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Kimondottan „termékeny” hónapot hagytunk magunk mögött!

Júliusban egymást követték az események. Nem volt olyan hét, ami-
kor ne történt volna valami életünket meghatározó esemény, hétköz-
napjainkat színesítő rendezvény! 

Kezdem a legjelentősebbel, a XXIII. Dömsödi Napok rendez-
vénysorozattal. Hagyományainkhoz hűen idén is a megnyitón adtuk
át az arra érdemeseknek a Díszpolgári címet, valamint a Dömsödért
Emlékérmet! A Képviselő-testület döntése értelmében Díszpolgári
címet érdemelt ki Kovács László és Tóth Sándor! Mindketten életük
egy jelentős hányadát áldozták a köz szolgálatára, így kitüntetésük
nem lehetett kérdéses! A Dömsödért Emlékérmet is olyan döm sö di
polgárok kapták, akik az élet valamely területén különleges teljesít-
ménnyel hívták fel magukra a figyelmet! Így volt ezzel Vass Ilona,
Dr. Wágner Viktor, Béczi János és Kisjuhász Ferenc is! Gratulálok
valamennyiüknek, és egyben példaként állítom Őket a fiatalok elé!

Szintén a megnyitó keretében köszönthettem a testvérvárosi kül-
döttségeket, így a Zachar Stepánka által vezetett fűri küldöttséget és a
Jörg Müller által vezetett knüllwaldi küldöttséget! Néhány napig a
gyergyócsomafalvi tűzoltók is velünk ünnepeltek. A felvidéki baráta-
inkkal rövid időn belül kétszer is találkozhattunk, hiszen egy héttel
korábban eleget tettünk a Fűri Falunapra vonatkozó szíves invitálá-
suknak! Jörg Müller polgármester úr döntésének megfelelően most
vezette utoljára a német küldöttséget, mivel szeptemberben visszavo-
nul a közélettől! Huszonhét évi polgármesteri szolgálat után teszi ezt!
Nagyon sajnálom, de megértem ezt a tényt! Már most jelzem, hogy
Polgármester úr továbbra is a díszpolgárunk marad, így visszavonulá-
sa nem jelenti a kapcsolatunk megszakadását! Jó egészséget és aktív
pihenést kívánok Neki!

Ami a háromnapi kulturális, szórakoztató programot illeti, nos, azt
hiszem, hogy régen látott gazdag kínálatból válogathattunk. A meg-
nyitó keretében, egy-egy díjátadás között a Kiss Kata zenekar szóra-
koztatta a jelenlévőket. Ők az a zenekar, akik a népi-nemzeti érzelmű
dalaikkal rövid idő alatt meghódították az országot! A Markóné
Zöldág Ágnes által szervezett Puskás Ferenc kiállítást sokkal na -
gyobb érdeklődés kísérte, mint amire én is számítottam. Nagyon jól
illett abba a szombat délelőtti programba, amelynek keretében a
Dömsödi öregfiúk csapata összemérte erejét a Budapesti Honvéd
öregfiúk csapatával. A szépszámú szurkolósereg színvonalas mérkő-
zést láthatott. A Petrovics-házban nyílt meg „A magyarság népi
hősei” címmel Kertai Zalán festőművész kiállítása. A szombat-va -
sárnap délutáni szórakoztató műsor valóban nagyon színes kínálatot
nyújtott az érdeklődőnek! Nótár Mary műsorától Raul X Ábrahámig,
Bereczki Zoltántól a Ju és Zsu Társulatig neves művészek sora szó-
rakoztatta a közönséget! 

Folytatás a következő oldalon.

� Magyar péktől magyar kenyér II. 7. o.

� Nyári napközis tábor 10-11. o.

� ÖTE HÍREK 12-13. o.

� Közösséget kovácsolva: Beszélgetés 

Nemoda-Stiasny Mártával 14-15. o.

� Búcsú Kohl Jánostól 17 o.

� Állatorvosi hírek 20. o.

� 500 éves a reformáció 20. o.
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A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár és az OMK 

2017. június 19-től 
augusztus 31-ig

a következő nyári nyitva -
tartási rend szerint várja 

kedves olvasóit:

H: ZÁRVA 
K: 8–14 
Sz: 8–14
Cs: 8–14
P: 8–14
Sz: 8–12

Nyári szabadság miatt 
augusztus 1-14-ig a 

könyvtár ZÁRVA tart. 
Nyitás augusztus 15-én.

Dömsöd múlt já ból ál lan dó
hely tör té ne ti ki ál lí tás a

könyv  tár ban Ko vács Lász ló
ta ní tó úr gyûj te mé nyé bõl. 
Nyit va tar tás a könyv   tá ri 
nyit va tar tá si rend sze rint.
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A háromnapos rendezvénysorozat csúcs-
pontjának a Kormorán együttes műsorát ter-
veztük, de élő koncertjüket sajnos méltatlanul
kevés néző látta! Most nagyon sok pénzt köl-
töttünk a dömsödi em berek szórakoztatására,
de képviselőtársaimmal a következő hóna-
pokban meg kell vizsgálnunk, hogy miként
tudnánk ezt a rendezvényt még vonzóbbá
tenni! Nagyon sokan segítettek a maguk
módján a Dömsödi Napok zökkenőmentes
megrendezésében. Közülük is ki kell emel-
nem Csikósné Jutka és csapatának hatalmas
és hozzáértő munkáját! Köszönet Nekik is és
Mindenkinek, aki valami módon segített!

Szerencsére egyre szaporodik azon esetek-
nek a száma, amikor szépkorú polgárainkat
köszönthetjük. Most a kilencvenedik szüle-
tésnapját ünneplő Bócsa Rózsának és Téglás

Gábornak kívánhattunk boldog születésna-
pot!

A Petőfi szülői házban nagysikerű nótaes-
tet rendezett Varsányi Antal alpolgármester
feleségével, Irénkével együtt. A visszajelzé-
sek is azt tanúsítják, hogy kiválóan szórakoz-
tak a jelenlévők! Csak zárójelben jegyzem
meg, hogy szinte többen voltunk a nótaesten,
mit két héttel korábban a Kormorán együttes
műsorán!

Augusztus 20-án 11 órakor tartjuk az ünne-
pi megemlékezést, a Hivatal előtti parkban.
Képviselőtársaim után most rám került a sor,
így én fogom mondani az ünnepi beszédet.
Reményeim szerint az esti tűzijáték legalább
ugyanolyan látványos lesz, mint a tavalyi
volt!

Bencze István

Folytatás az előző oldalról.

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!

LAKATOS MÁTYÁSLAKATOS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi 

Önkormány zat elnöke 
minden héten 

hétfőtől péntekig 
délután 15.00-től 16.00 óráig 

tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tó kert u. 13.

AA  DDöömmssööddii   ÁÁllttaalláánnooss  IIppaarrtteessttüülleett  hhíírreeii
A Dömsödi Általános Ipartestület

bér be adja 2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
sz. alatt található igényesen felújított

nagytermét, mely alkalmas rendezvé nyek,
baráti, családi össze jöve telek 
megtartására (max. 60 fő)!

Érdeklődni lehet: 
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13. 

Tel.: 06 24 435 416, 06 70 318 6325
ipartestulet.d@pr.hu

PE TŐ FI 
EM LÉK MÚ ZE UM

Bazsonyi Arany és 

Vecsési Sán dor
ál lan dó ki ál lí tá sa.

Telefon: 06-20-253-2589

Be lé pő je gyek:
fel nőtt: 200 Ft; 

nyug dí jas, di ák: 100 Ft.
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XXIII. Dömsödi Napok kitüntetettjei
Dömsödért Emlékérem

Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2017. (IV. 21.) rende-
letéből:

10. § (1) Dömsöd nagyközség nagyra becsüli
a település szolgálatában, fejlődésének elősegí-
tésében, érdekeinek előmozdításában, az egye-
temes emberi értékek gyarapításában kifejtett
kimagasló, példamutató egyéni és közösségi,
szakmai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek
elismerésére „Dömsödért Emlékérem” elneve-
zéssel kitüntetést alapít.

Vass Ilona Györgyi a Petőfi Emlékmúze-
um igazgatója. 1998 óta áll Dömsöd Nagy-
község Önkormányzatának alkalmazásában.
Mun  kakörét tekintve a közművelődésben, a
közgyűjteményeink gyarapításában, gondozá-
sában, valamint a népművelésben látja el. A
Múzeumban, a Petőfi Emlékházban rendezvé-
nyek sora fűződik nevéhez.  Ezeknek a rendez-
vényeknek a keretében kiállításokat, könyvbe-
mutatókat, Dömsöd höz kötődő emlékeket is
megtalálunk. 

Nagyon fontos számára a Bazsonyi-Vecsési
házaspár szellemi hagyatékának ápolása. Test -
vértelepülési kapcsolataink tartalommal való
megtöltésében mindig is jelentős szerepet vál-
lalt. 2006 óta a Dömsödi Hírnök felelős szer-
kesztője. A bő évtized alatt  településünk újsága
a környék legszínvonalasabb lapjává nőtte ki
magát. A környékbeli polgármesterek is elisme-
rően beszélnek szerkesztői munkájáról.

Fentiek alapján Dömsöd  Nagyközségi Ön -
kormányzat Képviselő-testülete méltónak talál-
ta Vass Ilona Györgyit a „Dömsödért”  Emlék-
érem kitüntetésre. 

***
Dr. Wagner Viktor 2012-től a II. körzet

háziorvosa. 
Gyógyító munkáját a betegek nagy megelé-

gedettségére végzi. Saját forrásait felhasználva
a rendelőben komoly fejlesztéseket hajtott vég-
re, amelyek egyértelműen a betegek gyógyulá-
sát szolgálják.

Komoly feladatnak tekinti a lakosság egész-
ségügyi felvilágosítását, állapotának felmérését.
Szinte valamennyi szabadtéri rendezvényünkön
ezt a gyakorlatban is megvalósítja. 

Gyógyító munkáját kellő hivatástudattal és
türelemmel végzi.

Fentiek alapján Dömsöd Nagyközségi Ön -
kormányzat Képviselő-testülete méltónak ta -
lálta Dr. Wagner Viktort a „Dömsödért”
Emlékérem kitüntetésre. 

***
Béczi János 1978-ban született Budapesten. 
Közgazdász és testnevelő tanári diplomát

szerzett. 2001-től a Dömsödi Sportközpont
intézményvezetője lett. A következő évben ala-
pította meg a Dömsödi Kézilabda Klubot,
amely alapja lett a 2012-ben megalakult
Dömsödi Utánpótlás Sportegyesületnek. A
DUSE kézilabda szakosztályának mindenese-
ként nagyon sokat tett a dömsödi iskoláskorú
lányok sportolásának folyamatos megteremté-
séért. Kezei között valamennyi korcsoportban a

lányok látványos fejlődést mutattak, melyek
kiváló eredményekben is megmutatkoztak.
Talán a legjobban bizonyítja az előbbi megálla-
pítást az a tény, hogy az egyik tanítványa nyolc
év képzést követően a magyar serdülő váloga-
tott bő keretének tagja lett.

Éveken keresztül a sportcsarnok vezetése
mellett a csónakházat is üzemeltette magas
szín vonalon. Pedagógusként, edzőként Döm -
söd közéletének meghatározó alakja. 

Fentiek alapján Dömsöd Nagyközségi Ön -
kormányzat Képviselő-testülete méltónak
találta Béczi Jánost a „Dömsödért”  Emlék-
érem kitüntetésre. 

***
Kisjuhász Ferenc csikós és pusztaötös-hajtó

1975-ben született Budapesten. 
A családi háttér már gyermekként a lovak

szeretetére tanította Őt. 
Szorgalma, tehetsége a magyar csikóstársa-

dalom meghatározó alakjává tette. A csaknem
három évtized alatt – amelyet a csikósok között
töltött el – Európa és Magyarország nagyon sok
településén megfordult, szinte utánozhatatlan
sikerekkel. 

Londontól Tatárszentgyörgyig, Offenburgtól
Békésszentandrásig, Hollandiától Olaszor szá -
gig olyan eredményeket ért el, amelyekkel nem-
csak Dömsöd, hanem egész Magyarország hír-
nevét öregbítette. Szinte lehetetlenség a renge-
teg kiváló helyezés és díj felsorolása, amelyek
elérésével soha nem hivalkodott.

A lovakhoz fűződő szenvedélye eredménye-
ként egy teljesen új fektetési módszert dolgozott
ki, amelyet sokan ellestek Tőle, és a mai napig
alkalmazzák. 

Fentiek alapján Dömsöd Nagyközségi Ön -
kormányzat Képviselő-testülete méltónak ta -
lálta Kisjuhász Ferencet a „Dömsödért”  Em -
lékérem kitüntetésre.
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Dömsöd Díszpolgára

Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testületének a Díszpolgári cím
adományozásáról szóló 6/2017. (IV. 21.)  rende-
letének szövegéből

„Díszpolgári cím és annak adományozása

5. §. Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,
attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztisztelet-
ben álló személyeket méltó elismerésben része-
síthesse, valamint személyüket és cselekedetei-
ket megfelelőképpen értékelve állíthassa példa-
ként a jelen és az utókor elé, „Dömsöd Díszpol-
gára” elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári
cím) címet alapít.”

***
Kovács László 1937-ben születetett Te -

merinben. 
Nem sokkal a Baján megszerzett tanítói okle-

vél kézhezvétele után, 1965-ben költözött fele-
ségével együtt Dömsödre. Túl a pedagógiai
munkáján az első pillanattól kezdve különböző
szakkörök tartásával is gyarapította a dömsödi
iskolások ismereteit. Az Ő nevéhez fűződik a
dömsödi horgászok számára az az előnyös
folyamat, amelynek eredményeként a MÁVAG
Horgászegyesülettől elszakadva önálló sport-
horgász egyesület jöhetett létre Dömsödön.
Ennek az új, több mint 1000 főt számláló egye-
sületnek évtizedeken keresztül egyik vezetője
volt. Számos más társadalmi munkát is felvál-
lalt, aktívan részt vett a víziközmű társulat szer-
vezésében, népszámláláskor járta a környező
tanyákat, a piactéri és a Bíró utcai iskola építé-
sénél is kivette részét, valamint több mint egy
évtizeden keresztül az ÁFÉSZ keretében műkö-
dő méhész szakkört is vezette. 

1997-es nyugdíjba vonulása után is aktív
részt vállalt Dömsöd közéletében, hiszen évti-
zedeken keresztül tagja volt a Képviselő-tes-
tület Oktatási és Művelődési Bizottságának. 

Szorgos munkával 1995 augusztusára gyűlt
össze az a 600 darabból álló helytörténeti
gyűjtemény, amely a mai napig nagyon sok
érdeklődőt vonz a Nagyközségi Könyvtár kü -
löntermébe. Ez a gyűjtemény azóta is Döm -
söd történelmének részévé vált. 

Fentiek alapján Dömsöd Nagyközségi Ön -
kormányzat Képviselő-testülete méltónak talál-
ta Kovács Lászlót a Dömsöd Díszpolgára kitün-
tetésre. 

***

Tóth Sándor 1943-ban született Döm södön. 
Iskolái elvégzése után nem sokkal fuvarozó

kisiparosként aktívan vett részt a helyi iparos-
ság életében. Néhány vállalkozó kezdeménye-
zésének élére állva 1990-ben megalakították a
helyi Általános Dömsödi Ipartestületet. Tóth
Sándor a testület elnöke lett és 25 évig töltötte
be ezt a tisztséget. Annak ellenére, hogy ma

már nem Ő az elnök, hozzáértésével teljes oda-
adással támogatja az ipartestületet. Az iparos-
ságért folytatott áldozatos munkájáért számos
kitüntetést is kapott, így 1990-ben Arany foko-
zatú KIOSZ Díjat, 2010-ben pedig IPOSZ
Díjat vehetett át.

Tóth Sándor azzal is öregbítette Dömsöd
hírnevét, hogy az autocross sportág magyaror-
szági meghonosításának egyik úttörője volt, a
mai napig kiemelkedő alakja.

Egyrészt a dömsödi versenyek rendezője-
ként, másrészt a különböző országos verse-
nyek aktív sportolójaként nagyon sok elisme-
rést kapott az autósport országos vezetésétől.

Tóth Sándor a mai napig a dömsödi közélet
egyik jeles személyisége, aki hozzáértésével,
tapasztalatával a Településfejlesztési Bizottság
állandó meghívott tagjaként segíti önkormány-
zatunk munkáját. 

Fentiek alapján Tóth Sándort Dömsöd Nagy-
község Önkormányzat Képviselő-testülete mél-
tónak találta a Dömsöd Díszpolgára címre.

Fotó: Fábián Ilona

Tóth Sándor, Vass Ilona, Kisjuhász Ferenc, Bencze István, Jörg Müller, Béczi János, Kovács László, Zachar Stepanka, 
Kis Gábor, Wágner Viktor. A  színpadon a Kis Kata zenekar, a háttérben Csikósné Ócsai Jutka látható



Erzsébet királyné megkoronázásának 150. évfordulója tiszteletére
megrendezésre kerülő „SISI KEDVENC BORA” elnevezésű borverse-
nyünk Ünnepélyes Díjátadója 2017. július 15-én a 23. Dömsödi Napok
keretein belül, a Dömsödért Alapítvány Jótékonysági Bálján került sor.

Ünnepi beszédet mondott borversenyünk szakmai zsűrielnöke
Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a SZIE Kertészettudományi Kar borászati tan-
székvezetője, egyetemi docense, valamint Pintérné Rakszegi Zita kurató-
riumi elnök, ötletgazda. Majd a díjátadóra került a sor, ahol személyesen

vette át a legjobb vörösbor
címért járó gyönyörű trófeát a
Tűzkő Birtok szőlésze, Béké-
si Sándor úr a Tűzkő Merlot-
ért. És nagy örömünkre szin-
tén személyesen adhattam át
a „SISI KEDVENC BORA”
tulajdonosának a nem min-
dennapi trófeát a Csubák
Testvérek Szőlőbirtok és
Pincészet tulajdonosainak,
Csu bák József úrnak és ked-
ves feleségének, Erikának a
Tokaji Essencia (natur)
nedűért.

A többi pincészetből saj-
nos nem tudták képviseltetni
magukat, de GRATULÁ -
LUNK A LEGJOBBAK-
NAK, vagyis

„SISI KEDVENC BORA” Csubák Testvérek, 
Tokaji Essencia (natur)

Legjobb biobor Hárs Pincészet, 
Szajki Cirfandli Töppedt szőlőből

Legjobb fehérbor Juliusvin, Sauvignon Blanc
Legjobb rozé Gál szőlőbirtok és Pincészet, 

Gál Kékfrankos rozé
Legjobb vörös Eurobor – Tűzkő Birtok, 

Tűzkő merlot
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINKNAK, hogy az első, KORONÁZÁSI
„SISI KEDVENC BORA” c. borversenyünk létrejöhetett:
Enartis Central Europe – ESSECO Group www.enartis.com; HORFER
SERLEG Kft. http://horfer.hu; GMC BRAND www.gmcbrand.com;
Pivóivó Kft. Futárszolgálat; Thermotechnika Kereskedelmi Kft. http://
tchungary.com; Cserpes Sajtműhely Kft. http://cserpessajtmuhely.hu;
Pannónia Ásványvíz Kft. http://www.pannoniaasvanyviz.hu; FRUIT
MARKETING KFT. http://www.fruitmarketing.hu; Hidraulika-General
Kft. Dömsöd; Kovács Zoltán Papír-Írószer, Dömsöd; Fábiánné Cser Ilona
Dohányáru Kiskereskedelem, Dömsöd; Dunavecsei Pékség Sponga
Erzsébet; Bélavári Alt Mónika Zöldség-Gyümölcs, Dömsöd; Ultraland
Kft., Dömsöd; CBA Dick Kft., Dömsöd; Csikósné Ócsai Jutka PS OMK
igazgatónő és munkatársai; SEBY; Bencze István polgármester; Pintér
Ferenc.

SZAKMAI TÁMOGATÓINK: Nyitrainé dr. Sárdy Diána SZIE Kerté-
szettudományi Kar, borászati tanszékvezető, egyetemi docens, dr. Kállay
Miklós emeritus professzor, a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli elnöke,
Kóczán Rudolf nyugalmazott OBI felügyelő, KUNSÁGI NŐI BOR-
REND, Dr. Németh Krisztina nagymester, Kenéz Sándor, Vorák József,
Darányi Ignác Borlovagrend alapító nagymester, Kudar Zsolt, Dömsödi
Borászati Kft. ügyvezető igazgatója.

MÉDIA TÁMOGATÓINK: CIVIL Rádió, Lánchíd Rádió, KARC

FM, Szentendre Rádió, Lakihegy Rádió, mRádió 24, Bor és Piac,
Pincepalvak.hu, Csokilabor.hu, Az Ihatóbb Magyarországért, Chef &
Pincér magazin, Hidegkúti Kilátó, Gödöllői Hírek, Dömsödi Hírnök.

További, bővebb információ: http://www.sisibal.hu/bor-verseny/
Pintér-Rakszegi Zita

Ünnepélyes Díjátadó; Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, 
Pintér-Rakszegi Zita, Békési Sándor, Szász Veronika

(Enartis Central Europe képviseletében)

Díjnyertes borok Trófeák a legjobb boroknak

Vendégek Bencze István, Kudar Zsolt és Csubák József
társaságában
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Sisi Alapítvány Hírei

Csubák József és felesége, Erika 
a díjnyertes trófeával



A Petrovics-portán szintén nem hétköznapi kiállításmegnyitónak
lehettek részesei a téma iránt érdeklődők. Kertai Zalán munkáinak meg-
nyitója interaktív volt a szó legszorosabb értelmében. Kultúrtörténeti
előadásba kapcsolódtak be a nézelődők, volt éneklés tárogató kíséreté-
ben és kíváncsi szemek követték a művészt alkotás közben. 

Akik zajosabb kikapcsolódás után vágyakoztak, a kézilabdapályán
válogathattak tetszésük szerint a koncertek és a vidámpark, valamint a
kirakodóvásárosok nyújtotta élmények közt. 

A falunap zárásaként a Kormorán Együttes tartott fergeteges koncertet,
melynek méltó előénekesei voltak a Ju és Zsu Társulat tagjai.

Bízunk abban, hogy jövőre ugyanilyen gazdag programok közül válo-
gathatunk ismét! Köszönet a szervezőknek és a fenntartónak a rendezé-
sért! Szöveg és fotó: Vass Ilona
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Hagyományosan megrendezésre kerülő
falunapi programok az idén is sok meglepe-
tést tartogattak nemcsak a helyiek, hanem az
ide érkező vendégek számára is!

A rendezvénysor helyszínei is változatos-
ságról árulkodtak. A megnyitó, a Pest Me -
gyei Értéktár vándorkiállítása, Cser Györgyi
viseletkészítő munkái és Jancsó Attila gyűj-
tései, valamint a Dömsödért Alapítvány jó -
tékonysági bálja a művelődési házban
kapott helyet. Az időjárás kegyességének
köszönhetően a szabadtéri programok, mint
a Honvéd-Dömsöd öregfiúk meccs és a szó-
rakoztató koncertek zavartalanul mentek le.
Különleges kiállítást tekinthettek meg a futballsport szerelmesei, hiszen
kis házi futballtörténeti relikviák, korabeli dokumentumok okoztak meg-
lepetést a látogatóknak.

XXIII. DÖMSÖDI NAPOK
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A Dömsödi Hírnök júliusi számában már
megismerkedhettünk Szarka Mátéval, aki a
dömsödi pékség fiatal és igen tehetséges pékje.
Naponta friss kenyérrel, péksütemények széles
választékával látja el a családi vállalkozásukban
üzemeltetett legendás Kenyérboltot. Fontos
szá mára, hogy a mindennapi kenyér, melyet az
itt élő emberek fogyasztanak, ízvilágában, kül-
lemében és mindenféle tekintetben megfeleljen
a Nagy Élelmiszerkönyv előírásainak és a fo -
gyasztók igényeinek. Az általa készített ke nye -
rek, a klasszikus és cukrász sütemények mind-
egyike minőségi magyar kézműves termék!

Innen folytatjuk beszélgetésünket:
– Mitől jó egy kenyér?
– Amikor hozzákezdek a kenyér elkészítésé-

hez fontosnak tartom, hogy a Nagy Élelmiszer-
könyv által meghatározott  előírásokat köves-
sem! Ez természetesen a hozzávaló alapanya -
gok mennyiségére, minőségére és az elkészítés
módjára is vonatkozik.

Én ezeket szigorúan betartom, ugyanúgy
mint a dagasztási időt, mert a tészta akkor jó, ha
kifényesedik és elválik az edény falától, aminek
bizony megvan a maga ideje. A kelesztési idő is
meghatározott, de bármily furcsa, az időjárási
körülményeket is figyelembe kell venni! A tész-
ta igen érzékeny alapanyag, melynek állagát a
kinti hőmérséklet nagyban befolyásolhatja.
Végül pedig a sütési idő betartása is egy lénye-
ges tényező, ami hivatalosan 45-50 perc. Ha a
sütésnél a kenyér térfogata megvan, nem lapos
és miután kihűlt, ki van cserepesedve, úgy gon-
dolom, akkor jó!

– A „mindennapi kenyerünk” elkészítésé-
nek megvannak a jellegzetes munkafázisai.
Ezek egyfajta rangsort is jelentenek?

– Régen úgy volt, hogy a legtapasztaltabb (s
talán a rangidős) pék volt a kemencés. Aztán a
dagasztók következtek, akiknek már volt némi
tapasztalatuk, végül a legfiatalabbak az asztal-

nál dolgoztak. Ha valaki az asztalnál eltöltött úgy
15 évet, csak utána lehetett dagasztó, s csak azt
követően (szinte már nyugdíj előtt) lehetett ke -
mencés. Valamikor ez volt a rangsor, ami mára
gyökeresen megváltozott. Ma az iskolából szaba-
duló pékek közt van dagasztó is és kemencés is.

– Fizikailag melyik a legnehezebb munka-
folyamat?

– Véleményem szerintem az asztal melletti
munka. Ott sok minden eldől, sok múlik az ott
eltöltött minőségi munkán. Meg aztán hiába jó a
tészta, ha az asztalnál nem úgy bánnak vele,
nem lesz jó. Itt sokat kell hajolgatni és állni is.
Szükség van türelemre és a kitartásra.

– A kisebb pékségeknél, mint az öné is,
mindent meg kell csinálni, mindenhez érteni
kell. A nagy  pékségekben mint a Tesco vagy
Auchan, hogy működik mindez?

– Úgy, hogy az ott dolgozó pékek csak egy-
féle munkafolyamatot végeznek, csak ahhoz
értenek.

– A dömsödi Kenyérbolt saját készítésű
kenyerei, péksüteményei mellett saját készí-
tésű cukrász termékeket is árusít. Ezeket is
ön készíti?

– Természetesen igen! Szakmai vizsgát tet-
tem cukrászatból is. Tortákat, krémeseket, cuk-
rász süteményeket is készítek. A kétféle tevé-
kenység, mint a cukrászat meg a pékség jól
kiegészíti egymást.

– Már a múlt számban utaltam arra, hogy
egyre kevesebb kisüzem működik falunkban
és a környéken is. Mi a helyzet a pékségek
tekintetében?

– Sajnos ott sem jobb a helyzet. Mind
Dömsödön, mind a szomszédos településeken
aggasztó a helyzet! Peregen például igen jó és
nagy mennyiségű kenyeret sütöttek. Ez a pék-
ség kb. három hónapja bezárt. Ugyanígy, csak
korábban, Kiskunlacházán is bezárt a Burján-
féle pékség.

Tasson nincs pékség, aki ott utoljára kenyeret
sütött, az a Fekete Zoltán volt. Kun szent mik ló -
son a Kalória Kft.-nek új tulajdonosa lett és küz-
denek a fennmaradásért. A másik pékség a Ba -
ranyiék Kft., ők viszont nem Miklóson sütnek,
hanem ladánybenei üzemükből hordják a ke -
nyeret. 

– Mi lehet ennek az oka?
– Ha valaki az előírásokat, szabályokat be -

tartja és aszerint süt, bizony csak igen lassan és
nehezen boldogul. Ez az egyik ok. A másik jel-
lemző probléma, hogy egyre inkább teret hódí-
tanak az „albán” féle pékségek. Ők egyfajta
tésztát készítenek, azt töltik meg más-más  tölte-
lékkel, és ez adja a polcokon sorakozó termékek
sokféleségét. 

Saját tapasztalatom szerint a hagyományos
magyar kenyér, amit pl. önök is árulnak, eltart-
hatóság és fogyasztás szempontjából is igen jó
tulajdonságokkal rendelkezik. Bízunk abban,
hogy az itt élő emberek hamar megbizonyosod-
nak efelől! 

Addig is Szarka Máté, a fiatal és ambíciózus
dömsödi pék, nap mint nap azon munkálkodik,
hogy minőségi kézműves termékeket állítson
elő kisüzemében. Szívét lelkét belesüti a tésztá-
ba, hogy a dömsödi emberek asztalán igazi kéz-
műves kenyér legyen augusztus 20-ra, és az év
többi napjára!                                    

Vass Ilona

Magyar péktõl magyar kenyér II.
Beszélgetés Szarka Mátéval választott szakmájáról és a dömsödi pékségrõl

Csokis kocka és puncs szelet 

Kellemes nyári este került megrendezésre Dömsödön a Nótaest. A
családias rendezvény megálmodója és rendezője valamint házigazdája

Varsányi Antal alpolgármester úr és kedves
felesége volt. A nóták válogatására nagy gon-
dot fordítottak, hiszen az itt elhangzottak szinte
mindegyike kötődött valahogyan falunkhoz.
Dezső Lajos egykori kántortanító művészeti
is kolánk névadója. Szívén viselte a település
ze nei életét. Ezen az estén az ő szerzeményeit
hallgathattuk, de akadt köztük mások által írott
nóta is. A szövegek tekintetében Petőfi Sándor
megzenésített verseit valamint Fáber Kovács
Gyula szövegeit hallgathattuk.

A összekötő narrátor szerepében Varsányiné
Varga Irén tájékoztatta a közönséget. Megtud-

tuk, hogy Dezső Lajos leszármazottai ma is itt élnek Dömsödön. Hogy
Fáber Kovács Gyula unokája, Balogh László Levente tiszteletes úr. A
kísérő zenekar prímása Máté János volt. A fel-
lépők közt Szóka Júliát, Csikósné Ócsai Julit,
Donec Szergejt, Fehér Ricsit, Nagy Sebastiant
és a Dabi kórust hallhattuk a Dezső Lajos AMI
növendékeivel. Verset mondott Galambos La -
ura és Kolompár Dániel.

Örömteli, hangulatos estét tölthettünk el
együtt. Egy-egy nóta szövege hallatán felidéz-
hettük kedves szeretteink emlékét, s talán ettől
még meghittebb volt ez az alkalom!

Köszönet ezért a szervezőnek és a rendező-
nek!

Vass Ilona

„Hogy terem a magyar nóta” – Nótaest a Petrovics-portán 
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A Dömsödi Napok kertében szombaton volt egy öregfiúk mérkőzés a
Dömsödi Öregfiúk–Honvéd Öregfiúk között. A mérkőzés előtt Puskás
Öcsi és a DÖMSÖDIEK SPORTÉLETE c. kiállítást nyitotta meg Kiss
Gábor – Puskás keresztfia. A kiállítás kitalálója és megszervezője Markó -
né Zöldág Ágnes volt. A kiállítás nagy sikert aratott. Köszönet az ötletért
és a megvalósításért.

A mérkőzésre gyülekeztek a résztvevők, és a közönség is. Háromszor
annyi néző volt mint egy átlagos bajnoki mérkőzésen.

A dömsödi részvevők a következők voltak: Elekes István, Árky Lajos,
Jaksa István, Lázár Ferenc, Tóbisz László, Kovács Ferenc, Jakab Attila,
Vígh László, Rottenbiller Zoltán, Császár Zoltán, Csaplár Sándor, Csap-
lár Gyula, Petró Attila, Molnár Csaba, Molnár Sándor, Nagy Attila, Kin-
cses Sándor, Benkő Tamás, Király János, Kovács Zsolt és Éder Dénes. (A
kimaradóktól elnézést kérek, de a képen sem szerepel mindenki.)

A Honvéd nevesebb játékosai: Bárányos Zsolt, Hamar István, Kovács
Béla, az edző szerepében Szurgent Lajos.

A mérkőzés játékvezetője Kajdácsi Imre volt.
A mérkőzés eredménye: 9:5 a Honvéd javára.
Látványos, érdekes mérkőzést láthatott a jelentős számú közönség. A

dömsödi csapatból Molnár Csabát és Petró Attilát emelném ki a sporttel-
jesítményével is kiemelkedett a mezőnyből. Minden játékosnak volt több
jó, látványos megmozdulása, amelyből látszott, hogy valamikor magas
szinten űzte ezt a sportot. Sok ilyen összejövetel alakíthatja Dömsöd
sportéletét.

A felnőtt labdarúgók augusztus 19-én 17 órakor kezdik meg a 2017/18-
as bajnokságot Tököl II. csapata ellen Dömsödön. A további mérkőzések:
Örkény: Dömsöd aug. 27. 16.30, Dömsöd:Üllő szept. 3. 16.30, Újlengyel:
Dömsöd szept. 10. 16.00, Dömsöd : Diósd szept. 17., 16.00 óra. Varsányi

Dömsödi foci hírei
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„Legszebb emlék a szeretet,
melyet mások szívében hagyunk magunk után.”

(Cicero)

A DÖMSÖDI NAPOK keretében megren-
dezett: „A legismertebb magyar” PUSKÁS
ÖCSI és a DÖMSÖDIEK SPORTÉLETE kiál-
lítás központi gondolata volt ez a Cicero idézet.

Lehet, hogy sikerült ezt megvalósítani. Jó
volt látni, amikor a műsor és a kiállítás nézege-
tése közben az emberek szemében meghitt
könnycseppek villantak és csillogó múltba
merengő tekinteteket láthattam. Ez volt a LEG-
NAGYOBB ELISMERÉS, amit kaphattam.
Együtt tudtunk emlékezni és örülni a rég nem
látott barátoknak, ismerősöknek, játékosoknak.

Hogyan kezdődött?

„PUSKÁS ÖCSI keresztfia vagyok.”
Ezt a mondatot egy idős, barátságos úr, Kiss

Gábor mondta nekem a lottózóban.
Hirtelen nem tudtam mit mondani, libabőrös

lettem és elkezdtem vele beszélgetni. Még a
munkámat is abbahagytam és „technikai szüne-
tet” tartottam. Hiszen ez egy olyan téma, ami
minden MAGYAR EMBERT érdekel.

Ebből a váratlan beszélgetésből aztán az idők
folyamán BARÁTSÁG lett.

Azóta többszöri találkozásaink, őszinte be -
szélgetéseink hatására fogalmazódott meg ben-
nem, hogy a „LEGISMERTEBB MA GYAR”,
PUSKÁS ÖCSI nagysága előtt fejet hajtva egy
kiállítást szervezzek. Lehet, PUSKÁS ÖCSI
volt az, aki a DÖMSÖDI FIATALOKAT moti-
válta az igazi sportéletre. Így fogalmazódott
meg bennem e két téma összekapcsolása.

Édesapja Kiss Miska, a Kispest labdarúgó-
csapatának kapusa volt, míg nem jött Grosics.
Kapusként egy csapatban játszott Puskással,
barátok is voltak. Édesanyja családja révén Öcsi
bácsi a nagybátyja volt.

Van egy hobbikertje, amibe elültette a HU-
MORT, A JÁTÉKOT, A SPORTOT ÉS A
ZENÉT, és én hozzáteszem: EMBERSÉGET.

Maga is sportoló volt, és a „Puskás hagyaték”
egyik örököse. A labdarúgás áll hozzá a legkö-
zelebb családja révén. 10 ÉVES KORÁBAN A
HONVÉD ÚTTÖRŐ CSAPATÁNAK A JÁ-
TÉKOSA LETT, majd a felnőtt csapat tagja is.
Másik szerelme az úszás. A Császár uszodában

megrendezett Budapesti Általános Iskolák
Úszó versenyén 13 évesen minden úszásnem-
ben elhozta az aranyérmet.

Ifjúsági birkózóként 1962-ben EURÓPA-
BAJNOK, 1963-ban Marseillesben VILÁG -
BAJNOK lett.

Hálát adok, hogy megismerhettem egy idős
bölcs embert, Akitől nagyon sok mindent kap-
tam… 

„A jó barátsághoz kell valami lelki rokonság.
Nem a jellem, nem a világnézet, hit, közös esz-
me, műveltség vagy az érdeklődési kör az, ami
igazán összeköt bennünket, hanem a lelki ro -
konság.”

Müller Péter gondolatát nem lehet vitatni.
Ez a kiállítás jó példa volt arra is, hogy szülő-

falunk összefogása valósult meg általa, hiszen
az időstől a fiatal korosztályig mindenki részt
vett benne. 

Ebben a munkában a legjobb volt az „IDŐ -
UTAZÁS”, amikor bepillantást nyerhetünk
szülőfalunk akkori fiataljainak sportéletébe.

Meg szeretném köszönni azoknak a CSA-
LÁ DOKNAK, akik behozták féltve őrzött
emlékeiket, kincseiket, valamint azoknak, akik
megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek és
részt vettek ezen az eseményen, így KÖZÖ -
SEN, EGYÜTT tudtunk emlékezni: Nagyon
sok ember munkájának köszönhetően jött létre
ez a kezdeményezés. 

Megtisztelő volt számomra, hogy egy JÓ
CSAPATOT irányíthattam.

KÖSZÖNÖM, jó volt VELETEK EGYÜTT
DOLGOZNI!

Elnézést kérek azoktól, kikhez nem jutott el a
HÍR régi sporttörténelmi képek gyűjtéséről, de
előre megköszönöm, ha még VALAKI szeretné
a meglévő gyűjteményt gyarapítani.

Az összefogás önkormányzati intézmények
között is jól működött, amiért külön KÖ -
SZÖNETET szeretnék mondani, az intézmé-
nyek vezetőinek és munkatársaiknak: Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata, Petőfi Sándor
Oktatási és Művelődési Központ, Dömsödi SE,
Kék-Duna Kisvendéglő.

KÖSZÖNÖM a csillogó, múltba merengő
tekinteteket…

Markóné Zöldág Ágnes
kvt. vez.

„PUSKÁS ÖCSI KERESZTFIA
VAGYOK!”
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Szolgálatunk nagyon gazdag programokat szervezett az iskoláskorú
gyermekeknek július hónapban, három héten keresztül. Összesen 61
gyermek vette igénybe táborunkat, átlagban 50-en voltunk hetente. Fő
bázisunk Petőfi Sándor szüleinek házában volt, ahol a nagy udvart és a
fedett részt benépesítettük. Pingpongasztal, kerti medence, társasjátékok,
kézműves foglalkozások, előadások és kirándulások tették színessé hétről
hétre a tábori létünket. 

A Polgármesteri Hivatal jóvoltából, idén is térítésmentesen tudtuk a
gyermekeknek biztosítani a napi étkezéseket. Külön köszönet az óvoda-
konyha dolgozóinak, hogy a többletmunkát is bevállalták és fogadtak
bennünket étkezőjükben. 

A helyi vállalkozók is nagyon segítőkészek voltak. Mesterségeikkel
megismertették gyerekeinket, többek között:

– Ispán Ignác a méhészetével
– Pergerék a méhészetükkel
– Dömsödi Malom munkásságával
– Fabula cipészettel 
– Kudarék borászatával
Előadást tartott Fábián Ilona védőnő az „Egészséges táplálkozás tükré-

ben” címmel, melynek keretében játékos kóstolgatással kellett bekötött
szemmel beazonosítani a különböző zöldségeket és gyümölcsöket.

A Ráckevei Rendőrkapitányság dolgozói kötetlen beszélgetést kezde-
ményeztek, ahol a témák – többségében – a gyerekeket érintő veszélyekre
hívták fel a figyelmet, mint például a kerékpáros közlekedési szabályok,

alkohol- és droghasználat, internet és veszélyei. A gyerekek nagyon oko-
san szóltak hozzá a témához, sokszor még a rendőrség dolgozóinak is
meglepetést okoztak tudásukkal. 

Táborunk ideje alatt időszakos kiállítás volt Kertai Zalán festményei-
ből, melyet megtekinthettünk Vass Ilona tárlatvezetésével. 

Kézműves foglalkozást tartottak:
–  Ispánné Gergely Szilvia (mézeskalács-készítés, sütés, díszítés)
–  Babity Mihályné (gyöngyfűzés)
–  Dóróné Gábor Ildikó (kenyér- és pogácsakészítés és sütés)
–  Duró József Sándorné (horgolás)
–  Vass Ilona (rongyszőnyeg-szövés)
–  Jakos Boriska (indián-fonás)
–  Varga Anikó (gitár és ének)
Kirándultunk Szalkszentmártonba, ahol a helyi nevezetességeket és a

Petőfi Emlékkiállítást tekintettük meg játékos feladatokkal vegyítve, és a
nyitott kemencében sült kenyérlángossal vendégeltek meg minket. 

Ráckevei hajókázásunk egy előre be nem tervezett program volt, mivel
az időjárás a strandolásunkat keresztülhúzta, a gyerekek viszont ezt a
napot is élményekben gazdagon élték meg.

Ezúton köszönjük minden segítőnk közreműködését!
Szolgálatunk facebook oldalán mindenki megtekintheti a gazdag kép-

anyagot.
Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói

Nyári napközis tábor a Petrovics-portán



Szeretettel várjuk vendégeinket bővülő szolgáltatásainkkal, melyek közül most a legújabb, az álló szolárium, 54
csöves váll- és bokabarnító csövekkel.

A Colla Tan cső 618-633 nm-es tartományban létrejövő sugárzással olyan
piros fényt hoz létre, ami:

•  a bőr mélyebb rétegeibe hatolva serkenti a kollagén újratermelődését
• gyulladáscsökkentő hatása révén elősegíti a sebek, hegek regenerációját

Rendszeres használatával:
•  a bőr újra hidratálttá válik
•  a szarkalábak kisímulnak
•  a ráncok mélysége csökken
•  az általános bőrkép fiatalosabbá, simává válik
•  a bőr tapintása selymes és puha lesz

A Colla Tan Cofee Love csövek az U-V tartományban is sugároznak, így nemcsak bőrfiatalító hatású, hanem
még barnít is!

KELLEMES KÖRNYEZET, UDVARIAS KISZOLGÁLÁS!
Érdeklődni lehet a Marylin Salon facebook oldalán 

vagy telefonon a 06-30-496-3598-as számon.
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Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól

FODRÁSZATUNK MOST MÁR FOLYAMATOS NYITVA TARTÁSSAL VÁRJA VENDÉGEIT! 
Érdeklődni lehet Matula Bettinánál a 06-20-562-3483-as telefonszámon.
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Ebben a hónapban 4 tűzeset és 2 műszaki
mentésünk volt:

2017-06-29-én délután Ráckevére vonul-
tunk segítségnyújtásra, ahol gaz, avar égett. A
bejelentés szerint nagy területen van tűz, ezért
a Keve 24-es kérte, hogy egyesületünket is
riassza a megyei műveletirányítás a káreset-
hez, mert ők már éppen Majosháza határából
tartottak vissza egy melléképület tűz oltásából.
Kiérkezéskor egy sugárral a káreset fel szá -
molásra került, egységünkre végül nem volt
szükség, így a helyszínről bevonultunk állo-
máshelyünkre.

2017-06-30-án délután Dömsöd, Ponty ut -
cába kaptunk káresethez riasztást. A helyszí-
nen egy diófa ága lehasadt, és villanyvezetékre
valamint hírközlési kábelre esett. A kárese-
ményt egységünk motorosfűrészekkel és egy
kosaras autóval, a ráckevei kollégákkal közö-
sen felszámolta.

2017-07-10-én délután Bankházára a Hotel
Apajhoz vonultunk tűzesethez. A helyszínre
segítségnyújtás miatt mentünk – több másik
egységgel közösen – a ráckevei kollégáknak.
Ott száraz fű és bokrok, valamint hulladék
égett. A tűz területe több hektárnyi volt, ami
lakó- és melléképületeket is veszélyeztetett.

A kiérkező egységek végül meg tudták vé -
deni az épületeket a tűztől, és több órányi tűz-
oltás után megfékezték a lángolásokat, meg-
szüntették az izzásokat, füstölgő gócpontokat.

Vonult a lángok megfékezésére: Keve 1,
Szi get 1, Sziget víz, Délegyháza Öte és Döm -
söd Öte .

2017-07-11-én hajnalban 3 óra 33 perckor
kaptunk riasztást az Alsó-dunapartra, ahol boj-
ler felrobbant és áramlik fel a gőz a lakásba a
pincéből.

Kiérkezéskor és felderítéskor kiderült, hogy
a bojler csak felforrt, mert a hőkioldója nagy
valószínűséggel nem kapcsolt le, de a bizton-
sági szelep a nyomást elengedte. Az épületben
vízelzárás és áramtalanítás történt.

Átvizsgálás és a bojler elektromos hálózat-
ról történt leválasztása után a közművek visz-
szakapcsolásra kerültek, így lakosságvédelmi
intézkedésre nem került sor. Személyi sérülés
nem történt.

2017-07-20-án délután ismét tűzesethez
vonult egyesületünk. Dömsöd, Kunszentmik-
lósi út végénél kb. 20 hektáron égett egy
„lábon álló” lucernatábla. Egyesületünk 5 fő -
vel, kettő gépjármű-fecskendővel avatkozott
be a ráckevei kollégákkal közösen. A terület
nagysága miatt még további egységek is riasz-
tásra kerültek: Délegyháza Öte vízszállító, Szi-
get vízszállító, Kunszentmiklós 1-es, Duna új-
város 1-es. A tüzet sikerült a már kint lévő ra -
joknak körbehatárolni, így a fent felsorolt egy-
ségeket kiérkezése előtt a műveletirányítás
visszafordította állomáshelyükre azokat, és
csak a ráckevei illetve a dömsödi egységek
számolták fel végül a tűzesetet.

Továbbra is mozgalmasan telnek a hetek, a
tavalyi egész évben 46 esetben riasztották
egyesületünket, és most a fél évnél már meg-
volt a 47. káresetünk is. 2015-ben volt a leg-
több eseményünk, 51 alkalom, amit ahogy az
eddig eltelt idő mutatja, valószínűleg ebben az
évben megdöntünk.

Június 20-a óta továbbra is TŰZ GYÚJ -
TÁSI TILALOM van érvényben Pest
megyében! Kérünk mindenkit ennek betar-
tására, mert a nagy szárazság nagy kárese-
teket okozhat! 

Mit tehetünk a szabadtéri tüzek meg-
előzéséért?

A mostani forró és száraz nyári napok külö-
nösen kedveznek a szabadtéri tüzek kialakulá-
sának. Elég csupán a legkisebb gondatlanság –
például egy óvatlanul eldobott cigarettacsikk,
vagy a tűzgyújtási tilalom szabályainak figyel-
men kívül hagyása. A fellobbanó lángok jelen-
tős károkat okozhatnak az erdőkben, fásítások-
ban vagy az aratásra váró gabonaneműkben.

Hogy megelőzhessük az ilyen tüzeket, legfon-
tosabb betartani a még mindig érvényben lévő
országos tűzgyújtási tilalom szabályait, me -
lyekről a Katasztrófavédelem honlapján olvas-
hat bővebben.

Azokon a helyeken, ahol ebben az időszak-
ban is szabad tüzet gyújtani – például belterü-
leti ingatlanunk kertjében grillezés céljából –
különösen óvatosan kell eljárnunk, nehogy a
kellemes kerti parti rossz emlékű tűzesetbe
forduljon át. Az általános tanácsokról, betar-
tandó szabályokról a Katasztrófavédelem hon-
lapján olvashatnak bővebben.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-
lentést tesz, azt minden esetben a 105-ös szá-
mon tegye meg legelőször, de ezt követően a
Dömsödi Tűzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszá-
mon. A késlekedés nagy kárt okozhat vagy
akár emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 

06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! 

Se gítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!

A kedvezményezett adószáma: 
18688320-1-13

A kedvezményezett neve: 
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET         

Egyesület számla száma: 
51700272-10903818-00000000

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 

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
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 – július hónapban
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Tűzoltó bemutató, gyakorlat
Mint minden évben, most is a Dömsödi Napok alkalmából egyesüle-

tünk a ráckevei önkormányzati tűzoltókkal közös bemutatót, gyakorlatot
tartott a Rákóczi úton. A z esemény nyilvános volt, ahová a „nyári ovi-
sok”,  dömsödi lakosok és a testvérvárosi vendégek jöttek el. Egységünk a

gépkocsiban keletkezett tüzet „fojtotta” el, a ráckevei kollegák pedig
feszítő-vágó berendezésükkel bemutatták, hogy egy esetleges balesetnél a
beszorult sérült személyhez hogyan jutunk be egy roncsgépkocsiba.

Hőkamera átadása
A péntek esti megnyitóünnepségen a német testvérvárosi küldöttség

átadta a számunkra megvásárolt FLIR K2 hőkamerát. A kamera testvér-
városi és dömsödi adományokból, valamint egyesületünk pénzéből lett
vásárolva Németországban a gyártótól közvetlenül, mert így az itthoni
árának töredékébe került.

Ennek előzménye, hogy még a tavalyi év decemberében beszéltünk
Nyerges László úrral arról, hogy egy ilyen eszközre lenne szükségünk, de
mi saját erőből ezt beszerezni nem tudjuk, és hogy kérnénk hozzá az ő
segítségüket is. Az év első hónapjában már arról beszéltünk, hogy ők is
támogatnak minket az eszköz beszerzésében. A februári közgyűlésre már
itthoni támogatóink is jelezték, hogy szívesen beszállnak ennek az
összegnek az összeadásába.

Felajánlásokból 500 euró gyűlt össze a német oldalról, és a még hiány-
zó 1000 euró dr. Bencze Zoltán, Katona Ildikó, Vásárhelyi Zoltán, Nagy
Ferenc György, Szűcs Julianna a Dömsödért Alapítvány valamint Apaj
község polgármestere és képviselő-testülete által adott összegből jött
össze, illetve az egyesület saját kis önerejéből. 

Egyesületünk ezúton is köszönetét fejezi ki valamennyi adományozó-
nak !

Az adományok mellett szeretnénk megköszönni az Alapítvány felé

kérésünket közvetítő Bencze István polgármester úrnak és az Alapítvány
és Apaj Község Önkormányzata felé is segédkező dr. Bencze Zoltánnak.

Az átadó óta az eszköz rendszerbe lett állítva egyesületünknél, hogy
mostantól már ezzel is dolgozhassunk káresetek
felszámolásánál vagy ha szükséges, személykere-
sésnél. Bízunk benne hogy csak gyakorlatokon és
oktatásokon lesz majd csak szükség a használatá-
ra a jövőben.

Pongrácz József 
titkár

Dömsödi Tűzoltó Egyesület 

XXIII. Dömsödi Napok FLIR K2 hőkamera átadása
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Közösséget kovácsolva 
Beszélgetés Nemoda-Stiasny Mártával

Nemoda-Stiasny Márti  a dömsödi Kisherceg
Gyerekház életében meghatározó szerepet vál-
lalt fel, amit közel négy éven át lelkiismeretes
munkával látott el hitvallással. Az intézmény
gyerekház vezetői szakmai irányítása, kapcso-
lati rendszerének folyamatos gondozása és ala-
kítása hozzáértésről, embertársaink iránti segítő
empátiáról tanúskodik. Lendületes hozzáállása,
szellemisége egész településünket megmozgat-
ta, s ennek eredményeként a Kisherceg Gyerek-
ház szerves része lett községünknek. Fáradha-
tatlanul munkálkodott azon, hogy természeti
környezetünk értékeire felhívja a családok fi -
gyelmét, az egészséges életmód s a helyes visel-
kedés megismertetésére, valamint a kreativitás
és a zene-muzsika fontosságára szintén hang-
súlyt helyezett. Nyugdíjba vonulása kapcsán
kerestem fel és kérdeztem Őt az indulásról, a
szorgos munkával telt időszakról, a jövőről:

– Dömsöd szülötteként mi az, ami megha-
tározó volt mindennapjaiban, ami erőt adott,
ha szüksége volt rá?

– Gyerekkoromban az első padsorban ültem,
bátyáim ministráltak, a templom bal oldali falán
silabizáltam első osztályos koromban, mi van
odaírva a falra, s mindig gyorsabban véget ért a
szentmise, mire kiolvashattam volna: Matka
Boska Czestochowska. Ott állt még a kisoltár is
a két nép lengyel-magyar koronás címerével!
Akkor még fent volt középütt a nagyoltárnál
Szt. Márton festményképe is! Ez lehetett az első
idők sugallata, a gyermeki kíváncsiság, tudás-
szomj bennem, ami csírázott, kihajtott s elvitt
innen. Tíz éves sem voltam még, amikor sógo-
romnak, nővéremnek köszönhetően Döm södön
már lengyel harcerekkel/cser ké szekkel nyaral-
hattunk, fölváltva évente! Jó érzés tudni, vannak
még, akik szintén emlékeznek községünkben
ezekre a vízitúrás vakációkra, amit kemény tan-
év előzött meg. Bele sem gondolok, mi lesz
több gyerekkori emlékemnek a szomorú sorsa,
valósága. A dömsödi lengyel katonai sírok még
azért megmaradnak gondozásra, történetük fel-
kutatására és emlékük megmentésére – ez lelki-
ismereti teendő!

– Életének jelentős állomása Lengyel or -
szág, Gdansk. Ott alapított családot negy-
venegy éve, s dolgozott, mint tanító, mint is -

kolakönyvtáros. Hogyan hatott Önre a len-
gyel kultúra? 

– Gazdagabbá tett a lengyel nyelv, irodalom
történelem, földrajz megismerése. A lengyelek
ismerik, tanítják ma is, hogy István királyt
később László király emeltette pápai közbenjá-
rással szentté, holott László király nagyapját,
Vazult még István csonkíttatta meg. Most, hogy
közeleg István államalapító királyunk ünnepe,
jó azt tudni, mi volt szentté avatásán 1083-ban,
kinek köszönhetjük. Az idén ünnepeljük László
király trónralépésének és szentté avatásának év -
fordulóját. Királyi méltóságát nem abban keres-
te, hogy első legyen, hanem hogy minél inkább
használhasson országának!! Jó tudni, hogy
László anyja lengyel, apja magyar volt, Ő a
magyarországi lengyelek patrónusa, példaképe!
Sok magyar vonatkozása van Gdansknak, ami-
nek utánajártam, Rákóczi fejedelmünk legis-
mertebb portréját Mányoki Ádám ott festette
bujdosásuk idejében! Vay de Vay Ádám sírem-
léke, epitáfiuma a mai napig ott van Gdanskban
az Árpád-házi Szent Erzsébet templomban. A
várost 300 évvel ezelőtt Szepsi Csombor Már -
ton is megcsodálta, leírta földrajzi utazásait,
ottani deákéveit, tapasztalatait, melyet ma már
kevesen ismernek itt, nem beszélve Báthori
fejedelemről, aki lengyel királyi trónra ülhetett,
de ez csak néhány példa a sokból, ami be lém -
ívódott a lengyel kultúrából és történelmi hitval-
lásukból. 

– Miután hazatelepedett, fáradhatatlanul,
rendkívüli odaadással vetette bele magát a
munkába. Egy olyan területen vállalt felada-
tot, mely itthon is újdonság. Miért? 

– Közel fél évszázad elteltével kerültem félig
vissza Dömsödre, de ezt nem nevezem hazate-
lepedésnek, hisz lelkem mélyén, a családi szere-
tetnek köszönhetően, el sem mentem itthonról.
Utolsó lengyel munkahelyem a lengyel nagykö-
vetség mellett működő általános iskolában volt
Budapesten. 2013-ban már többet voltam ismét
nyaranta itthon, akkor jött a megkeresés erre a
gyerekházas vezetésre. Fölidéződtek bennem a
kisiskolás éveim a szigorú igazgatóval, komoly
tanári karral, mindaz, amit Dömsödnek köszön-
hetek, az oktatásnak, nevelésnek, a helyi méltó
akkori példaképeknek. Törleszteni szerettem
volna szülőfalumnak, valamit adni önmagam-
ból is köszönetképp az itteni elindulásomért, s
ezért vállaltam el a gyerekházas feladatot. Átlát-
tam a munkám nagyságát, felelősségét, átérez-
tem a kirekesztettség, önkeresés valóságát, és az
azóta eltelt változásokat is községünk életében.

– A Biztos Kezdet Gyerekházak feladata
igen széles spektrumon mozog. Mi az, amin
érdemes elindulni, amit elsőként figyelembe

kell venni, és hogyan érdemes továbblépni? 
– Az érzelmi és fizikai jólléthez, a gyerekek

egészségéhez, alapvető mentális, társas, érzelmi
és szellemi fejlődésükhöz megfelelő figyelmet
kell fordítani. Maga a szegénység nemcsak az
anyagi javak hiányát jelenti. Egyenlőtlen a hoz-
zájutási lehetőség a tanuláshoz, az örömteli
mun kahelyhez, elfogadható lakáshoz, az ét rend   -
hez, ruházkodáshoz, a megfelelő támogatórend-
szerhez, mindenről a szívtelen társadalom te -
het?? Vallom, segíts magadon, az Isten is meg-
segít! Utóbbi éveimben sokat tanultam a kire-
kesztettséget elszenvedők önszerveződő kö  zös -
ségeitől. Az egyénekből a csoportokba és kö-
zösségekbe átvitt hangsúly megváltoztatja az
éned, gondolkodásod, hozzáállásod. A veszé-
lyez tetett családok gyermekei az elsődleges
szocializáció folyamatában sajátítják el azokat
az életstratégiákat, melyek lehetővé teszik a túl-
élést a kiilleszkedési zónában. Ezek a gyerme-
kek azért válnak veszélyeztetetté, mert arra szo-
cializálódnak, miképp lehet túlélni úgy, hogy
hiányoznak mindazok a források és feltételek,
melyek a beilleszkedett életformát lehetővé
teszik. Az előrelátás és tervezés lehetetlen, hi -
szen nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap, és
a holnapra-gondolás azért sem célszerű, mert
szorongást kelt. A gondolkodás beletapad az „itt
és most”-ba. A segítőknek a tehetetlenség érzé-
sével is meg kell küzdeniük, és nemcsak azért,
mert szavaik nem érnek célba, hanem azért is,
mert segítségünk nyilvánvalóan nem elegendő
ahhoz, hogy a családok kijussanak a szélsősé-
ges tehetetlenség érzésével a nélkülözésből. 

– Milyen módszerekkel lehet segíteni a
szociálisan, mentálisan rászoruló szülőknek,
hogy gyermekeiket már az első lépések meg-
tételekor olyan irányba tereljék, mely által
társadalmunk kiegyensúlyozott, építő tagjai
lehessenek? 

– Elsősorban a játék és a fejlesztések szerepe
a kicsik fejlődésében, mi a játék jelentősége,
miért játszanak a gyerekek? A gyerekek a játék
révén tanulnak, az segíti feldolgozni mindazt,
amit megélnek. Hányféle játék van, hol a helye
és mi a nem játék, először ezt kell átgondolni.
Mit tehet a felnőtt azért, hogy a gyerekek jól
játsszanak, akár szabad játék, akár szervezett,
irányított játék formavilágáról nem is beszél-
tünk! Mi a teendő, ha egy kisgyereknek fejlesz-
tésre van szüksége, mit kell ösztönözni, hogy
kihozzuk a szülővel kisgyerekéből mindazt,
amit még magától, egyedül nem tud? A mese, a
játék, a közös együttlét hozhat csak megnyugta-
tó eredményt, örömet, sikert, mely egyaránt
fontos a gyereknek, s szüleinek is, mire óvodá-
ba megy a gyerekházból. A kicsi életében a
mozgás beindulásának megfelelő sorrendje és
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időrendje van, ha ez eltér vagy felborul, később
kezdődik, problémát okozhat akár a beszédben
is. Ezért fontos, hogy az átfordulás, forgás,
kúszás, mászás, ülés, állás és járás a megfelelő
időben és sorrendben történjen. A kúszó- mászó
együttlét azoknak a gyermekeknek szól, akik
már képesek a földön mozogni, s nagy teret igé-
nyelnek. Itt megismerkedhetnek más gyerekek-
kel, sok mozgásfejlesztő játékban vehetnek
részt. A zenebölcsis foglalkozáson már sokkal
több fejlesztő eszközt használunk, melyet a sza-
bad és közösen szervezett játék idejében is hasz-
nálhatnak a gyerekek a szüleikkel. A zene,
ének, mondókák, rigmusok fontos elem, a rit-
mus adja meg a mozgás alapját, segíti a kicsi
életkorának megfelelő beszédindítását, enyhíti a
megkésett beszédfejlődést, amire sajnos nagyon
rossz tapasztalatom volt a gyerekházas mun-
kám során. 

– Hogyan tudta ötvözni a Lengyelor -
szágban szerzett tapasztalatait a Kisherceg
Gyerekházban betöltött új munkakörrel? 

– Igyekeztem itt mindazt hasznosítani, közjó-
vá tenni, amit 1974-75 óta máig a lengyelorszá-
gi gdanski éveim alatt megtanultam, kiváló
pedagógusi közösségben dolgozva. Ott, kül-
honban, azokban a történelmi években kellett
rádöbbennem, mennyire is vagyok magyar, mit
nem tanultam meg idehaza, milyen kapcsolat-
ban gyökerezik a két nép összefonódott törté-
nelmi barátsága? Gdanskban olvastam utána,
miért szól a harang déli 12 órakor, mit jelzünk
ezzel az európai világnak, mire legyünk büsz-
kék emelt fővel? A legnehezebb szolidaritási és
sztrájkidőket, a szükségállapotot ott éltem át
kicsi gyerekeimmel, az itthoni családi kitartó
összefogásnak köszönhetően, most itt is meg-
köszönöm szüleimnek, Jóanyámnak, testvére-
imnek! A megpróbáltatások, ha tovább kell lép-

ni, megerősítenek! Nap mint nap azzal a tudattal
indultam be dolgozni, még ha nem találok meg-
értésre sem, hogy példát mutatok erős hittel a
kitartásomból. 

– Ön a lengyel-magyar kapcsolatokban is
fáradhatatlanul tevékenykedik, nemcsak
nem zetközi, hanem helyi szinten is. Levéltári
kutatásai, a lengyel konzulátussal való folya-
matos kapcsolattartása, katolikus temetőnk-
ben feltárt és rendbetett sírok, kiállítások
szervezése, delegációk fogadása, fordításai és
tolmácskodása erre a bizonyíték. Melyek
azok az élmények, melyekre szívesen gondol?

– Ismervén anyanyelvi szinten mindkét nyel-
vet, sokat kutathattam, utazhattam. Fordítottam
Gdanskban, tolmácsoltam a mindennapi tanítói
munkám mellett, volt rá igény, jó idők is voltak!
Ott lehettem hazánk NATO, majd uniós tagsá-
gának előkonferenciáin, a történelmi királyi
hagyományokra épülő Visegrádi 3-ak megala-
kuló kezdeti időszakában 25 évvel ezelőtt. Sike-
rült olyan népes magyar kolóniát összetoboroz-
ni két lányom s barátaik segítségével, hogy vég-
eredményben megnyitották Gdanskban a tiszte-
letbeli magyar konzulátust nekünk-velünk.
Most augusztus 20-án lesz épp’ 100 éves szüle-
tésnapja, egyúttal névnapja is Elek Pista bácsi-
nak, a legidősebb gdanski magyarnak. Ő már
azóta maga a történelem, több film is készült
életéről, amire büszkék lehetünk, hogy még
körünkben él s fordít, tolmácsol ma is. Jó így
megöregedni, hogy kell az élet!

– A Kisherceg Gyerekházban eltöltött idő-
szak alatt melyek azok a törekvések, ame-
lyek megvalósítására szívesen gondol vissza
a napi nehézségek ellenére is?

– A közel négy évem nem kell összegezni,
még búcsúztatni se, de jó érzés visszagondolni,

elültettük a Kisherceg Rózsáját, díjat kap évvé-
gén a legelismertebb támogató, pártfogó. Gye-
rekeink portrérajzait, melyeket ajándékba kap-
tunk, méltó helyen kellene kiállítani! A termé-
szetszépítő kezdeményezés megvolt, ültessünk
csemetefát minden újszülöttnek is! Növekszik
az apák által ültetett cseresznyefa, terem a
gyógynövényes kiskert is. Egyszer majdcsak
megtanulják a mai szülők, hogy sorsuk a kezük-
ben van, életvitelükért maguk is felelnek, köny-
nyebb lenne, ha önellátóan megteremtenék leg-
alább a ház körüli kisgazdaságukat a mindenna-
pi életükhöz. 

– Mit üzen az olvasóknak, a Kisherceg
Gyerekház látogatóinak?

– Az évek elteltével a fiatalkori emlékkép vil-
lan be, mit jelent népes, sokgyerekes szegény
családban felnőni, ennek ellenére kitartóan ta -
nulni, megadni hittel ezért a hálát, szüleinknek a
tiszteletet s értékelni az eddig eltelt esztendőket.
Kell, hogy izgasson az élet, mi szövi még ezu -
tán át, merrefelé visz a további út? Jobb belátni,
idejében elgondolkodni, mi az, ami szolgálja a
fejlődésem. Ami már nem fejleszt, nem visz
előre, csak bosszant, bánt, elkeserít, azt be kell
fejezni, átállni időben más, jó vágányra. Nem
kell figyelve szenvedve nézni, olvasni Arany
Já nos „bolondistókját”! Nem indulok én sem
olyan irányban útra, melyen őrült spanyol vagy
repülő bolygó hollandi száguld, ha én épp’ már
másfelé, máshová igyekszem! A tanító marad
élete sorában az abc betűinél, túlvagyok már a
közepén, a munka, nyugdíj, öregség, összegzés,
segítség, számadás, teremtés, vége, zsákutca
hívóképek jönnek, de szerényen idézem Luther
Márton gondolatát: Ha tudnám is, hogy holnap
elpusztul a világ, még akkor is ültetnék ma egy
almafát.

Vass Ilona

Zenés nyári esték
A Zenés nyári esték záró műsora augusztus 19-én 19 órai kezdettel lesz a Petőfi
Múzeum udvarán.

Búcsúzunk!
Kedves Márti, Márti néni!

Ezúton szeretném megköszönni a több éves munkádat, melyet a Kis-
herceg Gyerekházért, a gyerekekért, a szüleikért tettél 2013 óta. A nyugdí-
jazásod alkalmából kívánunk Neked jó egészséget és sok-sok szép pihen-
tető napot a családoddal és barátaiddal közösen.

Remélhetőleg Te is jó szívvel gondolsz majd Ránk. Ezzel a vidám fotó-
val köszönök el a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület, a Kisherceg Gye-
rekház, az Iringó Színjátszókör s a magam nevében.

Korona Sándor, a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület elnöke



Mihazánk

kik vagyunk csak benned
és neved ejtjük szentnek
jőjjön el a te országod
legyen meg az akaratunk
miképpen a földön
úgy a mennyekben is
mindennapi kenyerünkhöz
add meg hitünk ma
és bocsásd meg a bűneinket
miképpen mi is megbocsájtunk
a benned kétkedőknek
és ne vígy minket a kísértésbe
de szabadíts meg a gonosztól
légy te az ország
a hatalom és a dicsőség
most és mindörökké
magyar.

Kinstalláció 

Babaarcom rejtegetem,
mint ajándékot úgy lesem
megvan még, éppen olyan
mint amilyet akartam?
Megóvtam a történéstől
töredékes létfélétől

és az idő tőkéjétől,
de volt idő mi elkerült
babaarcon mosoly ült!

A testem elidegenedett
és kevésbé lett engedelmes
ám egészében ráncba szedett.
Babaarcom babusgatom
nagy kínomat nem állhatom
a lehetőséget akarom
ahol arcom felmutatom:
– a vágy mely kitárulkozott –
a vágyon túl még mi lehet
talán mit át nem léphetek,
de ha kérik odaadom
aki kéri nem faggatom.
Minek tudjam ki nem vagyok
egy könnycseppet továbbadok.

Évezredforduló

Világ bizonyítéka
csak annak van:
aki a világot 
végképp leírta
aki a hiányát
tovább nem bírta és a 
köztes végtelenbe kiáll,

s úgy kiált maga után
mintha az idő is
csak rajta múlna
és a térben éppen
eligazodni tudna,
hol a szó megtalálja,
akkor tán láthatják
a látva világtalanok
színére fordulva
a másik világot
a fényre törő
nyíló virágot,
hol az élők szeme előtt
a fényes pénzdarab
halott világot takar:
mert zavar a négy fal
vágytól viselős magánya,
hogy mennél az utcára
ha az már túl drága
és veszélyes mint
az életed, mégis
hajléktalanul éled meg,
papírgalacsinként
magad előtt görgeted
naponta szaggatva
darabokra a végzetet
agytól butultan
csúfolva az életet
és csak a metróhuzat
mi megkülönböztet
egy alaknak a tömegben.
Nem is néz ránk senki sem,
nincs nyelven a szó göbe,
nem szavatol semmit se
nem ért abból senki se.
Bár fordul az óramutató
kétezerről kétezeregyre
a harmadik évezredbe

mégsem jutottunk
egyről a kettőre.
Évezredeket pergethetsz
s az ugyanazt megleled
helyünk az örök
változásban – csak
cifráztuk magunk
ismétlés igában.
Élők holtakat temetnek,
élők élőket kirekesztenek,
kötünk hát élethézagokba
mint kavics betonba,
kinek van rá gondja?
Miért álcáztuk magunk
élőnek, maradtunk volna
meg egy kőnek
az örök időnek.
Mi volt az első szándék:
akarat, ajándék?
milyen célt tévesztett
a megismerésre tett
kísérlet, mert 
tőlünk senki semmit
nem akar, de akarat hajt,
a világ egy kóbor őr?
Nem szól semmiről
sem belülről
sem kívülről,
csak rágjuk a földkérget
és leszünk földkéreg,
se feltámadás se végítélet?
Itt élek és ítélek,
a köztes végtelenben
az ablakon nap süt
a szemembe, eszemmel
írom versbe a szavakat,
mert elértek, bizonyítéknak,
olyan magamtól mámorosan
világosnak.

Kedves Olvasók! 
Várjuk verseiket, elbeszélései-

ket, novelláikat, hogy a Hírnök
hasábjain és a facebook-on meg-
oszthassuk másokkal is.
Elérhetőségek:
Velláné Bucsi Mária
bucsimarcsi79@gmail.com

Vass Ilona
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Arany oldal
Arany Já nos szü le té sé nek 200. év for du ló já ra em lé kez ve

Értéktárunk a jelenlegi összetételében közel egy éve működik. A
tagoknak, a témafelelősöknek és a lelkes segítőknek köszönhetően folya-
matosan készülnek az anyagok és kerülnek elfogadásra. 

A Pest Megyei Értéktárral is felvettük a kapcsolatot, ennek köszönhe-
tően kerülhetett Dömsödre a Falunapok keretében a Pest Megyei Értéktár
Vándorkiállítása, mellyel együtt megmutattuk a helyi értéktárban lévő
értékeket négy tablón, és néhány tárgyi érték is bemutatásra került.

Jelenleg az értéktárban lévő értékek:
• Dömsödi református templom – Szabóné Lévai Csilla
• Dömsödi református templom orgonája – Szabóné Lévai Csilla
• Dömsödi református templom toronyórája – Szabóné Lévai Csilla

• Dabi református templom – Velláné Bucsi Mária
• Szabó Lajos költészete – Ifj. Jancsó Attila
• Ősi mestereink – Iparosköri gyűjtemény– Ifj. Jancsó Attila
• Lakodalom az 1950-es években – Necsász Imréné
• Lakodalom az 1960-as években – Varga Gézáné
• Szüreti szokások – Vass Ilona
• A kádárság Dömsödön – Ifj. Jancsó Attila
Mindenkinek köszönöm a munkáját és a segítségét abban, hogy az

elfogadott értéklapok elkészülhettek, és hogy a folyamatban lévő gyűjté-
sek is gyarapodnak.

Az elfogadott értékek megtekinthetőek a www.domsod.hu honlapon.

Beszámoló a Dömsödi Értéktár Bizottság munkájáról

Rovatunk működtetésével célunk az, hogy a Dömsödön élő és alkotó köl-
tők, írók irodalmi alkotásaiból némi ízelítőt nyújtsunk a kedves Olvasók-
nak. A rovat koordinátora Velláné Bucsi Mária, az Irodalmi Kör vezetője.
Augusztusi számunkban Encsev Nacsev Nándor verseiből szemezget-
tünk. Ő működteti az ENN Galériát, festményeivel pedig találkozhattunk
már a Hírnök hasábjain és kiállításokon is. Sokrétű önkifejező tehetsége
versei által is megmutatkozik, melyek a nyilvánosság számára is elérhetőek.

Encsev Nacsev Nándor
1947-ben született bolgár apától, magyar anyától Magyarországon. A

műszaki pályát vá lasztotta, mérnökként dolgozott. Mindig az ön kifejezés
érdekelte, festészetet, színészetet ta nult. Volt kiállítása, játszott öt évig egy
fővárosi alternatív színházban. 1997-ben kezdett el verset írni, első meg-
jelenése a nyilvánosság előtt: Havak tükrei (versek, prózai írások) című
Ac cor dia antológiában (2004 december).
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Kedves dömsödiek!
Kohl János 2017. június 28-án hajnalban

63 évesen elhunyt.

Huszonöt éven át voltam felesége, sorstár-
sa. Elmondásaiból tudok gyermekkoráról, a
kezdetekről, vagy amikor 18 évesen először
ka pott elismerést egy pályázaton, akkor még
könyvjutalmat. Én vittem első faragásait zsű-
riztetésre, ahol Péterfy László erdélyi szárma-
zású – ma már Kossuth-díjas – szobrászmű-
vész adott biztatást a folytatáshoz. És szeren-
csére volt folytatás.

1955-ben született Budapesten. Még kis-
gyerekként kapott kedvet a kézművességhez
barátjának nagyapja mellett, aki citerákat
készített. A fa faragása férfias tevékenység,
apáról fiúra szállt egykor. Az ő esetében ez a
nagyapa volt a kezdet. Először még csak
figyelte, hogyan születik a csoda, később
maga is megtapasztalta, milyen öröm, ha kör-
nyezete tárgyait maga készíti el. Különösen
az, ha a szerszámokat is maga bütyköli össze,
ahogy ő tette. Kedvenc faragó kése egy régi,
békebeli esernyő rugójából készült, nyelét
szilvafából faragta. Ahhoz, hogy az igazi
pásztorművészek hagyatékát méltó módon
őrizze, sokat járt könyvtárba, antikváriumok-
ban vásárolt néprajzi könyveket, járta a múze-
umokat, sokat tanult a tokaji, velemi, ma -
gyarlukafai, vigántpetendi faragó táborokban,
ahol erdélyi fafaragók fogásait is megismer-
hette. Tanult és képezte magát, így eljutott a
fafaragás minden típusához, de szívéhez leg-

közelebb a pásztorfaragás maradt. Az igazi
pásztorművészek örököseként mindennapi
használati eszközöket készített. Borotvatartó-
kon, lőporszarukon, tükrösökön, ivócsanakok
felületein köszönnek vissza a pásztorok régi
motívumai. Vonzódott a kis tárgyakhoz, mert
ezeket az emberek kézbe veszik, forgatják, a
faragás minden apró részletét megfigyelhetik.
Ahányféle tárgy, annyiféle anyag, forma és
díszítés. Amit a fák lelkei mondanak – ő meg-
értette.  Apró tükrösöktől a székelykapuig sok
minden került ki Kohl János keze közül. De
faragásai eljutottak Ausztriába, Franciaor -
szágba, Olaszországba, Japánba, sok más
országba, vásárolt belőlük a Néprajzi Múze-
um Muzeális Gyűjteménye is.  Évtizedekig
élt/éltünk Dömsödön. Az ablakpárkányon állt
egy fatörzsbe vésett férfiarc. Mintha Krisztust
faragta volna az évgyűrűk köré, máskor úgy
tűnt, önmagáról készült portré. Első faragásai
közé tartozott. És ha már Dömsöd… Megala-
pította a Hagyományőrző Faragókört, mely-
nek célja volt, hogy a fiatalok megismerkedje-
nek az autentikus magyar népművészettel, és
annak díszítővilágát alkalmazva készítsenek
faragásokat. Különösen értékes volt faluszé-
pítő tevékenységük, melynek során padokat,
hirdetőtáblákat készítettek. Számtalan pályá-
zaton vettek részt, a tanítványok sorra hozták
az elismeréseket. A legnagyobb öröm mégis
az, hogy néhányan ma is faragnak, van, aki
főállásban, van, aki hobbiként. Az egykori
tanítvány – Horváth Béla – irányításával újí-
tották fel a padokat. A tanítvány munkáját
díszoklevéllel ismerte el a település. És a ta -
nítvány az oklevél átvételekor nem feledke-
zett meg mesteréről, Kohl Jánosról. A szakkör
később a helyi művészeti iskola keretein belül
folytatta tevékenységét, további elismeréseket
aratva.

Nyaranta közösen szerveztünk néprajzi-
honismereti táborokat, ő kézműves táborokat,
előadásokat tartott. Emlékszem, amikor ki -
csiny dömsödi szobánkban ott szorongtak a
gyerekek, ámuldozva hallgatták János bácsi
előadását a népművészetről, kézbe vették, for-
gatták, csodálták pásztorfaragásait.  

A néprajzi szakirodalom a Duna-Tisza kö -
zét számontartja, mint ahol komoly hagyomá-
nyai vannak a kopjafák készítésének. A döm -
södi református temetőben több is viseli János
keze munkáját, de az óbudai temetőben is
találhatunk egyet. Ezzel is ősi hagyományt
örökített át, a gombfejes és csillagmintás kop-
jafák faragását. A dömsödi Petőfi Sándor
Oktatási és Művelődési Központ előtt felállí-
tott kopjafája mai napig a községi ünnepségek
koszorúzási színhelye.

Dömsödnek falutáblákat készített – ezek

sorsáról nem tudok –, valamint az általános
iskolában egy relief-et gróf Széchenyi Ist -
vánról, illetve az iskola bejáratánál található
oszlopok is őrzik keze munkáját. Minden
kiállításán, a Néprajzi Múzeum, az Iparművé-
szeti Múzeum rendezvényein neve mellett ott
állt: DÖMSÖD.

Fontos állomás volt életében, amikor meg-
kapta a népi iparművész címet. Elismerései
között ott van a Népművészet Ifjú Mestere
cím, valamint a szakma legrangosabb orszá-
gos faragó pályázatán, az idős Kapoli Antal
Faragó Pályázaton megkapott díjak. Ha már a
díjaknál, elismeréseknél tartunk, a legbüsz-
kébb talán az Országépítő Alapítvány elisme-
résére volt, amelyet Makovecz Imrétől vehe-
tett át. Birtokában van még több kitüntetés is:
a Kós Károly Céh elismerése, a Kézműves
Remekek pályázat díjai, sorolhatnám. Meg-
közelítőleg 100 kiállításon mutathatta be
munkáit, ebből 20 egyéni kiállítás volt. Vajon
Dömsödön hányan tudnak erről? Aztán útja-
ink különváltak. Mindketten új életet kezd-
tünk. János elvesztette a talajt a lába alól, hiá-
ba volt minden segítség. A művészek közül
sokan élnek önpusztító életet. Ennek sok oka
van. Arra kérem a dömsödieket, emlékezze-
nek Kohl Jánosra szeretettel, őrizzék meg azt,
ami igazi érték volt benne. Sok ilyen volt.

Kérem, amit Dömsödnek tett, ajándéko-
zott, vigyázzanak rá, becsüljék meg! És ŐT
ne felejtsék el.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)

Kohl Jánostól szűk családi, baráti körben
vettünk búcsút. Nyugodjék békében!

Rózsa Katalin

Búcsú Kohl János fafaragó népi iparművésztől 
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III. MÁTRIX FŐZŐVERSENY 
Kellemes délutáni időben kezdtek főzéshez-sütéshez a csapatok

szombat délután a Mátrix Klub udvarában. A hét csapat különböző,
jobbnál jobb ételek elkészítését kezdte meg a meghívott vendégeknek,
me lyeket a végére teljesítettek is. A jó hangulatról a házigazdák, Laczó
Csaba és Laczó Andrea gondoskodott.

Estére a zsűri meghozta a döntését, melynek alapján a vándorserleget
idén is a K.N. Team Nagy Zsolt vezetésével nyerte el.

I. díj:  K.N. Team
II. díj: Enosz – 10 Csapata
III. díj: Mátrix Club Security Team

Különdíj: Az Apaji Nyerő Hármas
A Hagyományőrzési díj: A Charlie Angyalai ( Postás lányok)
A legkreatívabb csapat: A Gyöngyvirág csapata
A legegységesebb csapat: A K.N. TEAM
A leghangulatosabb csapat: az Enosz – 10 csapata lett.
Mindenkinek szívből gratulálunk, jövőre ugyanitt találkozunk.

Balogh István Ferenc

A házigazdák és a zsűri

Pillanatképek

K.N. Team csapata

Mátrix Club Security Team

KútfúrásKútfúrás 110-es csator na csővel – garanciával. 

06-30-964-0485

Fotó: Laczó Andi
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VÍZSZINTES
1.: az idézet első része,

zárt betűk: p, ó, y
12.: forrasztó fém
13.: őz kicsinye
14.: még szép!
15.: sudár, nagy termetű
16.: berúg, kapatos lesz
18.: Bajnokok Ligája
19.: kén, tellúr és oxigén
21.: római kettes
22.: becézett Elemér
24.: osztályfőnök, a diákok nyelvén
26.: galád
28.: tolvajnyelv
29.: marat
31.: dal vége!
32.: juttat, népiesen
33.: néma ütem!
34.: Országos Bajnokság, rövidítve
35.: …....-fut, kapkodva rohangál
37.: nagyon öreg
40.: apánk nagyapja ez az apa!
42.: keze
44.: partner, hitves
46.: per végén a bíró teszi
48.: asszonynév képzője
49.: tiltószó
51.: földdel kapcsolatos előtag
52.: az idézet második része,

zárt betűk: s, é, n

FÜGGŐLEGES
1.: terebélyesedik a fa
2.: írástudatlan
3.: villás tartófa
4.: lajstromot készítek
5.: részben hagyd!
6.: a búza is ez
7.: titkon nézik
8.: Anikó becézve
9.: koma, barát
10.: izomkötő szalag
11.: sugárzott, szórakoztató szolgáltatás
17.: kettőzve, édes cukorka
20.: messzire
23.: ismert magyar zenekar volt
25.: nadrágtartó
27.: egyfajta üzemanyag
28.: jószívű
30.: hadnagy és ezredes is van ilyen
32.: folyam része
36.: jelenlévő, bizonyos dolgokat látó
38.: bérházak nyitott függőfolyosója
39.: puha, képlékeny
41.: téli csapadék
43.: szörny
45.: a személyére
47.: római ötven és száz
50.: középen lead!

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL,
CÍMMEL ELLÁTVA, 
CSAK EGY LAPON, 

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A

GYŰJTŐKBE!!
KÖSZÖNJÜK!

Az áprilisi szám nyertese: Guba Andrea.

A JÚNIUSI SZÁM PONTOS
MEGFEJTÉSE:

„A PÜNKÖSDI RÓZSÁT,
LESZAKÍTNÁM NÁLA”

A JÚNIUSI SZÁM 
NYERTESE:

TAKÁCS TIBORNÉ
DÖMSÖD, BALASSI BÁLINT

UTCA 5/A.

Nyeremény: 

3000 Ft-os vásárlás 
Har sá nyiné Dobos Ildikó 

élelmi szer üz le tében 
(Dömsöd, Váczi u. 15.).

A megfej té se ket leadhatják: 

Papír-Írószer üzlet 
(Horváth-kert), 

Harsányiné Dobos Ildikó 
élel mi szer üzlet 

(Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette: 
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDŐ: 
VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 52.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2017. AUGUSZTUS 10.
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Állatorvosi tanácsok
Mit tegyünk, ha kutyánk fél a vihartól?

Az egyébként jól viselkedő kutya is teljesen ki tud fordulni önmagából
a számára félelmetes vihar közeledtével. Elkezd nyugtalanul járkálni,
árnyékként követi a biztonságot jelentő gazdit, súlyosabb esetben pedig
lebontja a gipszkarton falat, szétrágja a kanapét vagy a szőnyeget, ne
adj’Isten kitöri az üvegajtót a menekülés reményében.

A vihartól való félelem, a „viharfóbia” nagy számban előfordul a
kutyáknál, és a problémát nem szabad figyelmen kívül hagyni! Idősödve
nem „növik ki” ezt a félelmet, nem szokják meg a dörgés hangját. Ha a
gazda nem tesz semmit, vagy rosszul reagál a helyzetre, a probléma még
súlyosbodhat is. Arra a kérdésre, hogy mi váltja ki a viharfóbiát, még nem
tudunk pontos választ adni, azonban gyanítható, hogy a szél, a mennydör-
gés hangja, a villámlás, a légköri nyomás változása, az olyan alacsony
frekvenciájú, vihart kísérő hangok, amit mi emberek már nem is hallunk
és a statikus elektromosság valamilyen kombinációja idézi elő a nyugta-
lanságot kutyáinkban.

A kutya szorongása gyakran fokozódik, ha egy szezonban minél gya-
koribbak a viharok. A vihar közeledtével szinte a semmiből törhet elő a
kutya pánikrohama.

Nincs könnyű dolga a gazdának, ha kutyája pánikol a vihartól. Több
eszköz, módszer is van, melyet érdemes kipróbálni. Minden kutya szemé-
lyisége és félelmének mértéke is más és más, így a gazdának (esetleg az
állatorvos segítségével) kell megtalálnia a leghatásosabb módszert kutyá-
ja megnyugtatására.

Elsősorban legyen biztonságot nyújtó menedék a kutyának a vihar
idejére! Ez lehet egy nyitott láda mondjuk a pincében, ahova a vihar zajai
kevésbé érnek el, vagy akár házunk egyik kisebb szobája, ahol bekap-
csolva hagyjuk neki a zenét. Hagyjuk, hogy a kutya döntse el, mi a szá-
mára legjobb menedék: figyeljük meg, hova, milyen helyre húzódik leg-
többször, ha jön a vihar, így olyan helyet tudunk kialakítani neki, ahol
tényleg biztonságban fogja érezni magát. Sok állatot zavar, ha be van
zárva, így a számára kialakított menedéken is jobb, ha hagyunk ki-be
járási lehetőséget.

Sok gazdi elköveti azt az alapvető hibát, hogy vigasztalgatja, ölelgeti,
csitítgatja kedvencét, amikor az a vihartól félve nyüszít, próbál belemász-
ni a gazda ölébe. Ezzel azonban csak megerősíti a félelmet, pont az ellen-
kező hatást váltva ki. Nem szabad megszidni sem a kutyát a félelemből
produkált viselkedésért, de az előbbi reakciónkkal mintegy megjutalmaz-
zuk. Ehelyett próbáljuk ki Dr. Barbara Sherman állatorvos, az Észak-
Karolinai Állatorvosi Egyetem docensének javaslatát: a gyakorlat lénye-
ge, hogy ki kell alakítanunk egy „belső pórázt” kutyánkkal. Ezen a látha-
tatlan pórázon a kutyának mellettünk kell maradnia teljes figyelemmel
felénk, és nem mellesleg nyugodtan. A nyugodt viselkedését, így a
parancs teljesítését minden esetben jutalmazzuk meg! A módszert akkor
tanuljuk meg és gyakoroljuk be, amikor nincs vihar, így a kutya már ruti-
nosan végre tudja hajtani a gyakorlatot – a vihar idején is könnyebben
fogja venni a feladatot. Így amikor jön a vihar, csak felcsatoljuk ezt a
„pórázt”, kimondjuk a parancsot: „gyere, feküdj le” és a kutya már tudni
fogja, mi a feladata.

Emellett meg lehet próbálni a kutya figyelmét elterelni a viharról ked-
venc játékával, közös játékkal, birkózással, így pozitív élmények is társul-
nak majd a viharok emlékéhez.

Megpróbálhatjuk a kutyával megismertetni a vihar jellemző hangjait,
úgy, hogy ne ijesszük meg vele. A módszer lényege, hogy megpróbálja
érzéketlenné tenni a kutyát ezekkel a hangokkal szemben. Ehhez mind-
össze egy hang- vagy videofelvétel kell a viharról. Indítsuk el ezt nagyon
halkan, hogy a kutyát ne zavarja, ne ijessze meg, miközben kedvenc játé-
kait játsszuk kedvencünkkel. Ha látjuk, hogy nem zavarja a hang, figyel-
men kívül hagyja, minimálisan emelhetünk a hangerőn. A játék pozitív
élménye és a fokozatosság segíthet a kutyának a félelmének legyőzésé-
ben. Ha a fokozatos hangerőnöveléskor azt érzékeljük, hogy kutyánk kez-

di a szorongás jeleit produkálni, azonnal áll-
junk meg és vegyük vissza a hangerőt a még
eltűrt fokozatra.

A szakértők szerint a hangok ellen érzéket-
lenné tehetjük így a kutyát bizonyos szintig –
ám a valódi vihar esetén nem biztos, hogy tel-
jesen figyelmen kívül tudja azt hagyni a
kutya. A hangfelvétel esetén ugyanis nincse-

nek meg azok a kísérő elemek, mint a szél vagy a légnyomásváltozás.
Előfordulhat, hogy kutyánk olyan mértékű szorongásos viselkedést

produkál, hogy gyógyszeres kezelés segíthet neki, ekkor kérjük állatorvos
tanácsát.

dr. Siket Péter állatorvos

Vá sárnap t ár
Augusztus 20. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Augusztus 27. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Augusztus 27. Nagykőrös, Nyárbúcsúztató, országos állat- és kirakodó-
vásár
Augusztus 27. Lajosmizse, országos kirakodóvásár
Szeptember 03. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Szeptember 10. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Szeptember 10. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Szeptember 17. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

500 éves a reformáció…
Dömsöd és Dab községek az 

1500 és 1600-as években

Községünk históriájának rendkívül távoli időszakról lévén szó, min-
denképpen szükséges Magyarország történelmének eme szakaszáról
röviden szólni.

A XVI. században elinduló reformáció és annak hatása a Német-Római
Birodalomban az evangélikus (lutheránus) hit felé tolódott, míg Ma gyar-
ország területén inkább a református (kálvinista) irányzat hódított.

1517-ben Magyarország uralkodója II. Lajos (1516-1526), Jagelló
Ulászló fia. Az Európát fenyegető oszmán birodalom hódító hadjáratával
szemben a király nem talált pártfogókra. Nándorfehérvár, Zimony és
Szabócs elestével a déli végvárrendszer összeomlott, 1526-ban Mohács-
nál a király a megáradt Csele patakban vesztette életét. Ezt követően, a
török sereg akadálytalanul vonult be Budára. Magyarország (1541-1699-
ig) három részre szakadt. Az ország középső része török uralom alatt állt
(Hódoltság), az erdélyi rész Erdélyi Fejedelemség, az ország északi és
nyugati része maradt Magyar Királyság.

Ennyit nagyvonalakban országunk XVI. századi történelmi helyzeté-
ről.

Szomszédos települések alapos helytörténeti kutatásaira hagyatkozva
bőségesen találunk utalást Dömsöd és Dab történetére vonatkozólag,
valamint arra is, hogy hogyan hódított e térségben ebben az időszakban a
reformáció.

Ráckeve története c. munkájában Miskei Antal a reformáció térhódí-
tására  utal:

„… A hódolt Magyarország középső részén, az egykori Pest-Pilis-
Solt vármegye területén nagyjából a 16. század húszas éveiben jelent
meg a reformáció. Grynaeus Simon 1521-ben már Luther szellemében
tanított a budai főiskolán, a következő évtől, 1522-től kezdve pedig a
külföldön tanulni vágyó magyar diákok a wittenbergi egyetemre iratkoz-
tak be, hogy ismereteiket a kor legmodernebb eszmeáramlatának jegyé-
ben sajátítsák el.
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…Az új hit feltartóztathatatlanul tört előre, s hamarosan gyökeret
eresztett a Csepel-szigeten is. 1545-1550 körül Ráckevén is megtörtént a
„nagy fordulat”: a lakosság döntő többsége protestánssá vált.”

Felső-Kiskunság-Dunamellék c. munkájában Balogh Mihály és Szabó
Sándor részletesen kitér az itt húzódó települések hódoltság korából való
adózásáról, melyek közt közli Dömsöd és Dab adatait. A gondosan össze-
állított munka nemcsak a térség történelmi hátterére, hanem a reformáció
terjedésére is kitér.

„Miksa király 1574-ben néhány egri katonának adományozta Döm sö -
döt Kerekegyházával és Szenttamással együtt, majd Rudolftól 1582-ben a
Kamuthi család kapta meg földesúri birtokként ezeket a falvakat. A mind
zavarosabb viszonyokat jellemzi az alábbi eset: 1584-ben kisebb egri csa-
pattal a költő, végvári katona Balassi Bálint portyázott a környéken. Azért
jöttek, hogy az elmaradt királyi adókat behajtsák, a népes dömsödi soka-
dalomban (vásárban) prédát szerezzenek a végvári vitézek ellátására, s
hogy közben „az jó hírért, névért” megütközzenek a szpáhi helyőrséggel.
Vállalkozásuk sikerét bizonyítja, hogy Szinán pasa panaszos levélben
„árulkodott” Habsburg Ernőnél Balassira és társaira. …

… Az egymást követő török adóösszeírásokból jól kiolvashatók a
dunamelléki és a felső-kiskunsági lakók életkörülményei. Az adófajták
pedig elárulják, hogy az egyes települések gazdasági viszonyai milyenek
voltak, milyen növényeket termesztettek és milyen állatokat tartottak az
itt élők. ... 

A környék jelentős települése volt ekkoriban Dömsöd. Lakói a szoká-
sos adófajtákon kívül adóztak hagyma, répa, must és gyümölcs után is, de
fizettek halászati adót, valamint a dunai révátkelés és a vásárok bevételé-
ből is. A dömsödiek a budai vár részére robottal tartoztak szolgálni, ennek
teljesítése után viszont bizonyos oltalmat is élveztek a töröktől. Ezt az
oltalmat kisebb katonai erő, török helyőrség jelenléte is biztosította.

... A reformáció elterjedése vidékünkön: A hitújítás tanait már a század
húszas éveitől terjesztették a nyugatot járt, német, majd svájci, németal-
földi egyetemeken tanult fiatal papok. A hit megújításának terjedését erő-
sítette, hogy a vidék földesurai közül többen áttértek. (Akkori szokás sze-
rint a jobbágyok követték urukat annak vallásában is.) Mohács utáni belső
zűrzavarban, lelki kiábrándultságban termékeny talajra hullottak a protes-

táns tan magvai. Ez az irány az Alföldön különös gyorsasággal terjedt,
hiszen a török nem avatkozott bele, nem foglalt állást a „hitetlenek” vallá-
si vitáiba. …

… Az első prédikátorok nevét homály fedi. A Dél-Alföld híres kálvi-
nista prédikátora és egyházszervezője Szegedi Kis István volt. Ő 1563-
ban Ráckevén telepedett le, és onnan irányította több mint egy évtizeden
át a baranyai, majd az alsó-dunamelléki egyházkerületet is. Szegedit
Skarica Máté követte a prédikátorságban…

A környező településeknek sem épített sem írásos emlékei nem
maradtak fent ebből a korból. Saját közösségi emlékezetükben él a XVI.
századi megtérés ténye. Dömsödön úgy tartják, hogy 1558 óta él refor-
mátus gyülekezet. A század végén már valamennyi környező település
„újhitű” volt.”

Várady József Dunamellék református templomai címmel megjelent
kiadványában megtaláljuk Dab és Dömsöd gyülekezeteinek részletes
bemutatását, azok feltehető alapításával és történetével. 

„ … Buda elfoglalásakor a Duna mindkét partján felvonuló török sere-
gek Dabon is keresztülgázoltak. A sarcolásoktól, meg a sereget követő rác
és mindenféle gyülevész nép rablásaitól mérhetetlenül sokat szenvedett a
falu lakossága, mely a hódoltság idején igencsak megcsappant… .

A reformáció valószínűleg itt is elterjedt, mert a közelben munkálkodó
reformátorok munkaterületébe Dab is beletartozhatott. Református egy-
házának alapítását egyes források 1563-ra teszik…

… Dömsödnek 1492-ben tornyos egyháza is volt… A református egy-
ház keletkezését 1558-ra teszik a források. … Az 1558-1626 közötti 68
esztendő történetéről nincs fennmaradt adat. A falu első ismert prédikáto-
ra Karantzi János volt 1626-ban. …”

Tisztelt Olvasók! A reformáció 500. évfordulója alkalmából próbáltam
vázlatszerűen idézni olyan információkat, melyek által összefüggéseket
találunk a török birodalom hódítása, Európa és országunk történelme,
valamint a reformáció térhódítására vonatkozóan.

2017-ben Dömsöd protestáns egyházai méltón emlékeznek a Reformá-
ció 500. évfordulóján!

Összeállította: Vass Ilona

„Isten ismerete nem oly tudás, melyet csak az iskolában tanulunk,
hanem oly ismeret, mely anyánk méhétől fogva mindig velünk van.”

(Kálvin János)

500 éves történelmünk!
Kedves dömsödi és dabi testvéreim! Ezen esztendőben ünneplik a

kálvinisták, lutheránusok félezredes történelmüket. E jeles alkalom
keretein belül október 29-ére összevont ünnepléssel készülünk. Szeret-
nék megkérni minden dömsödi – dabi reformátust, illetve baptista test-
vért, hogy aki otthon őriz felmenőitől olyan tárgyat vagy iratot, fényké-
pet, mely kötődik a három egyház valamelyikéhez, vigye be a dömsödi
református parókiára. Az összegyűlt tárgyakból kiállítást szervezünk,
mely elbontása után a kapott tárgyakat visszaszolgáltatjuk a tulajdono-
soknak. 

Köszönettel: Ifj. Jancsó Attila

Köszönetnyilvánítás

„Én a munka közben szeretnék meghalni. Abban a hitben, hogy mások
folytatják azt, amit én már nem csinálhatok tovább, és megnyugszom a
tudatban, hogy ami lehetséges volt számomra, azt meg is tettem.”

Ezekkel a gondolatokkal kísértük utolsó útjára szerettünket

BAK GÁBOR-t.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ezen az úton velünk együtt
voltak, együtt éreztek mély fájdalmunkban, részvétüket fejezték ki, akár
egy pillantással, egy kézfogással.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket szeretnénk kifejezni rokonoknak, gyerekkori barátok-
nak, ismerősöknek, hogy férjem

TASSI GÁBOR

volt Dabi körúti lakos betegsége alatt érdeklődtek utána és bíztak felépü-
lésében, majd 2017. június 16-án bekövetkezett halálakor együtt éreztek
a családdal és elkísérték utolsó útjára a kunszentmiklósi temetőben.

Tassi Gáborné és családja

Búcsúzás
Az alábbi igével búcsúzott

VÁRKONYI ANTALNÉ 
született KOVÁCS KATALIN

„Én meghalok, de az Isten veletek lesz.” Móz. 1.48.21

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, sárga rózsát, virágot helyeztek.      

Gyászoló család



Köszönetnyilvánítás
„Még köztünk voltál nagyon szerettünk. 
Hiányzol nekünk, s soha nem feledünk.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik a szeretett férjet, édesapát, nagyapát,
dédipapát

ÁCS SÁNDOR-t

utolsó útjára elkísérték. Sírjára koszorút, virá-
got helyeztek és mély fájdalmunkban együtt
éreztek velünk.

A gyászoló család

Mementó rekviem Ács Sándorért a 
II. Világháború volt hadifoglyai
Országos Szövetségének tagjáért

Írta: Hollósi György András

Harsan a kürt, a sors trombitása fújja! 
Volt hős hadifoglyok, ez az Isten ujja! 
Nem csatára hív most, zengő harsonája! 
Ravatalon fekszik egy volt katonája!

Halálhíre gyászhozón zúg át az éteren! 
Feljajdul az ember, lesújt az értelem! 
A költőre bízta, hogy helyette szóljon!
Ha már szólni nem tud, helyette búcsúzzon!

Katonának vitték, harcolt becsülettel!
Hazájáért harcolt, megbékélt Istennel! 

Sebesülés érte, nem félt a haláltól! 
Így esett fogságba Szenteste Fehérváron!

Porig megalázták a hadifoglyokat! 
Éheztetve dolgoztattak, mint barmokat! 
Fegyvereket őrzött, szögesdrót tábor! 
A honvágy izgalma, reményadó mámor!

Foglyok szenvedését, a krónikás írja! 
Szenvedők imáit a jó Isten bírja!
Magyar hadifoglyok, az Istent imádják! 
Égi áldást kérve szabadulást várják!

Ács Sándort is hazasegíti a Teremtő! 
Fülébe muzsikál a hazai szellő! 
Hazatérhetett betegen, egyedül! 
Megismer egy szép lányt, elveszi feleségül!

Szép családi körben, suhannak az évek! 
Unokák, dédikék közt élhetné még szépnek! 
Álmában csatangol a fogolytábor körül! 
Álmában felsikolt, ha ébred felderül!

Tüdőgyulladás kíséri, hosszú évek múltját! 
A lábai fájnak, megérzi a súlyát!
Ápolja, segíti, szerető családja!
Kívánságát lesi minden jó barátja!

Beteg szíve megállt! A lelke mennybe szállt!
Családjáért szólott az Úristen elé állt!
Ács Sándor, édes fiam pihenj! Szólt az Isten! 
Engem szolgálj csupán! Lent dolgod már nin-
csen!

Mennyben találkozom most a jó Istennel!
Rokonokkal, barátokkal, elhalt szüleimmel!
Lélekben lemondtam a földi dolgokról! 
Végleg elbúcsúzom minden rokonomtól!

Itt hagyom azokat, akik engem szerettek! 
Akiket szerettem, azok majd követnek!
Szívtépő búcsút vesz a kis családjától! 
Nejétől, lányaitól, vejeitől, kedves unokáitól,
dédunokáitól!

Bajtársaimmal a hazáért véreztünk! 
Világháborúban, fogságban sokat szenvedtünk! 
A földi szenvedés, az Úrban véget ért! 
Az életünkkel fizetünk meg mindenért!

Vezér úr! Volt hadifoglyok, kedves katona cim-
borák! 
Ha majd követtek, várnak fent, mennyei lakomák!
Isten veletek, köszönet annak, aki elkísért! 
Ölel a temető, áldásom mindenért!

A síromon tudom, mindég lesz friss virág! 
Lelkem a mennyből figyel, lent ölel a sírvilág! 
Eltemettek, ne sírjatok, menjetek békével! 
Isten megáld benneteket jóságos kezével!

Koporsómat helyezzétek családi szentélybe!
Testemet őrizze a szeretet erénye! 
Jaj, de nem beszélek, most engemet temetnek! 
Azokért imádkozom, akik így szerettek!

Nagykáta, 2017. 06. 25.
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Dömsöd-Nagytemplomi 
Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: 
domsodnagytemplom.ref
@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai
Csilla

Dömsöd-Dabi 
Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, 
Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: 
domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

Római Katolikus 
Plébánia
2344 Dömsöd, 
Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

Hivatali idő:
Hétfő: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra

Szentmise:
Csütörtök 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc

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

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Lelkipásztor: 
Szappanos Tibor
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Tisz telt La ko sa ink!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 

a rendőrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

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

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

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

A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

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

Fogorvosi rendelés: 
Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 8-14 óráig, kedd, csütörtök:
12-18 óráig, szerda: 8-14 óráig (8-10 óráig
iskola fo gá szat), péntek: 9-14 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
időpontkérés szükséges.

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lap zár ta: augusztus 25.

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

Várható meg je le nés: szeptember eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Ro vat ve ze tők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Balogh István Ferenc; Bencze István, 
Christoph Gáborné; Földvári Attila;

Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán;
Jancsó Attila, Korona Sándor, 

Markóné Zöldág Ágnes; Matula Gabriella;
Orbánné Kiss Judit; Pintér-Rakszegi Zita;

Pongrácz József, Richter Gyuláné,
Rózsa Katalin, Siket Péter, 

Tarr- Sipos Zsuzsanna, Tóth Imréné; 
Varsányi Antal, Velláné Bucsi Mária

Ké szült 800 pél dány ban. 
Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 

Gá bor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő: hétfőtől–csütörtökig: 
17.00–07.00 óráig; péntek: 12.00–07.00 óráig, 

hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelőintézettel szemben) 
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

A Ma gyar Ko ro na Gyógy    szer tár
nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig: 7.30 – 18.30 
Szom ba ton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

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

06-70-634-5434

Szü lettek:
Születés nem történt.

Házasságot kötöttek:
Czahesz Ignác – Balika Noémi

Varga Norbert – Fazekas Nikolett
Horváth Richard József – Matula Gabriella

Dani István – Kovács Krisztina

El huny tak:

Szűcs István 71 éves
Faragó Lászlóné Földi Gizella 83 éves
Nagy József 85 éves
Túri Lajos Istvánné Bors Mária 88 éves
Németh Eszter 83 éves

Anya köny vi hí rek

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk: 
Tárkányi Béla parancsnok: 

06-20-383-5407

Ismét szól a tárogató
a dömsödi remformátus 

temp lom tor nyá ból

Im má ron ha gyo mány, hogy nya ran ta,
min den va sár nap 18 óra kor zsol tá rok,
di csé re tek, ma gyar éne kek és nép dal ok
zen dül nek fel temp lo munk tor nyá ból. 

Ér de mes meg hall gat ni és el gyö nyör -
köd ni ab ban, hogy mi ként szó lal tat ja
meg Haj dú Lász ló ezt a nem min den na -
pi és rit ka hang szert. Mi ként töl ti meg a
tá ro ga tó erős hang zá sá val a temp lom
előt ti kis te ret.

A tá ro ga tó el kép ze lé se ink sze rint jú -
ni us 25-én 18 óra kor szól majd elő ször,
s utá na szep tem be rig min den va sár nap
eb ben az idő pont ban hall gat hat juk.

Jöj je nek, és le gyen Önö ké ez a ki vé te -
les él mény!

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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XXIII. Dömsödi Napok képekben

Hogy terem a magyar nóta...
Fotó: Vass Ilona

Fotó: Pongrácz József
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