázsol.
Fenyőágon gyertya lángja,
Csillagot visz kis szobákba.
Főként Nektek azt kívánom:
Békés, Boldog Karácsonyt!

Még 1000 év Dömsödért Egyesület

Fotó: Korona Sándor
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Az intézményben jelenleg 36 aktív gyermeket
tartunk számon, vagyis olyat, aki még nem óvó-
dás korú, már legalább három alkalommal járt a
Gyerekházban, és a szülője hozzájárult a gyer-
mek felvételéhez a dokumentációs rendszerünk-
be. A kor szerinti megoszlás változó, de legin-
kább az 1 és 2 és fél éves korú gyermekek járnak
hozzánk. A három éves korúak viszonylag ala-
csony számának egyik oka valószínűleg, hogy
sok szülő a gyermeket már két és fél évesen óvo-
dába viszi. A három év betöltésével pedig szinte
minden gyermek azonnal óvodába kerül. Idén
szeptemberben 10 gyermekünk ment óvodába.
Az új gyermekek, családok toborzása folyama-
tos. Plakátokkal. szórólapokkal igyekszünk fel-
hívni a szülők figyelmét a Gyerekházra. 

A gyermekek döntő többsége dömsödi lakos,
de ketten Apajról, ketten pedig Kiskunlacházá-
ról járnak. Mivel a környező területekről is jár-
nak hozzánk, így idén októbertől kibővítettük az
ellátási területünket. Ráckeve, Kiskunlacháza
és Apaj területéről is tudunk hivatalosan fogad-
ni gyermekeket. 

A havi aktivitás változó, a 36 gyermekből kb.
31-32 jelenik meg legalább egyszer egy hónap-
ban. Ha a matematikai átlagot nézzük, egy gye-
rek átlag havi 4 alkalommal jön a gyerekházba.
Persze a tényleges bejárás nagy szórást mutat,
vannak akik 13-14 alkalommal is jönnek, és van-
nak akik csak egyszer-kétszer néznek be. Azon
dolgozunk, hogy azok is rendszeres bejáróvá vál-
janak, akik most még csak alkalmi bejárók. 

A napi eloszlás is nagyon változó, vannak na-
pok, amikor csak 5-6 gyermek jön, és van olyan
hogy 12-13, de volt már 17-es létszám is. 

Jelenleg 5-en dolgozunk a Gyerekházban, a két
fő (vezető és munkatárs) mellé az önkormányzat-
tól rendszeresen kapunk közmunkásokat segíteni,
jelenleg hárman dolgoznak így nálunk. 

Ezenkívül a kiskunlacházi EGYMI két fejlesz-
tő pedagógusának is biztosítunk helyet, akik sú-
lyosan fogyatékos gyermekekkel foglalkoznak. 

Örömmel mondhatjuk el, hogy egy sikeres
pályázat után sok új fejlesztő játékkal bővült a
Kisherceg Gyerekház eszközára. Megtörtént a
kisebbik terem kifestése és fejlesztő szobává
történő átalakítása, ahol a hozzánk járó gyerme-
kek mozgás alapú fejlesztését, segítését végez-
zük.  Az udvari játékok körének bővítésére a pá-
lyázati pénzből több olyan játékot is vettünk,
ami jó idő esetén udvari játékként is használha-
tó, de a rossz idő beálltával benti játékok is le-

hetnek. Ilyen pl. a Hernyó mászóka vagy a Fré-
di-Béni autók. 

Heti rendszeres foglalkozásokat tartunk a hoz-
zánk járó gyermekeknek, keddenként mesés-
mondókás foglalkozást tart Szűcs-Balázs Zsu-
zsanna, csütörtökönként zenés foglalkozást tart
Horváth-Nagy Emese. A hét többi napján krea-
tív foglalkozással és mozgásfejlesztő foglalko-
zással várjuk a kicsiket és szüleiket. 

Minden hónapban legalább két közösségi
programot szervezünk a hozzánk járó szülők-
nek, ahol igyekszünk valamilyen téma, jeles
nap vagy ünnep köré szervezni a programjain-
kat.  Külön örülünk, több olyan programot sike-
rült szervezni, ami sok szülőt érdekelt, pl. sike-
rült Vida Ágnes babapszichológust meghívni a
Gyerekházba, akivel a pozitív gyereknevelésről
beszélgettünk, Nemes Zoltánné a Dévény-mód-
szert mutatta be és adott tanácsot sok anyuká-
nak, Mester Csaba pedig remek egészségügyi
tanfolyamot tartott.   

A közösségi ismeretterjesztő programokon
túl, személyes beszélgetéseken, tanácsadásokon
kívül direktebb módon is próbáljuk a szülők is-
mereteit gyarapítani. 

Együttműködő partnereinkkel jó kapcsolatot
sikerült kialakítani. A Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálattal megállapodtunk, hogy hely-
színt biztosítunk az állam által biztosított cso-
magok kiosztásához, melyet a 0-3 éves korú
gyermekeket nevelő, rendszeres gyermekvédel-
mi támogatást kapó családok kapnak. Ezzel is

A Kisherceg Gyerekház mûködése

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

Felhívás
Karácsony közeledtével sok rászoruló

van, akiknek nem telik nem hogy ajándék-
ra, de ételre sem. 

Kérnék minden embert, aki csak megte-
heti, hogy adományozzon a rászoruló idős
embereknek és gyerekeknek. 

Kérem önöket, adakozzanak, hogyha
van olyan használt vagy nem használt ru-
ha, cipő, meleg téli ruha, pelenka, gyer-
mekruha, tartós élelmiszer, édesség, gyü-
mölcs, vitaminok, tisztasági szer, gyer-
mekjátékok, jó állapotú ágynemű, tüzelő.
Minden csekély kis adománynak szívesen
örülünk és szívesen fogadunk. 

Kérek mindenkit, hogy adományozza-
nak lehetőségük szerint, és HOGY MI-
NÉL TÖBB EMBERHEZ JUSSON EL a
hír, TEGYÜK SZEBBÉ A RÁSZORULÓ
GYEREKEK ÉS IDŐS EMBEREK ÜN-
NEPÉT. MIVEL EZ A SZERETET ÜN-
NEPE, TEGYÜK számukra BOLDO-
GABBÁ ÉS SZEBBÉ. 

Fogjunk össze egy nemes cél érdeké-
ben! A szeretet mindenkinek jár! Jézus
Krisztus mindenkinek duplán megfizeti a
nemes célú adományozását.

HITELES ÁTVÉTELT ÉS ÁTADÁST
BIZTOSÍTUNK A DÖMSÖDI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT LA-
KATOS MÁTYÁS SZÉKHELYÉN: 2344
DÖMSÖD, TÓKERT UTCA 13. SZÁM
ALATT. 

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGÜNK:
06-70-213-2407

DÖMSÖDI CIGÁNY NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT BANKSZÁMLA-
SZÁM: OTP 11742070-15782463      

Tisztelettel: 
Lakatos Mátyás 

dömsödi roma kisebbségi elnök

igyekszünk ezen családokkal a Gyerekházat és
az ott folyó munkát megismertetni, a személyes
kapcsolatot felvenni. 

Szintén jó a kapcsolat a gyermekorvossal és
a Védőnői Szolgálattal is. A felmerülő kérdése-
ket meg tudjuk beszélni, segítjük egymást,
hogy egy-egy problémával küzdő gyermek el-
jusson a megfelelő szakemberhez. A védőnő
havonta ellátogat hozzánk, és válaszol a szülők
kérdéseire. 
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VÍZSZINTES
1.: Pest megyei település, az első megfejtés
11.: német egyetemváros (ULM)
12.: üres Tádé!
13.: ellenkezés, makacsság
14.: részben adlak!
15.: fatuskó
17.: Nemzeti Sport
18.: az oxigén vegyjele
19.: fiunk felesége
20.: a magyar abc második betűje
21.: névelő
22.: te és én
24.: részvénytársaság rövidítve
25.: papírra lemásol
27.: Árpád becézve
29.: a végén bírlak!
30.: a nitrogén vegyjele
31.: a szomszédból csalogató
33.: nulla!
34.: nyak közepe!
36.: ŐÁ!
37.: az abc első betűje
38.: jószívű
39.: növényt nemesít
41.: szolmizációs hang
43.: Ágnes becézve
44.: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei város,

a második megfejtés

FÜGGŐLEGES
1.: tervszerű, módszeres
2.: nem mozog
3.: Belügyminisztérium rövidítve
4.: ugyanaz, mint a vizszintes 18.
5.: a nyakába zúdít
6.: világosság
7.: középen vad!
8.: áldás része!
9.: létezik, akad
10.. ellenségeskedik
15.: asztalra is rakják
16.: a többesszám jele
19.: ima közepe!
20.: diagonális, átfogó
23.: papírra vet
25.: apátlan, anyátlan
26.: kiadó részlet!
28.: baba köszönés
29.: római kettő
32.: fafajta, virágjából tea készülhet
35.: fölé ellentéte
38.: török tiszti rang
40.: a török autójel
42.: sértetlen
43.: a túloldalra
45.: középen lóg!
46.: baba egyneműi!

AZ OKTÓBERI SZÁM 
PONTOS MEGFEJTÉSE:

„ABÁDSZALÓK, KÁLMÁNHÁZA”

AZ OKTÓBERI SZÁM NYERTESE:
NAGY JÁNOSNÉ

Dömsöd, Kunszentmiklósi út 17/d
A nyereménye felhasználható

2019. január 31-ig.

Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás 
Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzletében

(Dömsöd, Váczi u. 15.).

AZ ÚJSÁGBAN TALÁLHATÓ
PÁLYÁZATI SZELVÉNYT

KIVÁGVA, NÉVVEL, CÍMMEL,
MEGFEJTÉSSEL,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A

GYŰJTŐKBE! KÖSZÖNJÜK!

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 44.
_______________________________________________

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2019. január 10.

2018. decemberi szám megfejtése:

Név, lakcím:

Kérjük kivágni és leadni:
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A leptospirózis a kutyák és más emlő-
sök baktériumos eredetű megbetegedése,
amely elsősorban a vesék és a máj károso-
dásával jár. Számos leptospira faj létezik,
ezek közül a kutyákat a Leptospira canico-
la és a Leptospira icterohemorrhagiae fer-
tőzi meg leggyakrabban. A tünetek súlyos-
ságát befolyásolja, hogy a megbetegedést
melyikük okozza.

A baktériumokat a patkányok és más
rágcsálók hosszú ideig hordozhatják szer-
vezetükben, és üríthetik azokat vizeletük-
kel. A fertőzés forrása így leggyakrabban a
rágcsálók vizeletével szennyezett szemét,
hulladék. A baktériumok speciális tulaj-
donsága, hogy a vékonyabb vagy sérült
bőrön át is bejuthatnak a szervezetbe. Így a
kutyák akár a fertőzött vízben való úszás
során, vagy akár pocsolyákból is fertőződhetnek. A betegség tünetei a fer-
tőzés után 4-12 nappal jelentkeznek.

A tünetek súlyossága széles skálán mozoghat. A fertőzést okozó faj be-
folyásolja a betegség lefolyását. Alapvetően három formája ismert a lep-
tospirózisnak, melyek esetenként egymással átfedésben jelentkeznek.

– A vérzéses forma esetén magas láz, elesettség, étvágytalanság tapasz-
talható, és a szájban, a szemgolyó fehér részében számos apró vérzés lát-
ható. Emellett véres hasmenés és hányás is jelentkezik. A betegségnek e
típusa gyakran végzetes kimenetelű.

– A sárgasággal járó forma gyakran a vérzéses formára jellemző tüne-
tekkel kezdődik, majd a szem és a száj nyálkahártyája sárgás színűvé vá-
lik. Súlyos esetben a bőr is elszíneződhet.

– A harmadik forma során jellemzően a vesék károsodnak. A kutya na-
gyon elesett, étvágytalan és hányhat is. Gyakori, hogy igen bűzös szájszag
érezhető, és a nyelven fekélyek alakulnak ki. Emellett fokozott vízivás és
vizeletürítés, véres vizelet, hasi fájdalom is megfigyelhető a beteg kutyá-
kon. Ha a kutya átvészeli a betegségnek ezt a heveny formáját, szövőd-
ményként gyakran jelentkezik a vesék maradandó károsodása, ami miatt
idült veseelégtelenség alakulhat ki a későbbiekben.

A jelentkező tünetek számos más betegségre is utalhatnak, így ezek
alapján nem állapítható meg biztosan a betegség. A beteg állat vizeletéből
esetenként kimutathatóak a baktériumok, illetve az egymás után, több al-
kalommal vett vérminták vizsgálatával lehet következtetni arra, hogy a ki-
alakult tünetekért a leptospirák felelősek. Jelenleg nincs olyan gyors labo-
ratóriumi teszt, ami megbízhatóan jelzi a fertőzöttség fennállását.

Az időben megkezdett hatékony antibiotikum kúra életmentő lehet, de
még ebben azt esetben is rendszerint szükség van a beteg kutya kórházi,
intenzív ápolására. Az antibiotikumok adagolását a betegség lezajlása
után akár hetekig szükséges folytatni annak érdekében, hogy az összes
baktérium elpusztuljon a szervezetben, és a kutya ne váljon tünetmentes
hordozóvá.

A kutyák számára készült kombinált oltóanyagok nagy része védelmet
ad a leptospirózis ellen is. Fontos, hogy a kialakuló immunitás nem tart
hosszú ideig, így feltétlenül indokolt a kutyák évenkénti ismételt oltása ez
ellen a betegség ellen.

A fertőzést az ember is elkaphatja, akár a beteg kutyától, de akár szá-
mos más módon is (pl. rágcsáló vizelettel szennyezett élelmiszer, ivóvíz).
Így a leptospirózis elleni védekezés nemcsak kedvence szempontjából,
hanem saját egészségének megóvása érdekében is fontos.

dr. Siket Péter 
állatorvos

Állatorvosi tanácsok
A kutyák leptospirózisa

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 egyezte-
téssel!)
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November első káresete Dömsöd Tassi úton
egy kigyulladt gépkocsi volt.

A tüzet egy sugárral oltottuk el és hűtöttük visz-
sza a karosszériát. A jelzésre a Sziget 2-es vonult
még egységünkön kívül.

Személyi sérülés nem történt!
11-én két riasztásunk is volt. Az első kora dél-

után a Rizling utcába, ahol a bejelentő szerint gaz-
avar égett. Kiérkezéskor sem füstölést, sem tüzet
nem találtunk, így állomáshelyünkre vonultunk.

16 óra után jött a következő jelzés a Nyárfa sé-
tányra, ahol gaz-avar és nagy mennyiségű sze-
mét égett. Az egységek kettő sugárral és kézi-
szerszámokkal a tüzet lefeketítették.

A helyszínen a rendőrség a szemétben talált
címet is, így hátha fény derülne a szemét szárma-
zási helyére és annak illegális lerakójára. Köszö-
net a rendőri munkáért.

16-án délután Ráckevén a volt homokbányá-
ban voltunk segítségnyújtáson. A terület nagysága
és vízhiányossága miatt az 1-es szer és a tartalék
szer is vonult az eseményhez. A helyszínen kb. 5
hektáron égett nagy mennyiségű illegálisan lera-
kott szemét és aljnövényzet, valamint bokrok. Kö-
zel 4 órányi tűzoltás után lehetett felszámolni az
eseményt. Beavatkozott Keve 1-es, Sziget 1-es,
Kis-sziget Öte 1-es, Dömsöd Öte 1-es és tartalék.

18-án az Attila utcába kaptunk jelzést tűzeset-
hez. A helyszínen kb. 1 hektáron száraz fű és
cserjés égett. A tüzet kettő gyors-beavatkozó su-
gárral, puttonyfecskendővel, kéziszerszámokkal
a ráckevei kollégákkal közösen oltottuk el. Kö-
szönjük az ott lakók segítségét is az oltásban!

29-én délelőtt kaptunk lakossági bejelentést,
mely szerint az Előre utcában egy ház teteje füs-
töl. Felderítés során kiderült, hogy egy szoba –
nyári konyhából álló épület kéménye sérült,
tönkrement, így az több helyen is a tetőszerkezet
alá is füstölt. Az egységek a kéményből és a
kályhából az izzó, égő anyagokat eltávolították, a
kémény környékét a födémnél megbontották és
visszahűtötték. Személyi sérülés nem történt.

Fűtés, karbantartás
Fűtési technológiától függetlenül komoly ve-

szélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendelte-
tésszerűen használják, ha szabálytalan annak ki-
vitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felül-
vizsgálatot elmulasztották.

Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind
a kéménytüzek, mind a szén-monoxid-mérgezé-
sek elkerülhetőek:

A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és kar-
bantartását bízzák szakemberre, a házilag barká-
csolt berendezések életveszélyesek lehetnek.

Évente legalább egyszer mindenki ellenőriz-
tesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szeny-
nyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát,
hanem balesetekhez is vezethet.

A családi házakba a kéményseprő nem megy au-
tomatikusan, az állampolgár által foglalt időpont-
ban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. 

A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha
valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a
1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es nyo-
mógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari
ügyfélszolgálatot. A szén-monoxid-mérgezések
elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás
megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtók-
ba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A
szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű
fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égés-
hez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás.

Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bár-
mikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó mi-
nőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A
nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert
hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem
biztos, hogy időben jeleznek.

Az alábbi linken található érzékelők megbuk-
tak az ellenőrzéseken, ne használja őket!
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
piacfelugyelet/Nem_megfelelo_CO-erzekelok_
20170803.pdf

Az alábbi linken található érzékelők megfele-
lő biztonságot nyújtanak: http://www.katasztro-
favedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfele-
lo_CO-erzekelok_20170803.pdf

Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott,
festett vagy nedves fával, mert ezek amellett,
hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a
kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az
ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belse-
je, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.

Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal
fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kémény-
ben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag
használata esetén egy teljes fűtési szezonban.

A kémény belső falára lerakódott vastag ko-
rom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd,
és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz ve-
zethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben ke-
letkezik.                                       (Forrás: BM OKF)

Hasznos tanácsok az ünnepekre
Az advent a keresztény kultúrkör legismer-

tebb ünnepe, amely a karácsonyt megelőző ne-
gyedik vasárnaptól egészen karácsonyig tart.
Szomorú tény azonban, hogy a leggyakoribb la-
kástüzek az adventi koszorúkhoz köthetők.

A karácsonyi időszak alatt sokan gyújtanak
gyertyákat és mécseseket. Ezekben a napokban
sem szabad megfeledkezni a leselkedő veszélyről,
elsősorban a gyertya szép, de veszélyes lángjáról.

Helytelen használatuk a szabadban és zárt tér-
ben egyaránt könnyen tüzet okozhat. Ennek ve-
szélyeire hívja fel a Pest Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság a lakosság figyelmét. A sta-
tisztikák azt mutatják, hogy az ünnepek idején
megemelkedik a lakástüzek száma, sokan
ugyanis nem kellő körültekintéssel használják a
gyertyákat és a mécseseket.

Az ilyen tűzesetek kiváltó oka a legtöbbször
az, hogy az égő mécseseket vagy gyertyákat gyú-
lékony anyag közelében felejtik, a keletkező lán-
gok pedig a különböző textíliákon (függönyön,
asztalterítőn) keresztül átterjednek a lakás más
helyiségeire. A lakástüzek, illetve az azokból kö-
vetkező tragédiák elkerülhetőek a gyertyák, mé-
csesek helyének körültekintő megválasztásával.
Tanácsok a gyertyák és a koszorúk elhelyezéséről:

Az éghető anyagú koszorút mindig helyezzük
nem éghető, hőszigetelő alátétre, a gyertyák, mé-
csesek csak nem éghető tartóban legyenek.

Célszerű azok közeléből minden gyúlékony
anyagot eltávolítani, emellett figyelni kell arra is,
hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk,
ahol nem dőlhet fel, és ahonnan nem eshet le.
Gyertyákat ne használjunk függöny vagy más
éghető anyag közelében. Az égő gyertyát, mé-
csest ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük
egyik helyről a másikra. Ügyeljünk arra, hogy a
kanóc ne legyen túl hosszú. Soha ne engedjük
teljesen leégni a gyertyát, mécsest, és ne hagyjuk
a kanócot eldőlni. Az égő gyertya, mécses oltásá-
ra mindig tartsunk a közelben megfelelő eszközt.
Az éghető anyagú koszorút minden hőforrástól
tartsuk megfelelő távolságra. Ne engedjük, hogy
a gyertyákat és a mécseseket gyerekek gyújtsák
meg. A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nél-
kül olyan koszorú közelében, amelyen égnek a
gyertyák. Mindennemű gyújtóeszközt tartsunk
elzárva, gyermekek által el nem érhető helyen.

A szabályok szem előtt tartásával megakadá-
lyozhatjuk a tűz keletkezését.

Ha mégis tűz keletkezne a lakásunkban, fon-
tos, hogy a lehető legrövidebb időn belül megte-
gyük a szükséges intézkedéseket: mentsük a la-
kásban tartózkodókat, értesítsük a tűzoltóságot, s
ha tudjuk, kezdjük meg a tűz oltását! Az oltáshoz
használhatunk nedves pokrócot, egy vödör vizet
vagy tűzoltó készüléket. Ha az asztalon keletke-
zik tűz, gyors segítséget jelent a tűzoltó takaró,
vagy akár egy pohár víz is. Ha a lángok testi épsé-
günket veszélyeztetik, ne kezdjünk bele a tűzol-
tásba, meneküljünk az épületből! Annak a helyi-
ségnek az ajtaját, ahol a tűz keletkezett, kilinccsel
zárjuk be, így kevesebb oxigénhez jut a tűz, las-
sabban terjed. Lármázzuk fel a szomszédokat, és
hívjuk a 112-es segélyhívószámot! Tűzjelzéskor
válaszoljunk a feltett kérdésekre, hisz ezzel meg-
könnyítjük és meggyorsítjuk a tűzoltók munkáját.

Fontos és szükségszerű az alapvető szabályok
betartása, hogy a meghitt ünnep ne váljék tragédiá-
vá! Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

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

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

Dömsöd ÖTE eseményei – november hónapban 
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Szilveszteri tűzijáték veszélyei és szabályai
A tűzijáték termékek forgalmazását, illetve

felhasználását Magyarországon a polgári célú pi-
rotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szabályoz-
za (a továbbiakban: rendelet). A vonatkozó jog-
szabály értelmében december 28-ától december
31-éig vásárolhatunk pirotechnikai termékeket.

A rendelet részletesen kitér a pirotechnikai ter-
mékek gyártására, tárolására és forgalomba ho-
zatalának szabályaira, illetve szabályozza a la-
kosság körében az év végi felhasználást is.

A pirotechnikai termékek közül a rendelet
alapján 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó
tűzijáték termékeket vásárolhatunk. A legveszé-
lyesebb (legtöbb hatóanyagot tartalmazó termék)
a 3. kategóriájú.

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték
termékekre vonatkozó legspeciálisabb szabályok:

• engedély nélkül a nagykorú személyek a 3.
pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméke-
ket december 28. és 31. között megvásárolhatják;

• a használati és kezelési útmutatóban megha-
tározottak szerint december 31-én 18.00 órától a
következő naptári év január 1-jén 6.00 óráig ke-
rülhet felhasználásra a termék;

• a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték
termék használati és kezelési útmutatójának tartal-
maznia kell a termék magánszemély általi enge-
délyhez nem kötött felhasználhatóság időtartamát;

• a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték
termék közintézményben, középületben, sportlé-
tesítményben, egyházi intézményben, rendez-
vény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és
"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen
pirotechnikus irányításával használható fel;

• 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték
termék tömegközlekedési eszközön nem használ-
ható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható;

• a fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechni-
kai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-
ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállíta-
ni, aki ezt köteles térítésmentesen és költség fel-
számítása nélkül visszavenni.

Nagykorú személynek az év végi időszakban
egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartal-
mat meg nem haladó termékek birtoklásához, tá-
rolásához nem szükséges külön engedély.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tű-
zijáték termékeket magánszemély egy időben és
helyen összesen 1-1 kg nettó tömegig tárolhat.

A termékek súlya nem azonos a hatóanyag-
tartalom súlyával!

A tárolás feltételei
• más tűzveszélyes anyagokkal (pl.: üzem-

anyag, hígító) együtt nem tárolhatók a pirotech-
nikai termékek;

• pirotechnikai terméket felügyelet nélkül
hagyni tilos;

• lakásban a pirotechnikai termékeket a kisko-
rú személyektől elzártan kell tartani;

• tetőtérben és alagsorban, pincében pirotech-
nikai terméket tárolni nem szabad;

• elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve vala-
milyen okból sérült burkolatú pirotechnikai ter-

mékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell
különíteni;

• a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás
helyére kell visszavinni;

• a pirotechnikai termékek eredeti szerelési
formáját megbontani, a terméket szétszerelni
nem szabad.

Pirotechnikai termék kizárólag működési en-
gedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből
vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható.
A forgalmazható tűzijáték termékek év végi áru-
sítását a rendőrhatóság ideiglenes tárolóhelyre is
engedélyezheti. Ilyen elárusító helyekkel talál-
kozhatunk december 28-tól szilveszterig a bevá-
sárlóközpontok, áruházak parkolóiban.

A pirotechnikai termék árusítást végzőket a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya ellenőrzi,
valamint minden egyes engedélyezési eljárásban
részt vesz. Engedélyt olyan kereskedő kaphat/ott,
aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltéte-
leknek megfelelt.

A forgalmazott termékeknek minőségileg be-
vizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük.

Figyelem!
Vásárokon és piacokon, működési engedély-

lyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechni-
kai termékek hozhatók forgalomba.

Illegális árustól tűzijáték terméket ne vásárol-
junk, mert ezzel magunkat és környezetünket is
nagymértékben veszélyeztetjük!

Az engedélyezett módon forgalmazott piro-
technikai termék magyar nyelvű felirattal ellá-
tott, közérthető használati és kezelési útmutatót,
valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmez-
tetést tartalmaz. A rendeltetésszerű felhasználás
során biztosítható, hogy pirotechnikai tevékeny-
sége ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más em-
ber és az állatok életét, testi épségét, egészségét,
mások vagyonát, a természeti és az épített kör-

nyezetünket. 2005. november 23-ától érvényes
korlátozás szerint Magyarországon magánsze-
mélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetőleg fel-
használni.

Magánszemély petárdát nem birtokolhat!
A tűzijáték termékek rendeltetéstől eltérő

használat során komoly balesetet okozhatnak.
Fontos a tárolási szabályok betartása, és felhasz-
nálás előtt a használati útmutató elolvasása. A
balesetek elkerülése és megelőzése érdekében a
szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a piro-
technikai termékek felhasználásával kapcsolatos
veszélyekre.

Bízzunk benne, hogy a rendeltetésszerű tűzijá-
ték-felhasználás emeli a szilveszteri ünnep fényét.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-

lentést tesz, azt minden esetben a 105-ös számon
tegye meg legelőször, de ezt követően a Dömsö-
di Tűzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bé-
lát (06-20-383-5407) is értesítsék az erre 24 órá-
ban fenntartott mobiltelefonszámon. A késleke-
dés nagy kárt okozhat, vagy akár emberi életbe is
kerülhet!

Ha baj van!  105
Egyesületünk mobilszáma: 06-20-383-5407

Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! 
Segítse önkéntes munkánkat!

Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13

A kedvezményezett neve: 
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET         

Egyesület számlaszáma: 
1700272-10903818-00000000

További információk és képek a weboldalunkon,
a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n  vagy a

Facebook-on találhatóak.                         
Pongrácz József titkár

Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com 

Ebben az évben utolsó cikkem már az ünnepek előtt, itt szeretnék jómagam és az 
egyesületünk tagsága nevében is mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 

és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánni!
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Drága Advent!
„Drága Advent, köszöntünk, lelkünk téged

epedve várt.” Így kezdődik a régi ének, amitől
advent első vasárnapján zengett valaha a döm-
södi református templom is.

Vártuk-e epedve az idei adventet? Azt gon-
dolom, hogy nem igazán. Egyrészt azért, mert
túl gyorsan elérkezett. Olyan, mintha nemrég
raktuk volna el a karácsonyi díszeket, az idei év
még alig kezdődött el, és már újra itt van az ad-
vent. Pedig mi még annyi mindent szerettünk
volna csinálni az idén, de már nincs rá idő. Az
üzletek hetek óta azzal nyugtalanítanak bennün-
ket, hogy kezdjük el a karácsonyi vásárlást,
mert ha nem tesszük, lemaradunk valami pótol-
hatatlanról. Azért sem várják sokan ezt az idő-
szakot, mert azt tapasztalják évről évre, hogy
sok pénzbe kerül, és rengeteg munkával jár, hi-
szen óriási mennyiségű ételt-italt kell az asztalra
tenni a család és a vendégek elé, amiből aztán
valamennyi egészen biztosan kárba megy. A
karácsonyfa alá kerülő ajándéknak is meg kell
felelnie az elvárásoknak. Így nézve az advent
valóban nem kívánatos. Kicsit javít a helyzeten,
ha arra gondolunk, hogy legalább ez az időszak
a szemnek szép, illatos és hangulatos is lehet.

Van azonban az adventnek olyan értelme,
amit mindezek, amiket eddig felsoroltunk,
szinte már teljesen eltakarnak. Amit viszont
érdemes kibontogatni, jelképesen kiásni a rá-
rakódott rétegek alól, mert ha azt értjük az
advent alatt, amit eredetileg jelent, akkor ér-
demes várni, megélni. Sőt meglátjuk, hogy
ez az, ami után epedve vágyakozik a lelkünk
ebben az egyre zűrzavarosabb életben.

Az advent egy lelki út. Kiinduló pontként
felismerteti velünk, hogy Jézus eljött és visz-
sza is fog jönni. Benne már eljött erre az em-
bervilágra az Isten országa. Nem csak ezzel
a földi valósággal számolhatunk, hanem je-
len van az Isten az ő erejével, hatalmával,
békességével. Ő nem hiányzik ebből a világ-
ból. Talán csak mi kerüljük el a Vele való ta-
lálkozást. Az adventi utunkon találkozha-
tunk vele.

Az advent egyfajta visszaszámlálás is.
Ahogy haladunk előre, fogynak a napok ka-
rácsonyig, úgy kerülhetünk egyre közelebb
magához az emberré lett Úrhoz, Jézushoz.

Az adventi út számvetés is. Lélekben, hit-
ben, szeretetben jutottam-e előbbre az előző
adventhez képest? Mi az, amiben elbuktam,
és meg tudtam-e azt bánni teljes szívvel? Mi

az, amiben tudtam igazán keresztyén, vagyis
krisztusi emberként szólni, cselekedni?

Az adventi út csodálatos lehetőség, felfede-
zések egész sora vár bennünket rajta. Felfedez-
hetjük a másik embert, akinek felebarátja lehe-
tünk, hogy valóban mindenre van erőnk a
Krisztusban, és hogy az Isten békessége minden
külső történés ellenére be tud minket tölteni.

Ha ezen az adventi úton járunk, teljes meg-
győződéssel tudjuk énekelni a régi éneket:
Drága Advent, köszöntünk, lelkünk téged eped-
ve várt,
Hajnalfényed közöttünk hintsen szerte arany-
sugárt!
Jövel, Adventnek Királya, Népek Messiása!
Jézusunk! Alázattal fogadunk, szent hódolattal.

Szabóné Lévai Csilla
református lelkész

Dabi Református Egyházközségben
December 24. (hétfő) délután 16 órakor Szentestei Istentisztelet a gyermekek szolgálatával.
December 25. (kedd) 9 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet.
December 26. (szerda) 9 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet.
December 31. (hétfő) este 18 órakor Óévbúcsúztató Istentisztelet.
Január 01. (kedd) 09 órakor Újévi Istentisztelet.
Új elérhetőség: 06-24-955-716

Baptista Gyülekezetben
December 25. (kedd) 9 órakor Ünnepi Istentisztelet, délután 17 órakor Ünnepi Istentisztelet.
December 31. (hétfő) délután 17 órakor Ünnepi Istentisztelet.
Január 01. (kedd) 10 órakor Újévköszöntő Ünnepi Istentisztelet.

Katolikus Egyházközségben
Építkezés miatt az ünnepi alkalmakról a Plébánia ügyfélfogadási rendjében tájékozódhatnak.

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközségben
December 23-án (vasárnap) de. 10 órakor Adventi Istentisztelet a templomban.
December 24-én (hétfőn) du. 3 órakor Karácsonyi Istentisztelet a gyermekek szolgálatával a
templomban.
December 25-én (kedden) de. 10 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet a templomban;
délután: Házi úrvacsora – kérés szerint.
December 26-án (szerdán) de. 10 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet a templomban.
December 30-án (vasárnap) de. 10 órakor Istentisztelet a gyülekezeti házban.
December 31-én (hétfőn) du. 15 órakor Óévi Istentisztelet a gyülekezeti házban. 
Január 1-jén (kedden) de. 10 órakor Újévi Istentisztelet a gyülekezeti házban.

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket ünnepi alkalmainkra!

Ünnepi alkalmak
gyülekezeteinkben

Temetõi 
közlemény

Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyel-
mét, hogy ha szerettük sírhelyét 1993-ban
vagy korábban váltották meg a dömsödi re-
formátus temetőben, úgy annak érvényes-
sége a törvények értelmében – 25 év eltelté-
vel – idén lejár. Amennyiben szeretnék azt
megőrizni, újra meg kell váltani 2018. de-
cember 31-ig. Újraváltani a lelkészi hiva-
talban lehet: Dömsöd, Petőfi tér 7.

Hivatali idő: hétfő és csütörtök  9-12 óra.
Telefon: 06-24-434-477.

Köszönettel: 
Dömsöd-Nagytemplomi Református

Egyházközség Presbitériuma

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Nyitva tartás: kedd, péntek,
szombat 10–16 óráig.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; 

nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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„Kincses 
Ecclesiánk”

című állandó egyháztörténeti 
kiállítás a dömsödi református

gyülekezeti házban

Megtekinthető a hivatal nyitvatartási
idejében, vagy előre megbeszélt idő-
pontban.

Szabó Péter: 06 30 58 895 00
Ifj. Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

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 
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Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenik meg.
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Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 

Gábor Áron u. 2/a
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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:
Farkas Géza – Bujdosó Vanessza Letícia

BELLA EMMA
Mányi Miklós – Erőss Ágnes 
FRANCISKA ORSOLYA

Rupa Attila – Botló Adrienn Etelka 
ANGELINA

Geiger Attila – Béczi Éva 
HUNOR ATTILA

Katona Péter Antal – Mészáros Dóra 
ZALÁN

Házasságot kötöttek:
Kreiner Ferenc – Bagóczky Erika Erzsébet

Denke István – Palló Éva Zsófia
Katona József – Vámos Alexandra Ildikó

Burján András Attila – 
Ambruska Mónika Erika

Garai Vilmos – Nagy Tímea

Elhunytak:
Andri Lajos 65 éves
Csordás Zsolt 53 éves
Székely Endre 90 éves
Májer Sándorné Végh Mária 76 éves
Muzsai Józsefné Bugyi Ilona 86 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



Talán már húsz esztendeje annak, hogy
könyvtárosként először vittem köttetni Rácke-
vére a Dömsödi Hírnököt. Aztán évről évre
egyre szívesebben mentem a köttetni valókkal
Kunné Szecsei Emőke könyvkötő műhelyébe.
Ma már mint felelős szerkesztő keresem Őt a
munkákkal. Jó érzéssel tölt el, ha időnként me-
sél néhány mondatban ritka, ám annál érdeke-
sebb szakmájáról, a könyvkötésről. Pillantsunk
hát be műhelyébe, ahol a frissen kötött, új ruhá-
ba öltöztetett könyvek közt szó esik egykori pá-
lyaválasztásáról, mesteréről, műhelytitkokról, a
szakmáról és a könyvek mai helyzetéről. 

– Mióta foglalkozik könyvkötészettel?
– Érettségit követően választottam a könyv-

kötő szakmát, de miután felszabadultam, még-
sem ebben helyezkedtem el. Később, 1992-ben
lettem vállalkozó, és azóta foglalkozom könyv-
kötéssel.

– A gimnázium elvégzése után hogyan jött
az ötlet? Mi inspirálta arra, hogy ezt a szak-
mát válassza?

– Eredetileg pedagógiai pályára készültem,
mert mindig szerettem gyermekek közt lenni, és
a nővérem is óvónő. Édesapám azonban más-
ként vélekedett erről. Ő azt mondta, hogy in-
kább valamilyen szép szakmát kellene választa-
nom, legyek bőrdíszműves vagy könyvkötő.
Így választottam ez utóbbit. 

– Hol oktattak akkoriban könyvkötőket?
– 1984-et írtunk, és Budapesten a Tótfalusi

Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskolában
indítottak érettségizetteknek ilyen szakot. Ter-
mészetesen kifejezetten kézi könyvkötészetről
beszélünk az oktatás tekintetében. A szakmai
gyakorlatot Vácon sajátítottam el, Váci György
könyvkötészetében.

– Ismereteim szerint ez a kötészet országos
hírű volt. Kérem, meséljen az ott töltött idő-
szakról!

– Édesapámnak a bélyeggyűjtésen keresztül
volt ismerőse Váci György, így kerültem az Ő
műhelyébe tanulónak. A Mesternek én voltam a
21. tanítványa. 

Váci Györgyről illik tudni, hogy „Aranydíjas

Könyvkötő Mester”. Munkái világszerte
megtalálhatóak, különösen a Vatikánban
szép számmal lelhetőek fel. Mindig azt
tartotta, hogy az ő műhelyében meg lehet
tanulni a könyvkötést, de Ő maga mindig
törekedett arra, hogy mesterségét művészi
szinten képviselje.

A műhely a ferences templomhoz
kapcsolódó épületrészben működött,
hiszen Váci György ferences barát,
könyvkötő mester volt. Tudomásom
szerint 1995-ben bekövetkezett halála
után még egy esztendeig működött a
műhely, majd bezárt.

Érdekes volt tanítványként odakerül-
ni! A műhelyben többen is dolgoztak tapasz-
talt könyvkötők, és az alapoktól kezdve min-
dent megtanítottak. Először csak kis munká-
kat bíztak rám, aztán az iskolában félévente
vizsgamunkákat kellett készíteni és bemutat-
ni. Szigorúan számot kellett adni a tudásunk-
ról, hogy hogyan tudjuk megcsinálni azt a
könyvet, ami épp feladat volt.

– Egy-egy könyv bekötésének mi a me-
nete?

– Ma már sokfelé igen korszerű techniká-
kat alkalmaznak, én viszont hagyományos
kézi kötéssel dolgozom. Ahhoz, hogy egy
könyv elkészüljön, 8-9 alkalommal kell kéz-
be vennem. Ha pléldául a Dömsödi Hírnököt
kötöm, akkor a 12 lapszámot sorba állítom
úgy, hogy januárral kezdődjön. A megrende-
lő kiválasztja a kívánt borítást, és megadja,
milyen szöveg kerüljön rá. Aztán a nagy
elektromos vágógépemmel levágom a gerin-
cét, hogy lapokban legyenek az ívek, majd
beragasztom a gerincet. Leszabom az előzé-
ket (előzéknek nevezzük azt a fehér papírt,
ami magához a táblához ragasztja a könyv-
testet). Ha ez megvan, akkor ráhajtunk egy
ragasztóval bekent vásznat a gerincre, majd
24 órán át préselve szárítjuk a ragasztót.
Másnap körbevágjuk a könyv széleit szép
egyenesre a nagy géppel. Ez adja meg a
könyv végső méretét is. Ezt követően szab-

juk rá a keménytáblát és a borítót is. Ha sike-
rült összeállítani, utána kerülnek rá a felira-
tok. A legvégén, mikor a könyv elkészült,
beleragasztjuk a kész testet a táblákba. Ennyi
a könyv készítése dióhéjban.

– Milyen típusú anyagokat szokott
kötni?

– Újságokat, közlönyöket, jegyzőkönyve-
ket, kinek-kinek mi a szíve vágya. Van aki a
legkedvesebb regényét szeretné újraköttetni,
de nagyon sok szülő vagy nagyszülő hozza
régi mesekönyvét átköttetni az unokáknak,
mert azokban még szép mesék vannak. Az
újat meg azért hozzák, mert olyan techniká-
val készül, ami hamar szétesik. Gyakori pél-
dául az is, hogy szakácskönyveket köttetnek
újra.

– Voltak-e emlékezetes munkái?
– Igen, mindig akad valamilyen érdekes-

ség! A közelmúltban egyik kedves megren-
delőm, aki Bibliákkal foglalkozik, kiállítá-
sokra jár gyűjteményével, hozott egy hason-
más kiadású Vizsolyi Bibliát. Kérése az volt,
hogy a két kötetet kössem egybe, hiszen ere-
detileg is egy darabban jelent meg. Igyekez-
tem az elvárásainak megfelelően elkészíteni,
amivel meg is volt elégedve.

Érdekes kérések, darabok is mindig akadnak,
mint például étlapok, fotóalbumok, esküvői
vendégkönyvek egyedi igény szerint, szakdol-
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Fotók: Kunné Szecsei Emőke archívumából 

Boldog karácsonyt és új évet kívánunk a 20 éves Zöldség-gyümölcs üzletbõl! 
Gulyásné Marika, a dabi óvoda egyik alapító óvónõje 

és férje, Gulyás György

Mestersége: Könyvkötõ
Beszélgetés Kunné Szecsei Emõke könyvkötõvel



gozatok, anyakönyvek, misekönyvek. A külön-
leges kérések megvalósítása mindig nagyon ér-
dekes feladat, volt olyan, hogy kézzel festett
mintát vagy hímzést kellett az elejére tenni. Em-
lékezetes munkáim közt említeném meg, mikor
1997. október 1-jén  Habsburg Ottó Ráckevére
látogatott, az önkormányzat felkérésére az aján-
dék plakettnek én készítettem el a díszdobozát.

– A könyvek lapjait is lehet javítani?
– Javítani lehet, de a lapokat pótolni vagy a

szöveget visszatenni nem lehet. Sokszor előfor-
dul, hogy a gyakori használat folytán egy-egy
lapnak a széle megrongálódik, azt lehet javítani
és kell is. Fontos szempont a javítás során, hogy
a könyv forgatható, használható, kézbe vehető
legyen újra.

– El lehet-e különíteni az egyes korszakok
papírjainak minőségét?

– Igen, mindenképp, de nagyon sokat számít,
hogy milyen körülmények közt tárolják a köny-
veket. Ha nedvesség éri a papírt, akkor hullámo-
sodik, hamarabb törékennyé válik, mert meg-
változik a textúrája. Nagyon érdekes, hogy az
1950-es évek kiadványainál különösen megta-
pasztalható a papír törékenysége, bár az olyan
kiadványokat, mint például a Biblia, mindig jó
minőségű papírra nyomták, mert azt nem egy
generációra tervezték. Ugyanígy az igényes al-
bumok is minőségi anyagból készültek, míg a
propaganda anyagoknál, amelyekből sokat és
olcsón állítottak elő, azoknál elegendő volt a
gyengébb minőségű papír is.

– Honnan érkeznek munkák, megren-
delések?

– Elsősorban a környékről, a szomszédos te-
lepülésekről. Akadnak nyaralók is, akik látják
a „könyvkötő” táblát, bejönnek, érdeklődnek,
és a következő alkalommal pedig hozzák a
munkát. Így érkeztek már megrendelések Bu-
dapestről vagy az ország más részeiből, de  kö-
töttem már Angliába és Németországba is. Ál-
landó megrendelőim a környező települések
önkormányzatai. Gyakori, hogy az iskolák is
beköttetik az anyakönyveket, törzslapokat. Ja-

varészt közületek számára dolgozom, az egyé-
ni megrendelők ritkábban jutnak el hozzám. A
könyv sajnos egyre drágább és inkább könyv-
tárba járnak az emberek, vagy egyre inkább je-
len van az e-book.

– Dolgozik-e más könyvkötő a környéken?
– Nem ismerek senkit. Mikor 1987-ben kezd-

tem, akkor Kiskunlacházán Szarka József fog-
lalkozott könyvkötéssel, de ő már akkor nyug-
díjas volt. Kunszentmiklóson is hallottam vala-
kiről, de onnan is érkeztek már megrendelések
hozzám. Tehát nem ismerek senkit sem itt a kör-
nyékben, aki könyvkötéssel foglalkozna.

– Kihaló szakma?
– Valószínűleg igen. Kézi munka minden, ezért

hiányszakma lesz egy idő után. A kézműves ter-
mékeket pedig egyre nehezebb lesz megfizetni.
Ugyanakkor a digitális világ mindent felülír.

– Van-e érdeklődő, akinek tovább tudná
adni a tudását?

– Sajnos nincs. Sokan talán azt sem tudják,
hogy Ráckevén könyvkötő működik. Azonban
néhány évvel ezelőtt a ráckevei könyvtár szer-

vezett egy nyári tábort, és annak keretében láto-
gattak el ide a műhelybe. Alaposan felkészül-
tem erre az alkalomra, mert aprólékosan kellett
elmagyarázni a gyerekeknek, hogy hogyan lesz
a papír, és hogyan alakult ki a könyv meg a
nyomtatás. A 8-10 főből álló kis csoport kor-
összetétel szerint 6-12 éves gyerekekből állt.
Csillogó szemekkel figyeltek minden egyes
mozzanatra. Jó volt nekik magyarázni. Végül
kaptak tőlem ajándékba egy-egy kis könyvet,
rajta a nevükkel, és ennek nagyon örültek.

– Ha újra választhatna szakmát, másképp
döntene?

– Ezt a szakmát kedvvel és szeretettel kell vé-
gezni, és ez számomra nem megerőltető. Nem
döntenék másképp, mert jó érzés, mikor a kész
könyvek ott sorakoznak és megérkezik értük a
megrendelő, s a következőt mondja elcsodál-
kozva: Ó, ez lett abból amit idehoztam? 

Azt hiszem, ezt a jó érzést minden kézműves
ember átéli.

– Ön, mint könyvkötő hogyan látja a
könyv szerepét napjainkban?

– Szakmámból fakadóan könyvekkel foglal-
kozom, és számomra mindig öröm kinyitni egy
könyvet. Különös élményt nyújt, ha például új
kiadványt nyitok ki (de a régieknél is), mindig
érzem a papír illatát. A könyvnek lelke van, már
úgy is nyúl hozzá az ember. Ha leülünk a számí-
tógép vagy az e-book elé, közel sem nyújt olyan
élményt, mint mikor a fotelban a kezünkbe ve-
szünk egy könyvet. Az is sokat számít, hogy ki
milyen családból származik, meghatározó amit
ott lát, mert azt hozza magával. A könyv szere-
tetében ennek biztosan szerepe van!

Magam részéről bízom abban, hogy a könyv
mindenképpen maradandó élményt nyújt a jö-
vőben is mindazok számára, akik kézbeveszik!

Látogassanak el a ráckevei könyvkötő, Kun-
né Szecsei Emőke műhelyébe, ahol kézműves
technikával kedvenc folyóirataik, könyveik új
borítást kapnak!

Vass Ilona
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Márton-napi kézmûves foglalkozás az OMK-ban

„Mézes Reggeli” Dömsödön
Fotó: Pékné Fekete Ildikó

Fotó: Csernus Lászlóné,
Pékné Fekete Ildikó
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