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Éjféli harangok

Csend van. Várakozásban
sétál az idő. Az újságpapír súrlódásának hangja töri néha neszével. Ülünk az asztal körül.
Nézzük, hogy hazaért-e mindenki. Nyugodtan szemléli
mind, kiknél valamennyi előkészített széken helyet foglaltak. Vannak, kik még várnak.
Üres az „egy szék” is. Négy
szál gyertya lángja világítja be
a szobát. Fényt ad, hogy hazataláljon az, ki még úton van.
Annak is lobban, ki a végtelent
járja már. Játékosan mozdul az
alig néhány hónapos gyermek
szemében is, csodálatot váltva
ki belőle. Dolgos ujjak közötti
rózsafüzérre simulnak szavak.
Alig hallható imádságba botlik
a Csend. Várásban lassan jár az
idő. Leeresztett redőnyök kizárják a világot. Szobába rejtik
a család Ünnepét. Valaki sűrűn kinéz az ablakon, keresve
magánya feloldását a kinti sötétből, fel-felemelve tekintetét
a csillagok felé.

Mozgékony unoka hintázik
tatája térdén, játszva mozdul
a gyertyák fényessége felé.
Mintha keresné bennük azt,
mi gyermeki tisztaságában

zanak, egészségben érjenek a
következő évbe. Lábujjhegyen
lépkedő édesanya betakarja
gyermekét. Pajkos szempár záródik játszva, majd leselkedik,

van: lelkének gyönyör-fehérét. Nagymama „anyuval” a
konyhában van, de érezhető
ez, mintsem hangban válna
bizonyossá. Kellemes illat száll
a szoba levegőjében, mint bárányfelhők az égen. „Isten báránya”.
Múlóban az év, leveti örömét, bánatát. Takarja velük
a lombjaikat vesztett fákat,
vigyázza, hogy meg ne fáz-

mikor tovatűnnek a nesztelen
léptek. Karácsonyt vár türelmetlen lélegzet a takaró alatt,
nem lehet becsapni.
Talán az ajtó nyitódott?
Képzelet, vagy valóság? Enyhe
huzat settenkedik át a szoba
levegőjében. Arany-angyalhajszál tétova büszkeségben
libegve követi. Szemek nyílnak paplanok alól, tekintetek
emelkednek el imára kulcsolt

kezek fölül, örömök törnek elő
rejtekükből.
„Nem vártunk hiába Drága kicsi Jézuska, megszülettél,
nekünk, értünk!”
Három harang hangja csendül bele az éjszakába. Semmivel össze nem téveszthető,
ismert csoda. Zúgjatok drága
dombegyházi harangok! Szóljatok be minden szobába! Hirdessétek, hogy itt a Karácsony!
Csendtörő hangotok vigyen
boldogságot oda, ahol annak
hiánya van, s gazdagítson ott
is, hol bővében vannak, mert
ebből soha nem lehet „elég”!
Istenünk! Elküldted Fiad ide
a dombegyházi földre. Hozzánk. Vártuk. Szükségében
élünk a hitben. Legyen, s maradjon velünk! Adja és áldja
meg „mindennapi” kenyerünket!
Áldott Karácsonyt, boldog
új esztendőt kívánok! Békességben! Egészségben! Szeretetben!
Dr. Varga Lajos

Karácsony csodája
A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben
köszöntöm Önöket, Titeket!
Az advent a karácsonyhoz vezeti
el az embert, a karácsony pedig, a
szeretet által egymáshoz vezet bennünket. Ilyenkor félretesszük az ellentéteket, és ha csak rövid időre is,
de békét kötünk embertársainkkal.
A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt
várja. A karácsony egy csoda melyet
nem a színes szalagokkal átkötött
dobozokban és a feldíszített fenyő
alatt találjuk. Ezt a csodát másutt
kell keresni, máshol lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban,
őszinte szívből jövő jókívánságokban, szerető érzésekben rejlik!
Kell ennél nagyobb ajándék?

A következő 365 napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem
csakis ezek.
Ha kigyúlnak az ünnepi fények,
gondoljunk a gyermekeink örömére, gondoljunk idős hozzátartozóinkra, és azokra, akik sajnos már
nincsenek közöttünk.
Az adventi időszak kiváló lehet,
hogy kimutassuk szeretetünket,
rendezzük emberi kapcsolatainkat,
éljük meg az egymásra figyelés melengető érzését.
Juhász Gyula Karácsony felé című
versének soraival kívánok mindan�nyiuknak meghitt, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag újévet!
Molnár Lajosné

Szép Tündérország támad fel szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet hallok,
Szomorúan nézek.
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak és higgyünk rendületlen,
S ne csak decemberben.
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Az Európai Parlamentben
December 14–17 között, Erdős Norbert EP képviselő úr
meghívására Strasbourgban,
az Európai Parlamentben voltunk dr. Varga Lajosnéval.
Rendkívül megtisztelő volt
e meghívás és egyben tanulságos is. Amellett, hogy betekinthettünk az EP munkájába
– érkezésükkor épp Pelczné
dr. Gáll Ildikó EP alelnök as�szony vezette a plenáris ülést,
magyar nyelven – ahol az EU
legsúlyosabbnak ítélt, megoldandó problémájáról, a munkanélküliségről vitáztak a képviselők. Bemutatták a magyar
képviselőket és képviselő-csoportokat, eddigi munkájukat, a következő évek magyar
lehetőségeit. Több kiegészítő
programon is részt vettünk.
Megismertük Strasbourgot,
mely Franciaországban van,
de a „helyiek” európainak
tartják/nevezik magukat. Colmar mellett megtekintettünk

egy családi vállalkozást, mely
szőlőtermesztéssel, feldolgozással foglalkozik, tradicionálisan már több mint 500 éve.
E vállalkozás a legnagyobb a

a kölcsönös előnyök mentén.
Több mint „érdekes”, hogy néhány hektár terület használata is tudja biztosítani egy-egy
család megélhetését, számunk-

régióban, s meglepetésünkre
mindössze 70 ha (!) saját területen gazdálkodik. Évszázadok
során elismerő nevet szerzett,
több száz kisebb – saját – területen gazdálkodó termelővel
tart – integrátori – kapcsolatot

ra elképzelhetetlen magas életszínvonal, családi boldogulás,
„nyugalom”
lehetőségének
elérésével! Útközben, látva az
osztrák, német vidéket (háztetők többségén napelemek),
bizony egyfajta „keserűség” is

vegyült gondolatainkba. Sokat dolgoztunk/dolgozunk és
mégis kevés annak „viszonyított” eredménye. Nem hangolt
le ez! Még nagyobb erőt adott
annak megvalósításához, hogy
minden dombegyházi család
elérje ezt az emberhez méltó
életszínvonalat!
Természetesen tárgyaltunk
a „megvalósításról” a képviselő úrral is. Higgyenek abban, hogy ezt el tudjuk érni!
Gyermekeinkért, unokánkért,
egymásért ez, és „ennyi” a felelősségünk.
Európa nyugati felén nem
várnak ránk, hogy utolérjük
őket, folytatják saját – sima –
útjukat. Nekünk kell elszántan megtennünk ehhez az átgondolt lépéseinket, közösen!
Nem álom ez! Egyetlen lehetőség! Fogy az időnk, ahogy
mi is. Lépést „váltunk”. Megtesszük!
Dr. Varga Lajos

Dombegyházi Közművelődési Intézmény – IKSZT
Események, programok:

» október 1. Táncház az általános iskolások részére, a
Nemzeti Művelődési Intézet
Békés Megyei Irodája által létrehozott „Járd ki lábam, járd ki
most” elnevezésű program keretében (művelődési ház)
» október 4. A Dombegyház
Időseiért Alapítvány jótékonysági estje (művelődési ház)
» október 13-20. Őszi Könyvtári Napok: Játékos feladatok
gyerekeknek (könyvtár)
» október 13-20. Őszi Könyvtári Napok: Nagy Márta

olajfestményeinek kiállítása
(könyvtár)
» október 16. Magyar állampolgársági eskütétel (művelődési ház)
» október 22. Ünnepi megemlékezés – A Balsaráti Vitus
János Általános Iskola tanulóinak műsora (művelődési ház)
» október 27–31. Halloween
tök szépségverseny (könyvtár)
» november 13. Pályaválasztási Börze a Balsaráti Vitus János
Általános Iskola szervezésében (művelődési ház)
» november 21. Véradás a helyi Vöröskereszt szervezésében
(művelődési ház)
» december 1. Ifjúsági hangverseny (művelődési ház)
» december 5. A Balsaráti Vitus János Általános Iskola Mikulás Bálja (művelődési ház)
» december 6. A Hollósy Kornélia Dombegyházi Óvodát
Támogató Alapítvány Jóté-

konysági estje (művelődési
ház)
» december 10. Könyvtári óra
az 1. és 2. osztályos tanulóknak: Luca napi hagyományok
(könyvtár)
» december 11. Magyar állampolgársági eskütétel (művelődési ház)
» december 17. Karácsonyi
kézműves foglalkozás (könyvtár)
» december 17–21. Karácsonyi kvíz általános iskolásoknak (könyvtár)
Programjainkról, szolgáltatásainkról Facebook oldalunkon tájékozódhatnak.
A Dombegyházi Közművelődési
Intézmény-IKSZT
munkatársai nevében áldott,
békés ünnepeket és boldog új
esztendőt kívánunk mindenkinek!
Dohor Zsuzsanna

A könyvtár ünnepi
nyitva tartása:
• december 24–28.: zárva
•d
 ecember 29.: 8–12; 13–18
óráig nyitva
•d
 ecember 30.: 8–12; 13–18
óráig nyitva
•d
 ecember 31.: 8–12 óráig
nyitva
• január 1–4.: zárva
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Számos programot szervezett a civil egyesület
A Dombegyházi Civil Egyesület áldott békés karácsonyt
és eredményekben gazdag,
boldog új évet kíván mindenkinek! Ezúton szeretnénk
megköszönni a 2014. évi támogatásokat, az önzetlen segítséget, a sok munkát, amivel
az egyesületet támogatták az
év folyamán!
Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényeinket, érdeklődést mutattak programjaink iránt!
Az idén majálist, gyereknapot, falunapot, „Dombikum”
gasztronómiai seregszemlét,

jótékonysági estet, családi
egészségügyi- és sportnapot

számára is segítséget nyújtottunk a hangtechnikánkkal!
Célkitűzéseinkért,
elképzeléseink megvalósításáért a
következő évben is mindent
megteszünk, hogy segítsük
Dombegyház fejlődését, az itt
élő embereknek színes, színvonalas programokat tudjunk
biztosítani!
Kellemes ünnepeket kívánunk! BÚÉK Dombegyház!
Dr. Varga Lajosné
a Dombegyházi Civil Egyesület
elnöke

Dombegyházi űrtechnika

A MASAT – 1., az első magyar műhold kapcsán már
hírt adtunk lapunkban arról,
hogy a dombegyházi általános iskola egykori büszkeségének, Varga Lajosnak,
milyen szerepe volt az eszköz
elkészítésében.
Most essék szó egy újabb
dombegyházi
vonatkozású
űrtechnikai témáról, amelyről
az Aeromagazin 2014 októberi számában olvashattunk, s
amelyre Oroszlány Lajos barátom hívta fel a figyelmemet.
A helyiek közül valószínűleg
kevesen tudják, hogy Lajos fivére, László, aki szintén falunk
szülötte, 1966-ban az USAban, Apollo Machine Shop
néven alapított egy céget, amelyet közel 42 éven át üzemeltetett. Jórészt a repülőgépipar
és az űrhajózás számára gyár-

szerveztünk. Átadtuk a konditermet és már több rendezvény

tottak kis sorozatban precíziós
alkatrészeket. Például hosszú
időn át csak ez a cég készítette
a repülőgépek jetmotorjaiban
használt bimetál hőmérséklet-érzékelőket.
Oroszlány
László olyan tapasztalatokat
szerzett, amelyek bármely vállalkozásban jól hasznosíthatóak. 1972. december 12-én, az
utolsó Apollo-misszió során,
az Apollo – 17 a Holdon hagyott egy videokamerát, amely
élőben közvetítette, amint a
két űrhajós, Gene Cernan és
Harrison Schmidt a Földre
visszaindul. Nos, a kamerához
tartozó műszerek közül néhány az Apollo Machine Shopban készült. Büszkék lehetünk
arra, hogy egy dombegyházi
születésű ember tevékenysége
révén van valami a Holdon.
G.GY.

Betlehemi láng
A betlehemi láng megosztásának története az 1990-es
évek idejébe tekint vissza.
A 2014 évi lángosztási ünnepségen, a betlehemi Születés-bazilikában örökké égő
lángot, Magyarország képviselői is átvehették, ahol 16 ország
küldöttei voltak jelen. A hazafelé vezető úton a nagyobb településeken megálltak, hogy
az ott élőknek a lángot átadják.
A lángosztás célja nemcsak
az, hogy megőrizzük, hanem
Reményik Sándor ismert versének gondolata szerint, tovább is kell adni. Ezért nevezik a betlehemi lángot a béke
szimbólumának,
melynek
hivatása minden jóakaratú
embert megerősíteni a szeretetben és annak megélésében.
A szeretet lángját tegnap
hozta Dombegyházra dr. Varga Lajos polgármester és átadta a templomban. Az ünnepek
alatti szertartások után, aki
szeretné, hazavinheti a lángot
otthonába. Kérik, Ők hozzanak magukkal mécsest, vagy
gyertyát!
A Szent István király templom eseménynaptára:
» december 24. szerda, Jézus
születése, ünnepi szentmise
24 órakor

» december 25. csütörtök,
betlehemes pásztorjáték 10
órakor
» december 26. péntek, szentmise 10 órakor
» december 27. szombat,
szentmise 15.30-kor
» december 28. vasárnap,
Szent család ünnepe 10-kor
» december 31. szerda, év
végi hálaadás 18 órakor
» január 1. csütörtök, újévi
szentmise 10 órakor
Dr. Varga Lajosné
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Mozaikok iskolánk életéből
A 2014/2015-ös tanévet a
felújított, szép iskolánkban
kezdhettük meg. A fűtéskorszerűsítés jótékony hatásait
csak most értékeljük igazán,
ezeken a hideg téli napokon.
Igazán barátságos, kellemes
meleg fogad bennünket az iskola egész területén.

Programok

téli mesejátékot, a Holle anyót
élvezhették tanulóink a Békéscsabai Jókai Színház előadásában.
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy 1849. október 6-a tiszteletére a megemlékezést Aradon tartjuk. A
megemlékezésen örömünkre

ros irodalmi vonatkozásaival,
a nevezetességekkel ismerkedtek meg. Programjukban szerepelt a Széchenyi tér, a Tisza
part, a Móra Ferenc Múzeum,
a Dóm, a Pantheon, a Somogyi
Könyvtár, az egyetem központi épülete és a Tömörkény gimnázium megtekintése. Szervező: Király Lászlóné.

az almáskamarási általános
iskola érdeklődő tanulói és tanárai is részt vettek. Szervező:
Fejes Sándorné.
Októberben az Irodalom –
Birodalom szakkör tagjai Szegeden kirándultak, ahol a vá-

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is közös ünnepségen
emlékeztünk meg az 1956-os
forradalomról. A felső tagozatos tanulók színvonalas és szép
ünnepi műsorát Király Lászlóné tanította be.

A TÁMOP-3.3.14.A-12/12013-0015 számú „ Kéz a kézben” Dombegyház és Orosháza testvériskolai kapcsolata, a
fenntartható környezettudatos
fejlődés jegyében zajló pályázat ismét sok programra adott
lehetőséget iskolánk tanulói
számára. Ezeket a felejthetetlen kirándulásokat Fejes Sándorné koordinálta.
 Szeptemberben két napot
Gyopárosfürdőn
töltöttek.
Az élményfürdőzés mellett
számháborúztak, öko-labirintusban vetélkedtek, szalonnát
sütöttek.
 Szarvason megnézhették a
Mini Magyarország makettparkot, sétáltak az arborétumban és sétahajóztak a HoltKörösön.
 Októberben Dévaványára
utaztak a Réhelyi látogatóközpontba, ahol őshonos állatfajtákkal ismerkedtek, a kiállításon a Körös–Maros Nemzeti
Park értékeit és egy bemutató
filmet láthattak a túzokmentő
programról. Szerencsére sikerült két túzokot közelebbről is
megfigyelni.
 Kerékpártúrán vettek részt,
ahol láthatták az őszi természetet, a betakarítási munkákat, a vonuló madarakat. A jó
hangulatú túrán 15 kilométert
bicikliztek.
 Novemberben a mezőkovácsházi könyvtárat ismerhették meg közelebbről, vetélkedőt szerveztek tanulóinknak
és egy 3D-s rövidfilmet nézhettek meg.
 Decemberben egy gyönyörű

Mesemondó versenyen vettek részt Denucz Katalin és
Magyar Balázs 4. osztályos tanulóink a Csanád Vezér Általános Iskolában, Mezőkovácsházán. Kis mesemondóink
nagyon ügyesen szerepeltek a
népes mezőnyben. Felkészítő
tanítóik: Gombkötő Katalin és
Takács Lajos.
Takarékossági
vetélkedőt
tartottunk a Takarékossági
Világnap alkalmából, felhívásként arra, hogy mennyi mindennel lehet takarékoskodni
otthon és az iskolában is. Szervező: Vargáné Gábor Beatrix.
Az előző évekhez hasonlóan iskolánk néhány tanulója
és tanára a Ketskeméty Károly Honismereti Egyesülettel
együtt kilátogattak a temetőbe. Koszorúval, virággal és
mécsesgyújtással emlékeztek
iskolánk volt tanáraira és a háborúban elesett katonákra. A
megemlékezéssel hagyományt
szeretnénk teremteni, hogy az
utókor se feledkezzen el azokról, akik több nemzedéket tanítottak, neveltek és azokról,
akik életüket adták hazánkért.
Szervező: Kardosné Korom
Éva.
Novemberben az idegen
nyelvi napok keretében az angolt tanulóknak vetélkedőt,
filmnézést, teázást, a németet
tanulóknak Márton napi mulatságot rendeztek az idegen
nyelvet oktató tanáraink. A
németesek Almáskamaráson
is részt vettek a Márton napi
lampionos felvonuláson és jó
hangulatú vetélkedőn. Szervezők: Puskás Magdolna és Mag
Lászlóné.
Az egészségnevelési hét
programválasztéka ebben a
tanévben nagyon színes és
sokrétű volt. A tanórákon is
megjelent különböző feladatokban, a tananyaghoz kapcsolódóan. A hét elmaradhatatlan
kezdése a kóstoló, egészséges
ételekből.
A heti rendezvényekre pontgyűjtő lapot kaptak tanulóink
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A 2014/2015-ös tanévet a felújított, szép
iskolánkban kezdhettük meg. A fűtéskorszerűsítés jótékony hatásait csak most
értékeljük igazán, ezeken a hideg téli
napokon. Igazán barátságos,
kellemes meleg fogad bennünket
az iskola egész területén.
és családi totót tölthettek ki a
szülők bevonásával.
Sportdélután keretében a lányok zumbáztak, a fiúk fociztak. A kisebbeknek a védőnő
beszélt a fogápolás fontosságáról, a nagyobbaknak a doktor nénik tartottak előadást az
egészséges életmód fontosságáról, valamint a káros szenvedélyek veszélyeiről. A programok között szerepelt még
gerinctorna, tini kozmetika,
vetélkedő, gyümölcssaláta készítés.
A tankerületi egészségnevelési vetélkedőt ebben az évben is iskolánk szervezte. Hét
iskola csapata versengett egymással. A játékos és érdekes
feladatok nagyon tetszettek a
résztvevőknek. Szervezők: Isztinné Szécsényi Tímea és Mag
Lászlóné.
Az adventi időszakban kézműves foglalkozást szerveztünk. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület ügyes
kezű tagjaival mézeskalácsot
díszítettek, asztaldíszt és karácsonyfa díszeket készítettek
tanulóink.

Versekkel, énekekkel készültünk a „Mi falunk karácsonya”
rendezvényre. A pedagógusok
nemcsak a gyerekeket készítették fel, hanem ők maguk is
erre az alkalomra egy szép karácsonyi dallal készültek.
Az iskola karácsonyi műsorára a 4. osztályos tanulók készültek Gombkötő Katalin és
Takács Lajos osztályfőnökök

vezetésével. Az ünnepség végén minden tanulónk Mikulás
csomagot kapott a Képviselő-testület ajándékaként.

Pályaválasztás
Ebben a tanévben pályaválasztási börzét szerveztünk a
7. és 8. osztályos tanulóknak
és szüleiknek. Nyolc középis-

kolából érkeztek képviselők.
Bemutatták iskoláikat, majd
utána az érdeklődőkkel kötetlenül beszélgettek. A rendezvény előtt Susánszki Zsolt rendőr alezredes tartott előadást a
drogfogyasztás veszélyeiről.
Pályaválasztási vásár is segítette 7. és 8. osztályos tanulóink nehéz döntését, amit
minden évben Békéscsabán
rendeznek.
Pályaorientációs
foglalkozások keretében a 8. osztályosok Békésen jártak egy
cukrászüzemben, a Dombegyházi Agrár Zrt. gépműhelyében, valamint Békéscsabán
műhelylátogatáson, ahol gépi
forgácsolással és hegesztő
szakmával ismerkedtek.

Informatikai eszközök
A TIOP 1. 1.1 nyertes pályázaton iskolánk informatikai
eszközellátottsága jelentősen
bővült. Elnyert eszközök: 11
notbook, 10 táblagép és 4 digitális tábla.
Sztankovánszki Anna intézményvezető
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10 éves az óvodai alapítvány

Tíz évvel ezelőtt, 2004-ben,
a Dombegyházi Híradó 2.
számában megjelent cikkem
így kezdődött:
„Örömmel értesítem Önöket, hogy végre megalakult a
Hollósy Kornélia Dombegyházi Óvodát Támogató Alapítvány. Az alapítványt az óvoda
dolgozói, valamint néhány lelkes támogató hívta életre.”
2003 végén jött az ötlet egy
óvodai alapítvány létesítésére.
Akkor még nem is gondoltuk,
mennyi munka, mennyi utánajárás szükséges a terv megvalósításához. Az alapító tagok
2004 tavaszán határoztak az
alapítvány létrehozásáról. Az
alapítói vagyon 51 ezer forint
volt, melyet az óvoda dolgozói
és külső támogatók adományoztak.
Az alapító dokumentumokat dr. Dévényi Géza ügyvéd készítette el, és nyújtotta
be a megfelelő hivatalokhoz.
Mindezért anyagi ellenszolgáltatást nem kért.
Javasoltam, hogy az alapítványt Hollósy Kornéliáról nevezzük el. Ezt az alapító tagok
támogatták, és dr. Bisztray
Tamásné, Hollósy Kornélia
dédunokája, is örömmel fogadta és engedélyezte. Végül
a Békés Megyei Bíróság, 2411
tételszám alatt, 2005. május
29-én vette nyilvántartásba a
szervezetet. Ettől a naptól működünk hivatalosan.
Az alapítvány jótékonysági

céllal jött létre, mely szerint az
óvoda gyermekei részére anyagi segítséget kíván nyújtani kirándulások szervezésében, a
gyermeknap lebonyolításában,
a játékkészlet gyarapításában
és minden olyan tevékenység-

ben, ami az óvodás gyermekek
javát szolgálja.
A kuratóriumi tagok jelenleg: Debreczeniné Gál Mónika,
Gyüréné Gerendeli Krisztina,
Lehoczki Jánosné és Kardosné
Korom Éva kuratóriumi el-

nök. Mind a négyen társadalmi megbízatásban végezzük
az alapítvánnyal kapcsolatos
teendőket.
Anyagi segítséget magánszemélyektől kapunk, s hét éve
tudjuk fogadni az adó (SZJA)
1 százalékát. Rendszeresen, jelentős összeggel segítette és segíti alapítványunkat dr. Bisztray Tamásné, Bisztray Borbála
és testvére, Nelli. Örülünk a
sok civil adománynak, és ezúton is köszönjük támogatásukat.
A 10 év alatt több mint 3
millió forintot költöttünk a
gyerekekre. A következő rendezvényeket, kiadásokat finanszíroztuk: gyermeknap, a
ballagó gyerekek kirándultatása, Mikulásbál, karácsonyi
ünnepség, alkalmanként bűvész, zenész, gyerekszínház,
kiállítás, egyéb kulturális rendezvény, könyvvásárlás és kreatív magazin előfizetése, játszószőnyeg, faliszőnyeg, busz
ülésmagasítók vásárlása, valamint tavaly sikerült minden
csoportszobába egy-egy galériát beállítani. Az évek során
készült képekből a honlapunkon szemezgethet az olvasó:
http://ovoda-alapitvany.hu/
A kerek évfordulón megköszönöm mindazok segítségét,
akik a tíz év alatt bármilyen
módon támogatták az alapítványt, és ezáltal a gyerekeket.
Kardosné Korom Éva
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A vért semmi sem pótolhatja!
A helyi Vöröskereszt alapszervezet ebben az évben négy
alkalommal szervezett kiszállásos véradást. Ebből az alkalomból 234 sokszoros donor
nyújtotta karját segítségül, és
15-en adtak először vért. A
sokszoros véradók és szervezők hívják és várják azokat az
egészséges embereket, akik segíthetnek a gyógyulni vágyóknak.
A véradóknak először a Bájos Banyák műsorral kedveskedtek.
Fellépett: Bokk Mihályné,
Buza Edit, Buza Katalin, Dusnok Mátyásné, Gombkötő
Katalin, Kerék Erzsébet, Mészáros Mihályné és dr. Varga
Lajosné.
Köszönjük szépen a színvonalas előadást.

Tóth Zoltánné, a Magyar
Vöröskereszt Békés Megyei
Szervezetének igazgatója, Merényiné Szentmiklósi Etelka,
mezőkovácsházi területivezető, és dr. Varga Lajos polgármester 2014. november 21-én
köszöntötte a többszörös véradókat, a Véradók Napja alkalmából.

Elismerésben részesültek
Tízszeres véradásért:
Dani Mihály
Gyüre István Zsolt
Kotroczó Gábor
Dr. Kormányos László
Pál Ferenc
Völgyi Andrea
Hússzoros véradásért:
Gyenes Róbert

Hurguly Lászlóné
Simonfi László
Simonfi Sándor
Harmincszoros véradásért:
Gyenes Ildikó
Gyenes Lajosné
Nagy Gyula
Huszka Zsuzsanna
Negyvenszeres véradásért:
Szabó László
Ötvenszeres véradásért:
Vezér István
Nyolcvanszoros véradásért:
Kotroczó László
Százhúsz-szoros véradásért:
Varga László
Köszönjük a véradást!

A dombegyházi véradók
tiszteletére rendezett vacsorához a húst Molnár Lajosné
alpolgármesternőtől kaptuk,
amit ezúton is tisztelettel megköszönünk.
Velünk ünnepelt még Molnár Sándor és felesége, továbbá dr. Zajac Tamara és párja.
A rendezvényt támogatta:
• a Dombegyházi Agrár Zrt. •
Szanda Pálné • Dombegyház
Nagyközség Önkormányzata •
Csatlós Andrásné • ifj. Csatlós
János • Bokk Mihály • Ménesi Róbertné • Pápai Sándor •
Kerék Terézia • Bali Jenő • és
mindazok, akik vöröskeresztes
bélyeget vásároltak.
Tóth Anna Mária

Ember vagy!
Mi az a pár csepp vér? Neked szinte semmi!
De másnak e néhány csepp az életet jelenti.
Kevésből lesz a sok, sokból a tenger
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.
Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?
S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erős kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!
Egy tűszúrás a karon, s csak pár csepp a tengerből,
S újra élet lehet, a halódó életből.
Hálát ezért ne várj, nincs most idő arra,
Életért harcol, ki véredet kapja.
Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom.
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Szent karácsony édes ünnepén…

Az év legszebb, legmeghittebb ünnepét köszöntöttük
december 19-én, pénteken a
Gondozási Központban.
A lakók már hetekkel korábban, diótörés közben énekeltek, gyakorolták a „fellépő” karácsonyi dalokat. A kis
énekkar citerakísérettel fűszerezve csiszolta énektudását.

Minden évben az általános
iskola színjátszó szakkörének
tagjai színesítik karácsonyi
ünnepségünket, a mi és a lakóink nagy örömére. A gyerekeknek mindig saját készítésű
kis ajándékkal és édességgel
kedveskedünk.
A dolgozók napi munkájuk mellett is szakítottak időt
a saját, szerény műsorunk
próbáira és az alapellátásban

dolgozók nagy része is részt
vett vagy a műsorban, vagy a
karácsonyi előkészületekben,
illetve az ajándékkészítésben.
Szerdán megérkezett a karácsonyfa, amit a lakók és a
dolgozók közösen feldíszítettek. Ünnepi ruhában, csillogó
fényekkel várta a a karácsonyi
műsor, a karácsony érkeztét.

műsorukat, majd felcsendült a
90 éves Pali bácsi citerája és lakóink kis énekkara karácsonyi
dalokkal köszöntötte a Szent
Ünnepet.
A karácsonyi műsort – mely
a dombegyházi harangok zúgásával indult – a dolgozók
gyertyafényes dala és Móra
László: Karácsony édes ünnepén című verse zárta.
Kedves lakóink kis karácsonyi ajándékában egy jó meleg
zokni és egy általunk készített
asztaldísz volt. Szerény kis
ajándék, nagy szeretettel!
Minden évben nagy öröm
erre a meghitt ünnepre készülni. A közös készülődés varázsa
már adventtől belengi az intézmény minden zegét – zu-

gát. Narancsillat, szaloncukor,
fenyőágak, az adventi gyertyák
fénye készíti lelkünket a szent
karácsony ünnepére.
Ezúton kívánok szeretettel
Dombegyház minden lakójának békés, boldog karácsonyi
ünnepeket, az új esztendőre
sok sikert, erőt és nagyon jó
egészséget a Gondozási Központ minden lakója, ellátottja
és dolgozója nevében:
Sustik Ferencné vezető
Móra László: Karácsony édes
ünnepén (részlet):
„Legyen ma templom minden
ember szíve, melyben a lélek
szárnyat bontogat…”

Pénteken délután megérkeztek a gyerekek, a meghívott vendégek. Köszönöm
mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével intézményünk
szerény kis ünnepségét, de aki
nem tudott eljönni, tudom, lélekben velünk volt.
A gyerekek, Gabikával közösen, gyönyörű zenei aláfestéssel mondták el karácsonyi verseiket, tették még meghittebbé
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