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A szeptemberi tanévnyitó évről évre nem kis

buktatókat állít iskoláknak, önkormányzatok-
nak egyaránt. Az idei iskolakezdés különösen
„rázósnak” tűnik, hiszen júliusban elkezdődött
az „új iskola” energetikai felújítása. Az első pil-
lanattól kezdve reménykedve figyeltük a falak
felöltöztetését szigetelő anyaggal, várva a nyí-
lászárók megérkezését, hogy még a rajt előtt
cserére kerüljenek a mára már elavult ablakok.
Nos, a szóbeli ígéret csak ígéret maradt, mert
egy nappal a megnyitó előtt híre-hamva sincs a
nyílászáróknak. Így aztán a tanévnyitó is az is-
kola kerítésein kívül került megrendezésre, sze-
rencsére zökkenőmentesen. Ezek után csak re-
mélni tudom, hogy az építkezés nem fogja za-
varni a tanítás rendjét. A legfrissebb tájékozta-
tás szerint október végére kész lesz a munkála-
tok zöme. A Dabi Óvoda rekonstrukciója is csú-
szik, a tervezetthez képest legalább egy
hónapot. A kedvezőtlen hírek után abban biza-
kodhatunk, hogy előbb-utóbb megújult épüle-
tek várják az iskolásokat és óvodásokat!

Az augusztus 20.-i ünnepséget – Szabó Péter
nagytiszteletű úr jóvoltából – a templomban tar-
tottuk meg, a várható eső miatt. Ünnepi beszé-
demben szóltam arról, hogy valamikor a ma-

gyar nép védte a keresztény Európát a pogá-
nyok inváziójától, és a történelem ismétli önma-
gát, mert most is ott tartunk, hogy mi próbáljuk
megvédeni földrészünket a kontroll nélkül be-
áramló muszlim tömegektől! Arról is beszél-
tem, hogy a gyarapodásunk alapja a Szent Istvá-
ni út, a magyarságtudat erősítése, az összefogás
további kiszélesítése!

Végre komoly előrelépésről számolhatok be
a híd építésével kapcsolatban, megkaptuk a híd
építési engedélyét! Kollégáim – a Jegyzővel az
élen – két hónap alatt „átverték” azt az engedé-
lyezési eljárást, amely normális körülmények
szerint legalább egy fél évig tartott volna! Azt
viszont ki kell emelnem, hogy a különböző
szakhatóságok munkatársai nagyon készsége-
sek és segítőkészek voltak irányunkban! Elin-
dult a közbeszerzés a közművek áthelyezésére
és a híd kivitelezőjének kijelölésére. Most már
tényleg remény van arra, hogy még az idén
megvalósuljon a beruházás. 

Nem nagyon szoktam írni nyugdíjba vonuló
munkatársunk kapcsán, de most Orosz Lajosné
óvodavezető nyugállományba vonulása alkalmá-
ból muszáj írnom néhány gondolatot! Orosz

Folytatás a következő oldalon.

Szüreti mulatság 
Dömsödön 

2017. szeptember 23-án
Erre az eseményre minden érdeklődőt

szeretettel hívunk és várunk!
Részletek a kihelyezett plakátokon,

táblákon.

Tüdőszűrés 3. o.

Óvodai hírek 4-7. o.

Almavásár 8. o.

Hírek a Kisherceg Gyerekházból 12. o.

Mustgáz veszélyei 16. o.

Október 6.-i megemlékezés 26. o.

500 éves reformáció 26. o.

Ünnepi hangverseny és istentisztelet
a baptista imaházban 26. o.
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Évnyitó az iskolában – cikk a 10. oldalon

Fotó: Vass
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Lajosné Marika meghatározó személyisége volt
Dömsöd oktatási-nevelési történelmének! Veze-
tői attitűdjét a hozzáértés, az empátia és a pontos-
ság jellemezte! Egyetlen polgármester kollégám-
nak sem kívánok Nálánál jobb intézményvezetőt!
Marika! Nagymamaként is Isten éltessen sokáig!

Varsányi Antal alpolgármester vezetésével
népes küldöttség vett részt a knüllwaldi Ellings-
hausen település 700. évfordulójára tartott ün-
nepségen. Alpolgármester úr tolmácsolta német
barátainknak jókívánságainkat, és köszöntötte
Jörg Müller polgármester urat abból az alkalom-
ból, hogy visszavonul a közélettől, és polgár-
mesterként utoljára fogadta küldöttségünket!

Megállíthatatlanul itt az ősz. Egyre több levél
landol a lábunk előtt a fákról. Ezzel együtt ismét
jelentkezik a probléma, mit csináljunk a zöld-
hulladékkal? Egyet semmiképpen sem, hogy
kirakjuk az utcára fekete zsákokban. Az ide vo-
natkozó rendelet szerint csak lebomló zsákban
szállítja el a szolgáltató a falevelet is. Hangsú-
lyozom, nem is tehet másként! Szeretném fel-
hívni Lakótársaim figyelmét arra, hogy fekete
zsákban is kivihető a zöld hulladék a lerakóba,
de ott ki kell üríteni a zsákokat! 

Ismét köszönthettem kilencvenedik születés-
napján egy dömsödi polgárt, Szeifert Miklós-
nét! Kívánom, hogy az akkori polgármester a
kilencvenötödiken is jókívánságait tolmácsol-
hassa! A születésnap apropóján is köszöntöm a
nagyszülőket, mert szeptember 3-án van a
nagyszülők világnapja! Még gyermekkoromból
emlékszem, hogy milyen sokat is jelentett szá-
munkra nagyszüleink szeretetteljes nevelése,
egyéniségünk nyesegetése! A mai unokáknak is
szükségük van erre!

Új vezetése van a Dömsödi Utánpótlás Sport
Egyesületnek. Szabó Andrea elnök, Ambruska
Péterné és Madarász András alelnökök vezeté-
sével nagyon sok szülő egyengeti a sportolni
vágyó gyermekek útját! Gratulálok megválasz-
tásukhoz, és sok sikert kívánok nem könnyű
munkájukhoz!

Úgy tűnik, hogy új életet leheltek a dömsödi
autókrossz sportágba. Az új tulajdonos, Kiss
Ádám vezetésével nagyszerű országos bajnoki
futamot rendeztek a Kunszentmiklósi úti ver-
senypályán! Gratulálok a dömsödi győztesek-
nek, helyezetteknek, és természetesen a rende-
zőknek is!

Bencze István

Folytatás az előző oldalról.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap Idő

Hétfő 8.00–12.00, 
13.00–17.30

Kedd Nincs

Szerda 8.00–12.00, 
13.00–16.00

Csütörtök Nincs

Péntek 8.00–11:30

dr. Bencze Zoltán jegyző

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke 

minden héten 
hétfőtől péntekig 

délután 15.00-től 16.00 óráig 
tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
20201177.  JÚLIUS –  A.  JÚLIUS –  AUGUSZTUSUGUSZTUS

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2017. szeptember 27. szerdán 
14-15 óráig

VVARSÁNYI ANTARSÁNYI ANTALAL

alpolgármester úr 
tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július és augusztus hónapokban
több ülést tartott, amin a következő döntések születtek.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván
benyújtani az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázati kiírás alapján. A képviselő-testület a
pályázatot az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 713 hrsz-ú ingatlan (Hajós-kastély)
felújításával létrehozandó 2 háziorvosi rendelőnek, 1 házi gyermekorvosi rendelőnek és védőnői
szolgálatnak helyet adó egészségügyi központ kialakítására nyújtja be.

Az elkészült dokumentáció és árkalkulációk alapján a pályázathoz szükséges önerő 42.425.280
Ft lesz, melyből 33.910.280 Ft-ot a 2017/2018. évi költségvetés terhére, és 8.515.000-Ft-ot a 2019.
évi költségvetés terhére biztosítja Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Középső út és Felsődunapart utcáknak a Petőfi utcától a
az Öv csatornát lezáró zsilipig terjedő felújítására elnyert pályázat kapcsán beszerzési eljárást foly-
tat le a kivitelező kiválasztása érdekében. A nyertes kivitelező kiválasztása szeptember első felében
várható.

A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megőrzése érdekében
végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért társadalmi bizottság javaslatát figyelembe
véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet adományoz az alábbi személyeknek:

Családi ház kategória:
dr. Borovszki Tímea Dömsöd, Középső út 134.
Antalffy Thomas Dömsöd, Középső Dunapart 27.
dr. Almási Mihály Dömsöd, Szabadság út 123.
Bradács Zoltán Dömsöd, Dunavecsei út 55.
Tóth András Dömsöd, Almáskert út 3.
Richter Gyula Dömsöd, Almáskert út 2.
Gulyás Sándor Dömsöd, Tassi út 39. 
Krisztián Zsolt Dömsöd, Kisfaludy u. 10.
Juhász Zoltán Dömsöd, K. Nagy László u. 4.
Bődi Csaba Dömsöd, Széchenyi út 44.
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy Dömsöd községben

2017. 09. 27-től 2017. 10. 09-ig

Tüdõszûrést 
tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:

Hétfőn: 11:30–17:30 óráig
Kedden: 7:30–13:30 óráig

Szerdán: 11:30–17:30 óráig
Csütörtökön: 7:30–13:30 óráig

Pénteken: 7:30–13:30 óráig

A tüdőszűrés helye:

OMK (Dömsöd, Béke tér 2.)

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat! 
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal to-
vábbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmas-
sági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által orszá-
gosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csek-
ken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de be-
utaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által köte-
lezetteknél, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási tör-
vény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben
történő felismerésére! Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi
igazolványát, TB-kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő iga-
zolást!

Közületek kategória:
Canal System Plaszt Kft. (Dömsöd, Nagy tanya Műanyag Üzem,

Laczkó József üv. ig.)

Döntés szültetett a 2002-ben elkészült szennyvízcsatorna-hálózat va-
gyonátadási kérdéseinek a rendezéséről is, mivel jelenleg a teljes hálózatot
a tulajdonközösség megszűnését követően a beruházó önkormányzatok
részére kell átadni. Továbbá döntés született arról, hogy az osztatlan közös
tulajdonban maradó tisztítóművel kapcsolatban a tulajdonosi jogok
gyakorlására a települések közösen Ráckeve Város Önkormányzatát bíz-
zák meg.

A képviselő-testület a Dömsödi Nagyközségi Óvoda vezetőjének
Madarász Mária pályázatát fogadta el, és nevezte ki az intézmény élére.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete engedé-
lyezte, hogy a Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület az Önkormányzat
tulajdonát képező 2344 Dömsöd, Középső Dunapart 1. szám alatti Sport-
telepet székhelyeként használja, és azt a bírósági nyilvántartásba szék-
helyként bejegyeztesse.

A képviselő-testület végül közbeszerzési eljárásokat írt ki a Holt-Duna
ágon megépítendő új híd kivitelezőjének, valamint a közművek áthe-
lyezését elvégző vállalkozók kiválasztására.

A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének idő-
pontja 2017. szeptember 27. 15 óra.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános ülé-
seiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek
olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést
biztosítunk. 

A képviselő-testület nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri
hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az
önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hir-
detjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán jegyző

Ügyfélfogadási idő:   
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,

Péntek: 8–11.30 óráig.
Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is

ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézmény-

vezető, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)

06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)

fax: 06-24-523-147
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigi-

énés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok

számára az ilyen helyzethez vezető okok meg-
előzése, a krízishelyzet megszüntetése, vala-
mint az életvezetési képesség megőrzése cél-
jából nyújtott szolgáltatás. 

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyer-
mek érdekeit védő speciális személyes szociá-
lis szolgáltatás, amely a szociális munka mód-
szereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségé-
nek, családban történő nevelkedésének előse-
gítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezését.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgál-
tatást igénybe vevő személy saját lakókörnye-
zetében kell biztosítani az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást. A
házi segítségnyújtás keretében szociális segí-
tést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociáli-
san rászorultaknak a legalább napi egyszeri

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tar-
tósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.

Egyéb szolgáltatásaink:
• A nyári felzárkóztató program,
• Adományok közvetítése.

Programjaink
• Nyári napközis tábor,
• Játszóház, kézműves foglalkozások,
• Álláskereső klub.

Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ) 

Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata: – állandóan hívható; 
– telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás;

segítség mozgósítása;
– kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,

szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azon-
nali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
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Tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszön-
töm kedves vendégeinket a mai ünnepségünkön.

Kettős ünnep a mai, hiszen augusztus 01-től
Oroszné Marika megkezdte nyugdíjas éveit, és
a 40 éves jubileumát is ünnepli.

Kedves Marika!
Éppen 40 évvel ezelőtt, 1977. augusztus 25-

től dolgozol az óvodában. Képesítés nélküli
óvónőként kezdted a pályát, hiszen a főiskola 2.
évfolyamát már levelező tagozaton végezted.
Már 1981-ben általános óvodavezető-helyettesi
megbízást kaptál. Ennek a feladatnak igyekeztél
mindenkor eleget tenni, 1988-tól pedig elláttad
az óvodavezetői feladatokat.  Több cikluson ke-
resztül, több alkalommal pályáztad meg sikere-

sen a vezetői állást, és azok elnyerése
után irányítottad az óvodát. Egye-

düli vezető voltál a helyi intéz-
ményvezetők között, aki 2005-

ben az akkori jogszabályok
alapján 10 évre kaphatta

meg a megbízást.

A vezetői munkád során szerzett tapasztalato-
kat tovább mélyítetted azzal, hogy az 1997-1999-
es tanévekben elvégezted a Budapesti Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Tanítóképző Főisko-
la vezető óvodapedagógus szakirányú szakát. 

A közel négy évtizedes pedagógiai pályafutá-
sod során mindig fontosnak tartottad az önkép-
zést, a szakmai tudás gyarapítását. Ennek során
mindig az vezérelt, hogy a megszerzett tudás
birtokában még eredményesebbé tudjuk tenni a
nevelő tevékenységet, hogy az időbeni változá-
sok, az új kutatási eredmények mihamarabb be-
épüljenek az irányításod alá tartozó intézmény
mindennapjaiba. 

Feladataidat mindig a törvényesség és a hu-
mánum párhuzamában végezted. Már a pálya-
futásod kezdetén szakszervezeti tisztségviselő-
ként is képviselted munkatársaid érdekeit. A
község társadalmi életében, kulturális program-
jaiban rendszeresen részt vettél.

Túl a szakmai követelményeknek való min-
denkori megfelelésen, soha nem volt idegen
számodra a közéleti tevékenység. Polgármester
úr felkérésének eleget téve részt vettél és a mai
napig részt veszel a Dömsödért Alapítvány Ku-
ratóriumának a munkájában is.

M i n d e n
cselekedetednek mozgatóru-
gója arra irányult, hogy a gyer-
mekek szeretetben, biztonság-
ban, esztétikus, egészséges kör-
nyezetben, változatos tevékeny-
ségekben éljék mindennapjaikat. Ve-
zetői megbízásod ideje alatt a munka-
társak, a szülők és a fenntartó támogatását élvezve,
sikerült megteremteni egy olyan óvodát, ahova
szívesen járnak a gyermekek, és ahol biztosítva
van a harmonikus fejlődésük. Munkásságod
alatt több alkalommal került sor intézmény-át-
szervezésre: épület bezárása, társulásban való
működés, majd leválás, épületbővítés…, mely-
ben mindig maximálisan helytálltál. Vezetői mun-
kádat mindig támogatta a fenntartó önkormány-
zat, erkölcsileg és szakmailag is elismert. Vezetői
munkádért 2004-ben Dömsöd Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete „Dömsödért Ki-
tüntető Emlékplakettet” is adományozott.

Munkádat mindig a hivatásodnak tekintetted,
amit a hivatástudat, az óvodaügy iránti elkötele-
zettség, a gyermekek iránti szeretet és felelős-
ségérzet vezérelt.

„Egy hivatás szépsége elsősorban talán 
abban van, hogy egyesíti az embereket, 

csak egyetlen fényűzés van: 
az emberi kapcsolatoké.” (Saint Exupery)

A 4 évtizedes pályafutásod alatt mindig elsőd-
leges volt a gyermekek iránti szeretet és tisztelet,
hiszen gyerekeket nevelni csak határtalan szere-
tettel és elfogadással lehet. Mindenki tudja, hogy
mindegyikük egy-egy saját egyéniség, és ne-
künk, pedagógusoknak a feladatunk az, hogy az
egyéniségüket figyelembe véve neveljük, oktas-
suk és felkészítsük őket az életre.

A szeretet fontosságáról egy bibliai idézet –
Pál levele így ír: „A szeretet türelmes, jóságos;
a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérke-
dik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan,
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed harag-
ra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisság-
nak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfe-
dez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik...”   

E gondolatokkal szeretnék Neked nagyon jó
egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket
kívánni. 

Minden történet véget ér valahol, de az élet-
ben minden vég valami újnak a kezdete!

Most pedig fogadd sok szeretettel műsoros
összeállításunkat, mellyel megköszönjük a 40
éves óvodai munkásságodat és kívánunk bol-
dog nyugdíjas éveket.

HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK  AAAAZZZZ  ÓÓÓÓVVVVOOOODDDDÁÁÁÁBBBBÓÓÓÓLLLL  
Szeptember hónapban, mint minden esztendőben most is, a kis óvodásokat sok szeretettel
várja a dömsödi óvoda. A hangulatosan díszített csoportszobákat, az udvari mászókákat,
csúszdákat benépesíti a gyerekzsivaj. Mennyi munka, mennyi szervezés, hogy az új szezon
zökkenőmentesen indulhasson! Azonban a tényleges indulás előtt az óvodai kollektíva
ünnepélyes keretek közt köszöntötte 40 éves jubileumi munkássága, valamint nyugdíjba
vonulása alkalmával Orosz Lajosné óvodavezetőt, majd alig egy hét elmúltával ugyancsak 40
éves munkássága alkalmával Kovács Martinné óvónőt.
Mindkét alkalomra alaposan készültek az intézmény dolgozói. Már szinte hagyomány, hogy
a kollegák és az egykori óvodások szeretettel köszöntik a jubileumi alkalmakon vagy nyugdíj-
ba vonuláskor egymást, felidézve a kedves emlékeket. Így történt ez augusztus 25-én is, mikor
Orosz Lajosné óvodavezetőt köszöntötték az OMK nagytermében.
A gondosan összeállított műsorban kicsik és nagyok prózával, énekkel, tánccal, fuvola- és
furulyajátékkal és egy meglepetés produkcióval köszöntötték az ünnepeltet.
A jókívánságok, beszédek sorát Madarász Mária intézményvezető kezdte meg. Az elhangzott
szöveg itt olvasható: 



Orosz Lajosné, vagy ahogyan sokan ismerjük, Faragó Marika Dömsöd
szülötte. A  családi biztonság mellett a dömsödi óvoda és általános iskola
adott tudásalapot további tanulmányaihoz. Pályáján elindulva nem a
nagyvilág, a kalandozás vonzotta, hanem a szülőföld, a szülőfalu szerete-
te tartotta itt. A pedagógiának, férjének és leányainak, valamint Dömsöd-
nek elkötelezve tette a dolgát, szolgálta és szolgálja a közösséget ma is.

Vezető óvónőként köszönthettük Őt a 40 esztendőn át nyújtott óvónői
tevékenységéért, valamint nyugdíjba vonulása alkalmából.

Mint ahogy mindannyiónk életében bizonyos korszakok lezáródnak,
úgy lépünk át egy újabb, reményteli időszakba, ahol számunkra ismeret-
len feladatok sora vár reánk. Érdekes utazás ez. Orosz Lajosné Marikával
közösen idézzük most fel életének eme meghatározó szakaszait:

– Gyermekként milyen útravalót kapott családjától? Mi inspirálta ar-
ra, hogy hivatásként a pedagógus pályát válassza?

– Gazdálkodó földműves család második gyermekeként születtem.
Szüleim becsületes, szorgalmas, ne-
héz fizikai munkát végezve, melybe
Bennünket is bevontak, taníttattak
Bennünket. Kitartásra, becsületes-
ségre, szorgalomra neveltek mind-
hármunkat. Úgy gondolom, hogy
meg is álltuk a helyünket az élet
minden területén.

Édesanyám tanítónő szeretett vol-
na lenni, de félárvaként szükség volt
a családban a segítségére. Álmai
nem valósulhattak meg a későbbiek-
ben sem. Unokái közül azonban
mind a hármunk családjából kerül-
tek ki tanítók/tanárok, köztük Kinga
lányom is, akikre büszkék lennének.
Bár Réka lányom nem pedagógus-
pályát választott, a felnőttoktatásban informatikai területen oktatóként
azonban a munkája során többször részt vett.

Engem is sokat foglalkoztatott a pályaválasztás téma. Azt tudtam, hogy
gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Általános iskolás koromban eldön-
töttem, hogy óvónő szeretnék lenni. Ketten jelentkeztünk az osztályból
Nagykőrösre a szakközépiskolába, azonban nem kaptunk kollégiumi fé-
rőhelyet, így Ráckevén az Ady Endre Gimnáziumban tettem érettségit. 

Továbbtanulási szándékomat nem adtam fel, négyen jelentkeztünk osz-
tályunkból és nyertünk felvételt Kecskemétre az Óvónőképző Intézetbe.
Ketten Dömsödön helyezkedtünk el. Most is, mint  10 évvel ezelőtt a 30
éves jutalom átvételekor, az első gondolatom az volt, hogy milyen szeren-

csés voltam, amikor ide kerültem az óvodába. Szűcs Dánielné vezetőhe-
lyettesnek, Gizike néninek köszönhetem, hogy rábeszélésére nappali ta-
gozatos tanulmányaimat megszakítva jelentkeztem az üres állásra, és
munka mellett képesítés nélküliként folytattam majd fejeztem be levelező
tagozaton a tanulmányaimat a főiskolán. 

Munkámmal a vezetőm elégedett volt, megbízott Bennem, először
szakszervezeti megbízottnak, majd 4 év után vezetőhelyettessé nevezett
ki. Rengeteget tanultam Tőle, mely tapasztalatot a mai napig kamatoztat-
tam a  munkám során.

– Beszélgetéseink alkalmával gyakran mesél nagy-nagy tisztelettel
azokról a dömsödi pedagógusokról, akik meghatározóak voltak az Ön
számára. Kik Ők, meséljen róluk 1-1 mondatban!

– Büszkeséggel és tisztelettel tölti be a mindennapjaimat, hogy két
szakmailag elismert vezetőtől tanulhattam. Példaként tisztelem a szívem
mélyén és emlékeimben Őket, tanácsaikat, tanításukat a mai napig meg-

szívlelve és alkalmazva. Király
Andrásné, Borika néni az első főnö-
köm, és Lázár Józsefné, Kati, aki ve-
zetőtársam lett, indítottak el a peda-
gógus pályán és a vezetői munkában.
Kitüntettek bizalmukkal, hogy kez-
dő pedagógusként vezetőtársukká
fogadtak. 

Tőlük tanulhattam sok mindent,
ami a pályán tartott és a hivatásomat
szeretővé, tisztelővé tett. Máig tartó
jó, baráti kapcsolatot ápolok az álta-
lános iskola akkori igazgatójával, aki
egykor tanárom volt. A Borikától ta-
nult precízség végigkísért a mun-
kámban.

Az idősebb kollégák támogatására
mindig igényt tartottam, a tanácsokat és a pozitív megerősítést szívesen
vettem.

Köszönettel tartozok kollégáimnak és mindenkori feletteseimnek is a
bizalmukat, támogatásukat élvezve, hiszen a településünkön működő in-
tézmények vezetői közül egyedüliként 30 éven keresztül tölthettem be ve-
zetői beosztást, melyből aktív intézményvezetőként 27 évet, fiatal intéz-
ményvezető-helyettesként aktív 2 évet. Vezetővé válásomat a család biz-
tatásának köszönhetem: a vonat egyszer áll meg, akkor kell rá felszállni!

– Életének bizonyos fordulópontjai, úgy mint a munkába állás, há-
zasságkötés szinte egyszerre köszöntek be mindennapjaiba. A család és
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Hogyan kezdõdött, hogyan folytatódott?
Interjú Orosz Lajosné Marikával

Folytatás a következő oldalon.
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az óvoda egyszerre kívántak odafigyelést, törődést. Hogyan oldotta meg
ezt a feladatot?

– Fontosnak tartottam a munkamegosztást és a delegálható felada-
tok leosztását a kollégákra. Többek között a már hagyományos ünne-
peltek köszöntései alkalmak megszervezését és levezetését is átru-
háztam. Így mindenkinek van már tapasztalata a tervezés, szervezés,
megvalósítás terén ezen a területen is. A költségvetés és normatíva
igénylések, elszámolások terén nagyon sok segítséget kaptam, me-
lyért hálás vagyok Zsoldosné Icának, aki megfontoltan, higgadtan,
nagy szakmai tudással a háta mögött támogatott a számomra idegen
területeken a számok birodalmában.

A jó szomszédaimnak: Panni mamának és Erzsike néninek köszönhe-
tem, hogy a családi életben mindig segítőtársaim voltak a nagyszülők mel-
lett. Panni mamáék több éven keresztül anyagilag is támogatták intézmé-
nyünket, valamint az átépítéskor még ebéddel is megleptek Bennünket,
óvodai csoportjainkat otthonukban látták vendégül több éven keresztül!

Sok segítséget kaptam Madarász Marikától és Pergel Renitől, melyet há-
lásan köszönök Nekik, hiszen egyedül lehetetlenség lett volna a ránk ruhá-
zott feladatokat elvégezni. Nagyon nagy segítség volt számomra/számunk-
ra Sas Gabi a műszaki jellegű ügyintézés tekintetében is. Köszönöm, hogy
levette vállamról a nem szakmai jellegű feladatok kézben tartását, és köszö-
nöm az éjjel-nappali készenlétét! Mert mikor szólal meg a tűzjelző? Termé-
szetesen hajnalban! Az sem
mindegy, mert szilveszter
éjjelén, újév hajnalán! Ösz-
szetett munkaköre és szak-
tudása lehetővé tette, hogy
költségeket megkímélve
bővítsük, lecseréljük a régi
bútorainkat. Szinte minden
helyiségünkben gyönyör-
ködhetünk bennük.

Köszönöm mindenkinek
ezt a négy évtizedet, akik-
kel ezidő alatt közelebbi
kapcsolat alakult ki, akár
óvodásként, szülőként, pol-
gármesterként, képviselő-
ként; intézményvezetőként,
hivatali munkatársként;
vállalkozóként, egészség-
ügyi dolgozóként, egyházi
vezetőként, egyéb intézményi partnerként vagy közvetlen kollégaként,
akik nélkül a munkám nem lett volna gyümölcsöző. A községgazdálkodá-
si csoport vezetőivel: Ispán Lacival és Varsányi Antival a februárban
egyeztetett ütemterv szerint gördülékenyek voltak a karbantartási-felújítási
munkáink. Köszönöm Nekik és a brigádjaiknak az együtt töltött éveket!

Megható ünnepségekben volt részem a jubileumi jutalmaim átadására
és a 25 éves vezetői munkám évfordulójára, valamint a nyugdíjba vonulá-
som alkalmából. Köszönöm a szervezőknek, a meghívást elfogadó ven-
dégeknek és természetesen minden szereplőnek. 

A Gazdasági Iroda dolgozói is meglepetéssel ajándékoztak meg, ki-
csalták a könnyeimet az elmúlt napokban, amikor külön zárt körben mél-
tatták a kapcsolatunkat, munkámat és  búcsúztattak.

Köszönöm a családomnak ezt a négy évtizedet, mely során úgy érzem,
hogy a magánéletet háttérbe szorítva, mindig a közösség érdekében, a
munkámra összpontosítottam, összpontosíthattam. Ehhez persze ilyenné
kellett nevelni a családomat, hogy eltűrjék: ha otthon voltam, sem voltam
Velük. Csak papíron volt a betegállomány, és soha nem tudtam, milyen is
az igazi szabadság! A kötetlen munkaidőnek csak az egyik oldalát ismer-
tem, dolgozni, dolgozni otthon is, nyáron is, ünnepnapokon is.

„Az élet teljességét nem években mérik, hanem örömben. Kinek-kinek
annyit ér az élete, amennyi örömet szerez másoknak.” (Zay László szavai,
Lázárné Kati köszöntőjéből idézet.)

– Vezetőként miben látta meg az óvoda fejlesztésének lehetőségeit?
– Fontosnak tartottam a fenntartóval való jó kapcsolat kiépítését és

fenntartását. Mindig is támogattam a kollégák továbbtanulásba való be-
kapcsolódását és a továbbképzésben való részvételét is, nem csak a saját
önfejlesztésemre törekedtem.

Optimizmusom sokat segített, mely szerint a problémák megoldódnak,
csak tudni kell kivárni.

– Mi az, amit az elvégzett feladatok közül a legszívesebben idézne fel?
– A 3 kívánságom teljesült: Az Új Óvoda bővítése emelet-ráépítéssel, a

Dabi Ovi telekbővítése és a vezetői munka átadása olyan kollégának/kol-
légáknak, akik tovább mennek az általam megkezdett úton.

Büszkeséggel tölt el, hogy 2015-től hat kollégám sikeres minősítési el-
járásban vett részt a kollektívából, ezzel is emelve intézményünk szakmai
hírnevét. 

Örömmel és megnyugvással tölt el, hogy sikerült a vezetői utódaimat
kinevelni, és vállalták a nem kis felelősséggel járó megbízatást. Nagyon
jól együtt tudunk dolgozni, hasonló az elvárás-rendszerünk, munkastí-
lusunk, munkabírásunk. Rengeteg segítséget nyújtottak a munkameg-
osztásban foglaltakon túl is. A megmérettetésen már túl vannak.

Tanácsadóként természetesen segítem az újonnan kinevezett vezető-
ket és kollégáimat is, amennyiben igénylik és szívesen fogadják. Ezúton
is gratulálok Marikának a vezetői és Reninek a vezetőhelyettesi kineve-

zéséhez, és sok sikert kí-
vánok a további munká-
jukhoz is. 

Mertem mindig álmo-
dozni, tervezgetni, előre-
látni. Így került sor a fo-
lyamatos felújításokra,
beszerzésekre, kollégá-
im tanulásra ösztönzésé-
re. Biztattam a kollégá-
kat is, mert álmok-
nak/terveknek mindig
lenni kell. Ezeknek az
álmoknak köszönhetően
úgy gondolom, hogy egy
jól felszerelt intézmény-
ben dolgozhattunk  kép-
zett kollégákkal, és azt
adhattam át az utódaim-
nak.

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet. 
És sok-sok önzetlen szeretetet.”

(Goethe)
Úgy érzem, hogy én mindig igyekeztem adni, melyből rengeteget visz-

sza is kaptam.
– Dömsöd közösségi életében is igen tevékeny, hiszen a Döm-

södért Alapítvány munkájában részt vesz. Testvértelepülési kapcso-
lataink ápolásának egész családjával zászlóvivője. Ha kapna felké-
rést, a jövőben mindezek mellett vállalna-e más jellegű közösségi
feladatokat is?

– Túl a szakmai követelményeknek való mindenkori megfelelésen, soha
nem volt idegen számomra a közéleti tevékenység. Polgármester úr felké-
résének eleget téve megtisztelő számomra és szívesen részt veszek a Döm-
södért Alapítvány Kuratóriumának a munkájában a Dömsödért Alapít-
vány elnökeként, majd tagjaként. Mindaddig kívánok részt venni a Döm-
södért Alapítvány munkájában, amíg Bődi Endre vállalja az elnökséget.

Fűri és németországi barátainkkal továbbra is a két évtizede tartó barát-
ság fenntartását és a további közös programok, élmények szervezését fon-
tosnak tartom.

Egyelőre a családnak szeretnék elsősorban segíteni, az unokákkal tölte-

Fotó: Vass
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„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy
morzsáját, az igazságnak és fénynek csak egy
sugarát hozta e világra, már nem élt hiába: éle-
tének megvolt az értelme.”

Delp, P. Alfréd

Ez az idézet állt Kovács Martinné Gizike 40
éves munkássága alkalmából rendezett jubileu-
mi ünnepség meghívóján. Az idézet nemcsak
önmagában találó, jól jellemzi az ünnepeltet is.

Szeptember 1-jén így családias, meghitt kö-
szöntésre jöttünk össze abban a csoportszobá-
ban, melyben Gizike óvó néni az utóbbi eszten-
dőkben terelgette, tanítgatta a kis óvodásokat.

Szívből jövő jókívánságok, hasznos útrava-
lók, elgondolkodtató versek, mókás történetek
hangoztak el kollegák, Polgármester úr, barátok
és tanítványok tolmácsolásában.

Ezek közül saját gondolataimat szeretném
most megosztani az olvasókkal:

„Kedves Gizike!
40 éves munkásságodat ünnepeljük ma. Négy

évtized minden ember életében hosszú időnek
mondható. A Te esetedben is így van, s ami még
inkább különlegessé teszi, az az a tény, hogy ezt az
időt a dömsödi óvodában óvónőként élted meg.

Azt hiszem, nem volt könnyű feladatod, hiszen
az óvónőképzőből kilépve ide kerültél Dömsöd-
re, ahol édesanyád nyomdokain jártál, s óhatat-
lanul meg kellett birkózni a Vele való összeha-
sonlításokkal.

Mégis, jó útravalóval látott el, hiszen a pályán
(mely tele volt kihívásokkal) úgy haladtál végig,
hogy a kezeid közül kikerülő gyerekek az iskola
küszöbét átlépve tisztességgel megállták helyüket.

Vajon számoltad-e, hogy hány gyermeket ké-
szítettél fel az iskolára? Minden bizonnyal visz-

szaigazolás volt, ha egykori óvodásaid a te cso-
portodba kérték gyermekeiket!

Tudatosan foglalkoztál a kicsikkel, nem en-
gedhetted meg magadnak, hogy ráhagyd a kis
emberpalántákra saját akaratukat. Ennek kö-
szönhetően felkeltetted érdeklődésüket a betűk-
számok országa iránt.

A szülőkkel, kollegákkal jó kapcsolatot alakí-
tottál ki, mely gyümölcsöző hatással volt a cso-
port és az óvoda közösségére is.

A hivatást, melyet egy életen át végeztél, át-
hatotta az a keresztyéni hitvallás, ami a minden-
napjaidban is jelen van. Ennek fényében teszed
a dolgod, nemcsak az óvodában, hanem otthon
is és gyülekezetünkben is!

Alázat, kötelességtudat, szeretet, rugalmas-
ság, mellyel jellemezhetlek.

Kívánom, hogy az elkövetkezendő éveket a
családod, a falu s a gyülekezet közösségének
építése, gondozása töltse ki!

Adjon a teremtő mindehhez egészséget és len-
dületet!”

Vass Ilona

4400 eesszztteennddeejjee mmiinntt óóvvóónnõõ::
KKoovvááccss MMaarrttiinnnnéé GGiizziikkéétt kköösszzöönnttööttttüükk

ni a szabadidőmet, ezért kértem a nyugdíjazásomat. Újabb közösségi fel-
adatvállalást nem tervezek.

– Mi az, ami most a leginkább foglalkoztatja?
– Hobbim is az óvoda volt és maradt, mindig is szerettem a gyűjtőmun-

kát/kutatást. Úgy gondolom, hogy értékként hagyom az utódokra az álta-
lam kidolgozott Új Óvoda (1975–2015), a Bölcsőde épületében töltött
évek (1991–2000) óvodatörténeti anyagot is. Elkezdtem a Dabi Ovi
(1978–2015) éveket is. Kérem, hogy amit az óvoda múltjáért tettem, őriz-
zék meg, becsüljék meg, folytassák utódaim! Nyugdíjas éveimben terveim
között szerepel, hogy folytassam a dabi óvodatörténetet, valamint elkezd-
tem a Régi Óvoda (Bajcsy-Zs. úti) óvodatörténeti anyagának a feldolgozá-
sát is a munkába lépésem évétől, 1977-től a bezárásig, 1991-ig. 2008-ban
határoztam el, hogy a jubileumi jutalomban részesülő és a nyugdíjba vonu-
ló kollégákat óvodatörténeti albummal ajándékozzuk meg. Kezdetben pa-
píralapon kinyomtatva, könyvkötővel beköttetett albumokat készítettünk.
Célom az volt, hogy az általam megszerkesztett óvodatörténeti névsorok
és csoportképek (feliratozással, ülő sor stb.) lapozgatásával maradandó
emlékeket állítsak az ünnepelt kollégáimnak, melyet bármikor fellapozhat-
nak. Az utóbbi években már az óvodatitkárok és Szadai Ági kapták a fel-
adatot, akiknek köszönhetően az interneten keresztüli esztétikus fotóköny-
vek készültek. Évek óta a magán terveim között szerepel a családfakutatá-
som kibővítése az egyház által vezetett iratokból. Az óvodatörténet befeje-
zését követően bízom benne, hogy mielőbb megvalósíthatom.

Köszönöm az interjút.
Az aktívan dolgozóknak sok sikert kívánok a további munkájukhoz!
A nyugdíjas kollégáknak pedig sok-sok örömteli pillanatot a család, az

unokák, dédunokák között!
Mottóm, mely vezérelt a hosszú úton:
„Merj álmodni, mert az álmok álmodói meglátják a holnapot.
Merj kívánni, mert a kívánság a remény forrása, s a remény éltet Ben-
nünket.
Merj nyúlni olyan dolgokért, amit senki más nem lát.
Ne félj olyat látni, amit senki más nem lát.
Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel...
Mások is ezekben fognak hinni.
Higgy a csodában, mert teli van vele az élet.
De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban,
mert odabenn a lelkedben rejtőzik
A csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.”

(Ron Cristian)

Kedves Marika! Kívánom, hogy az elkövetkezendő időszak sok örö-
möt hozzon az Ön életébe! Tevékeny mindennapjai teljenek testi-lelki
egészségben, s töltse be ezeket a napokat az unokák szeretetteljes kaca-
gása!

Vass Ilona

Fotó: Vass
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Tikkasztóan tomboló hőség és szárazság jel-
lemezte idén a nyári évszakot, amit csak néhány
hűvösebb nap szakított meg időnként. A nyár
utolsó hónapja sem kezdődött másképp, s Ál-
lamalapításunk ünnepére készülődve szintén a
hőségé volt a főszerep.

Már hetekkel, hónapokkal az ünnepség előtt
megkezdődött a készülődés, hiszen települé-
sünk legszebb, legtakarosabb portái részesülnek
ilyenkor elismerésben. Mindezek felkutatása,
fényképezése és értékelése hosszú időt vesz
igénybe. A „SZÉP DÖMSÖDÉRT 2017” em-
léktáblák elkészítésében idén is Csikósné Ócsai
Jutka jeleskedett. A díjak – ami egy-egy paradi-
csommadár motívummal díszített kézműves
tábla – impozáns ékei lehetnek a nyertes porták-
nak. Az ünnepi műsor előkészülete szintén ko-
rábban, már júliusban megkezdődött.

Így vártuk, így készülődtünk mi dömsödiek
augusztus 20-ra, ami hagyomány szerint min-
den évben a Petőfi téren álló Hősök szobra előtt
kerül megrendezésre.

A tartósan meleg levegőt augusztus 19-én
este hirtelen váltotta fel az esős, szeles időjá-
rás… Ennek köszönhetően a református temp-

lom adott otthont az ünnepség lebonyolításának.
Érdekes egybeesés, ha arra gondolunk, hogy

idén, a Reformáció 500. évében épp a dömsödi
református templomban ünnepelhettünk au-
gusztus 20-án.

Az ünnepi istentiszteletet Balogh László Le-
vente lelkipásztor tartotta, s ünnepi beszédet
mondott Bencze István polgármester úr. Verse-
ket hallhattunk Galambos Laura, Manger Petra
és Pék Bianka előadásában, közreműködött a
dabi kórus, Horváth-Nagy Emese vezetésével.
Az ünnepi műsort összeállította és koordinálta
Csikósné Ócsai Jutka.

Itt kerültek átadásra a Településfejlesztési Bi-
zottság által odaítélt Szép Dömsödért elismeré-
sek. Az okleveleket átadta Ispán Ignác, a bizott-
ság elnöke.

Végső zárásként a Hősök szobra előtt tiszte-
legve koszorút helyeztek el Dömsöd Nagyköz-
ség és a református egyházak képviseletében in-
tézmények, iskolák, civil szervezetek és a helyi
politikai pártok.

Az ünnepi megemlékezés az esti tűzijátékkal
fejeződött be.

Vass Ilona

Vásárnaptár
Szeptember 17. Dunaföldvár, országos állat-
és kirakodóvásár
Szeptember 24. Dunaújváros, országos
kirakodóvásár
Szeptember 24. Nagykőrös, (Szent Mihály-
napi vásár) országos állat- és kirakodóvásár
Október 01. Lajosmizse, országos állat- és
kirakodóvásár
Október 08. Dabas, országos állat- és
kirakodóvásár
Október 08. Dunaújváros, országos
kirakodóvásár
Október 15. Dunaföldvár, országos állat- és
kirakodóvásár

Almavásár a
gyümölcsösben

Szigetbecse és Makád
közötti út mellett

szeptember 16-tól október 8-ig
minden nap 9-16 óráig

széles fajtaválaszték őszi és téli
almákból

tel.: 06-30-94-43-526

Megemlékezés augusztus 20-án
Pék Bianka,

Manger Petra,
Galambos Laura

A dabi kórus

A koszorúzást településünk
elöljárói kezdték meg

Fotó: Vass
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Újabb hiánypótló, kulturális örökségvédelmi,
értékmegőrző kiadvány jelent meg Pest Megye
Önkormányzatának gondozásában.

Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója al-
kalmából készült el az a népzenei, népdalos CD
kiadvány, melyen a zeneszerző, népzenekutató
1903-1923 közötti időszakban végzett népdal-
gyűjtő munkásságának összefoglalása hallható.
Korabeli népdalok az alábbi kilenc településről
gyűjtve: Dabas (Gyón), Dömsöd, Gomba,
Őrbottyán (Őrszentmiklós), Páty, Sziget-
szentmiklós, Tinnye, Tök, Váchartyán. Az
egyes dallamok megtalálhatók az MTA BTK
Zenetudományi Intézet honlapján, a Kodály
Rendben (ezúton is köszönjük Dr. Szalay Olga,
az intézet tudományos főmunkatársa, Kodály-
kutató segítségét).

Az összesen mintegy 110 népdal között termé-
szetesen találunk az autentikus népdalok mellett
műdalos hatású dallamokat, magyar nótákat is,
melyek további felhasználásra nem kerültek, vi-
szont egyértelműen tükrözik, hogy a polgáriaso-
dás következtében a műdalok ugyanolyan jelleg-
gel megtalálhatók voltak 100-150 évvel ezelőtt is
a vidéki lakosság dallam-repertoárjában.

A kiadvány zenei rendezője Terék József,
Magyar Arany Érdemkereszttel, Pest Megyéért
Emlékéremmel kitüntetett zenei előadóművész,
zeneszerző. Zenekarával – Terék József és bará-
taival – 2008 óta 18 népzenei CD kiadványt ké-
szítettek el, illetve saját szerkesztésében további
három, hiánypótló népdalos, népi zenekaros,
népviseletes könyv jelent meg szülőföldjéről, a
Tápió mentéről. Szerkesztésében a Kodály CD-n
olyan népzenei összeállítások hallhatók, me-
lyek mindenki számára könnyen hallgathatók
és érthetők. A megyében annak idején több he-
lyen is megtalálható vonósbandás megszólalás-
ra hasonlító előadásmódban csendülnek fel
szebbnél szebb melódiák. Ezek jellegzetes dal-
lamfordulataikkal egyértelműen bizonyítják,
hogy az egykoron betelepült nemzetiségi lako-
sok által hozott dallamok miként is épültek be a
magyar zenei kultúrába, dallamvilágba, magyar
szöveggel felcsendülve a kiadványon. A hege-
dű, brácsa, nagybőgő, cimbalom alaphangsze-
relésen kívül hallható a citera, a hosszúfurulya,
a tárogató is.

A kiadványon közreműködnek:

Bese Botond – duda (Magyar Dudazenekar
tagja, népzenetanár)

Birinyi József – citera (Hungarikum Szövet-
ség elnöke, népzenész)

Dezider Axmann – cimbalom (szlovákiai
cimbalomművész)

Haraszti Júlia és Haraszti Mária – ének (a
2015-ös Fölszállott a Páva győztesei)

Hetényi Milán – ének, hosszúfurulya (Ma-
gyar Állami Népi Együttes énekese)

Horváth Éva Sára – ének (népi ének tanár)
Hrúz Szabolcs – prímás (Madách-díjas nép-

zenész, Dűvő Népzenei Együttes)
Kubinyi Júlia – ének (A Népművészet Ifjú

Mestere, Junior Príma-díjas)
Pál Mihály – terchegedű (Jászság Népi

Együttes zenekarvezetője)
Sass Éva – ének (több országos népdalének-

lési verseny győztese)
Seres Vilmos – klarinét (Rajkó zenekar)
Szekeres Marcell Péter – nagybőgő (Terék

József és barátai)
Terék József – nagybőgő, tárogató (zenekar-

vezető)
Tóth Gergely – brácsa (Cimbaliband)

A kiadvány a Super Size Recording Stúdiójá-
ban készült Törökbálinton, Fehér Dániel „Dex-
ter” segítségével 2017-ben.

A kiadványhoz méltó körülmények között
készültek el a professzionális hangfelvételek,
ezáltal mindenki számára jól hallgatható lesz
a 72 perces CD kiadvány 14 összeállítása,
melyekben 54 népdal került feldolgozásra.

További érdekessége még a kiadványnak,
hogy ebben az évben ez az első Kodály CD

(és nagy valószínűséggel az egyetlen), mely
Magyarországon elkészült. A XX. század
elején rögzített népdalos értékeink népszerű-
sítésének következményeként újra be fog ke-
rülni a köztudatba valamennyi Pest megyé-
ben felgyűjtött népdal, melyek innentől
kezdve bárki számára beszerezhetők, megta-
nulhatók, megtaníthatók. Ez által újabb 3-4
generációra megörökíthetőek azok a népda-
los értékeink, melyek mára szinte elveszni
látszottak. A kiadvány segítségével itthon és
külföldön is meg tudjuk mutatni, hogy Pest
megye milyen egyedi és nagyszerű népdalos,
népzenei értékkel rendelkezik.

A lemezbemutató koncertre 2017. szep-
tember 24. vasárnap 17 órakor kerül sor a
szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Házban (Tököli u. 19.).

Részletek a honlapunkon.

További információ:
Ambrus András sajtófőnök 

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 7.

tel.: 06-1-233-6831, mobil: 06-20-218-5759
Web: www.pestmegye.hu

Megjelent a Pest megyei Kodály CD
„Ha felülök, hej, a pátyi határon...” 



Évnyitó az iskolában
Mint ahogyan szerte az országban, úgy Dömsödön is becsengettek a

Széchenyi István Általános Iskolába szeptember 1-jén.
Az évnyitó ünnepség rendhagyó módon, a Nagy Iskola előtt került

megrendezésre, hiszen a belső udvar és az épület közvetlen környéke a
szigetelés és ablakcserék miatt építési területnek minősül. Hirtelen az ju-
tott eszembe, mikor a ’80-as években az akkori Kultúrotthon lebontásra
ítéltetett s helyébe korszerűbb művelődési ház épült, szinte évekig nélkü-
lözte a falu a közművelődést ellátó intézmény épületét. Mégis minden
megoldódott, nem állt semmi sem a feje tetejére. Most is ezt éreztem.

Családias hangulatú ünnepség keretében az iskolások köszöntötték az
első osztályba lépő társaikat, majd az elsősök kedveskedtek versekkel.
Mészáros Pálné igazgató asszony ismertette a tanév menetét, s nagyon
sok hasznos információval látta el a gyerekeket és a szülőket. Kiemelte,
hogy a tankönyveket idén in-
gyen kapták meg a gyerekek,
de nem ingyen van! Ezekre a
taneszközökre vigyázni kell,
mert az elsősök kivételével
tanév végén vissza kell majd
adni! Örömmel mondta el,
hogy az idén lesz iskolatej és
egyéb tejtermékek is, vala-
mint gyümölcsöt is kapnak
majd a gyerekek. Számos
szakkör is folytatja tavaly
megkezdett munkáját, mely-
re várja az érdeklődőket.

Köntös Ágnes, a Dezső La-
jos AMI igazgató asszonya
részletesen ismertette az egyes
tanszakokra való jelentkezések
lehetőségét és térítési díjait.

Az évnyitó ünnepséget
Bencze István polgármester
úr jelenlétével is megtisztelte.

Végül az osztályok fegyelmezett rendben vonultak tantermeikbe, osz-
tályfőnökeik kíséretében.

Így indult el Dömsödön a 2017-2018-as tanév.
Vass Ilona
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Augusztus utolsó napjai már előrevetítik a lá-
zas szeptemberi kezdést, a feszült helyzetet, a
gondokat a becsengetés előtt. Vannak, akik már
várják, vannak, akik egyáltalán nem, és messzi-
ről elkerülnék az iskolát.  Így volt ez 1939. szep-
tember 1-jén is, de ott nem az iskolacsengő szó-
lalt meg, hanem a szirénák, a fegyverek ropogá-
sa, ezért elmaradt a tanévkezdés. Aznap már
hajnalban megkezdődött Westerplatte, Danzig
szabad város, Hel-félsziget, a  Gdanski-öbölben
Lengyelország lerohanása, felosztása, a máso-
dik világháború Európában. A lengyelországi
szeptemberi hadiállapot miatt a tanulni vágyók
átmenekültek hazánkba. Még abban az évben itt
kezdték meg vagy folytatták korábbi tanulmá-
nyaikat, a legismertebb a balatonboglári, s a leg-
közelebb hozzánk a kiskunlacházi iskola volt
évekig. Volt, aki ezt a háborút megélte, túlélte,
van, aki erről már hallott, olvasott, tanult. Idén,
szeptember elsején is lesz olyan, aki csak most
kezdi majd meg tanulmányait erről és másról is.
Életünk most békés, szép, a tanulás, a tanítás

napjaink része, a kezdettől a végig. Margón kí-
vül néhány gondolat az iskolakezdésről, a ta-
nulmányokról, ennek fontosságáról, de ne fe-
ledjük, nem minden az iskola!  Minden újra-
kezdésnek varázsa van, maga a várakozás is
öröm, a gyerek rajtunk, szülőkön, nagyszülő-
kön keresztül is várja, vagy éppen nem várja az
iskolakezdést. Fontos a mi hozzáállásunk, a se-
gítségünk, a nyugodt ráhangolódásunk az első
hetekben, és magunkat is önfegyelemre, önne-
velésre kell rászoktatni a szünidő után. Az élet
iskolájában fontos, hogy a  tanulmányok, a tu-
dás érintkezhessen a valósággal! A megszerzett
tudást tanuljuk meg alkalmazni, tapadjon az
meg, így nem válik az ismeret fölöslegessé ké-
sőbb sem! Az az ismeret, tananyag, amit kelle-
mes élmények kísérnek, közelebb van az énjé-
hez, érdekes, megérinti, az a hosszútávú me-
móriájába is jobban beépül, megtapad. A gye-
rekünk kötelességérzetének játékos kialakítását
már iskolás korában meg lehet kezdeni, rá-
szoktatni az apróbb otthoni feladatok mellett.

Segítsünk neki mérlegelni a különórák, szak-
körök, programok kiválasztásában, ami illik
hozzá, motiválja őt, hogy örömét lelje gyere-
künk ebben, mert ebből fog erőt meríteni a töb-
bihez is! Adjunk módot legalább a hétvégeken
a hajsza nélküli szabad mozgáshoz, a lazítás-
hoz, s beszéljük meg nemcsak az iskolával
kapcsolatos dolgokat is! Hangolódjunk rá a
közösségben gyerekünkkel, unokánkkal a má-
sik emberre is, arra a napi ritmusra, melyben
mindennek megvan a helye, ideje, értelmi, ér-
zelmi és egyéni lelki összekapcsolódása. Te-
relgessük őket a tisztességes, becsületes em-
berré válásban, kapjanak reális, pozitív vissza-
csatolást magukról tőlünk! Az életben bár fon-
tos, de nem minden az iskola, a tanulás, tanítás,
az élet több ennél, ez a sorminta az élet iskolá-
ja! Örüljünk nyugodtan, gond és feszültség
nélkül, köszönjük meg, adjunk hálát békében
annak, hogy nem a háborús 1939, hanem 2017
szeptembere van!

/ n-s m /

Szeptember 1. margójára

Fotó: Vass
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Júniusban lezajlottak a vizsgák és tanszaki bemutatók.
2-án a pedagógusnapon növendékeink is köszöntötték a község vala-

mennyi pedagógusát. Felkészítő tanárok: Berki Artúrné, Donec Szergej.
9-én a tankerület központi ünnepségén, Szigetszentmártonban adott

húsz perces műsort a társastánc tanszak. Bemutatkoztak a Szirének és
párosban: Mészáros Dániel – Szabó Fanni, Bődi Gergely – Varga Van-
da, Zsákai László – Kolompár Petra párosok. Szólóban Hefler Petrát lát-
hattuk.

11-én a Még 1000 Év Dömsödért Egyesület által szervezett Gyermek-
napon léptek fel zenész növendékeink. Felkészítő pedagógusok: Berki
Artúrné, Csernov Miklós, Kanderka Andrea, Kovács Eszter. 

24-én rendezték meg Budapesten a Ma-
gyar Látványtánc Szövetség Európa-baj-
nokságát, amelyen Hefler Petra növendé-
künk nyílt gyermek szóló kategóriában 3.
helyezést ért el. Gratulálok neki és felkészí-
tő tanárának, Mihó Diánának az elért ered-
ményért.

25-én társastáncosaink felléptek Kiskunlacházán a László Napi Vigas-
ságokon.

Július 1-jén rendezték meg a Makádi Pikniket, ahol társastáncosaink
adtak műsort.

15-én a Dömsödi Napokon lép-
tek fel társastáncosaink. Bot Gábor
művész éneke (Jányok, a jányok
angyalok) alatt táncolt a Single
Rose lánycsoport, és a Love Story
alatt a Mészáros Dániel – Szabó
Fanni páros.

29-én a zeneiskola kórusának néhány tagja szerepelt az iskolánk név-
adója, Dezső Lajos emlékére rendezett nótaesten. Felkészítő tanáruk
Donec Szergej, aki még egy Dezső Lajos által írt dalt is előadott. Zongo-
rán kísért: Halassyné Székely Orsolya tanárnő.

Augusztus 25-én búcsúzott Orosz Lajosné óvodavezető. A műsorban
társastáncosaink közül a Dynamic Csoport és párosban Zsákai László –
Kolompár Petra lépett fel. Zenész növendékeinket Harsányi Anna képvi-
selte, valamint a fellépők között szerepelt Tóth Ilona volt növendékünk is.
Felkészítő tanárok Mihó Diána és Kovács Eszter.

Köszönöm minden felkészítő pedagógusnak, hogy nyáron is foglal-
koztak a növendékekkel, és hogy a fellépésekre is elkísérték őket.

Külön szeretnék köszönetet mondani Mihó Diána tanárnőnek, aki
nemcsak a nyári műsorokra készítette fel a növendékeit, hanem verse-
nyeztetett is. Gratulálok neki az elért eredményhez!

Minden volt és leendő növendékünket szeretettel várunk a művészeti
iskolában! Ne feledjétek, szeptemberben találkozunk!

Köntös Ágnes intézményvezető

A DDezsõ LLajos AAlapfokú MMûvészeti IIskola hhírei

Harsányi
Anna Tóth Ilona



Kedves Döm-
södiek!

Mucsi Edi-
na vagyok, és
2017. augusz-
tus 1-től én
váltottam a
nyugdíjba vo-
nuló Márti
nénit a Kis-
herceg Gye-
rekház élén.

Ezúton is köszönöm Márti néninek a sok segít-
séget, amit kaptam, hogy a váltás zökkenőmen-
tes legyen a Gyerekház életében, és kívánok ne-
ki jó pihenést a nyugdíjas éveire.

Születésemtől fogva Dömsödön élek, édes-
apám Mucsi Kálmán volt, édesanyám Mucsi
Kálmánné Zsuzsa néni, akire talán többen emlé-
keznek, ő a Dömsödi Általános Iskola speciális
tagozatán (Kisegítő Iskola) tanított sok évig.

Az általános iskolát itt végeztem Dömsödön,
majd Ráckevén az Ady Endre Gimnáziumban
érettségiztem. Érettségi után az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rán szereztem pszichológus diplomát. Ezután Szi-

getszentmiklóson a Nevelési Tanácsadóban
kezdtem dolgozni. Három gyermekem van, tíz,
hét és négy évesek, akikkel sokat jártam be a
Gyerekházba játszani.

Mindig úgy gondoltam, hogy ez az intéz-
mény egy nagyon jó kezdeményezés itt a falu-
ban, és sok lehetőséget ad. A Gyerekház nyitva
áll minden óvodába még nem járó kisgyermek
és szüleik előtt a délelőtti órákban. Szabadon
bejöhet bárki a gyermekével, unokájával játsza-
ni, beszélgetni, közösségben lenni. Nem kell
hozzá semmiféle papír, nem kell beiratkozni,
nem kell bejelentkezni. Sőt, az sem jelent köte-
lezettséget, ha valaki már járt nálunk, a szülő
dönti el, hogy tetszik-e neki és gyermekének az
intézményünk, van-e kedve máskor is bejönni
hozzánk. A gyerekek többféle játék között válo-
gathatnak, van pl. egy kis labdamedencénk lab-
dákkal, motorok, kisbiciklik, gördeszka, csúsz-
da, kishinta, vannak építő játékaink és a kéz-
ügyességet fejlesztő játékaink is. Természetesen
a játék mellett és a játékban is fontos számunk-
ra, hogy a hozzánk járó gyermekek fejlődését
elősegítsük, hogy a bennük lévő képességek a
lehető legjobban ki tudjanak bontakozni. Heti
rendszeres foglalkozásunk a zenebölcsi, ahol

zenélünk, énekelünk, mondókázunk, móká-
zunk. Ezek a zenés foglalkozások nagyon hasz-
nosak, mivel segítik a beszédfejlődést, fejlesztik
a ritmusérzéket, de a gyermekek értelmi és ér-
zelmi fejlődésére is jó hatással vannak. Ahogy a
múltban, úgy a jövőben is sok programmal vár-
juk a szülőket és a gyermekeket. 

Augusztus 17-én volt például a ballagá-
sunk, ahol az ősszel óvodába induló gyerme-
keinket búcsúztattuk. A közösen elfogyasz-
tott tízórai után a ballagó gyerekek egy kis
tarisznyát kaptak ajándékba, melybe egy-egy
a gyermekről készült fényképet és egy kis
édes meglepetést rejtettünk. Ezután Horváth-
Nagy Emese vezetésével énekeltünk és mon-
dókáztunk a gyerekekkel.

A jövőbeli terveink között szerepel mozgá-
sos foglalkozások bevezetése, mint pl. az
okosító torna, kézügyesség-fejlesztő foglal-
kozás, rendszeresen szeretnénk szülői fóru-
mokat tartani, ahol különböző nevelési hely-
zetekről, nehézségekről beszélgetünk, pl. na-
pi ritmus kialakítása kisbabáknál, szoptatási
tanácsok, mozgásfejlődéssel kapcsolatos kér-
dések, étkezési problémák, beszédfejlődés,
felkészülés az óvodára stb.

A programjainkról tájékozódhatnak intézmé-
nyünk facebook oldalán, valamint a gyerekház
ablakában kihelyezett plakátokról is.

Sok tervem van, szeretnék sok programot,
foglalkozást szervezni a Gyerekházba, hogy in-
tézményünk hasznos színfoltja legyen közsé-
günknek, és hogy minden 0-3 év közötti gyer-
mek szívesen jöjjön szüleivel.
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Fenntartó: 
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület  
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

Ballagás a gyerekházból

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



A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár

nyitva tartása
Hétfő: Zárva
Kedd: 10-16

Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16

Péntek: 10-16
Szombat: 08-12 

Tel.: 06-24-519-711

Mindenkit szeretettel várunk!

*** *** *** *** *** 

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás 

a könyvtárban 
Kovács László tanító úr 

gyûjteményébõl. 
Nyitva tartás a könyvtári 
nyitvatartási rend szerint.
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AA  DDöömmssööddii   ÁÁllttaalláánnooss  IIppaarrtteessttüülleett  hhíírreeii
A Dömsödi Általános Ipartestület

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

nagytermét, mely alkalmas rendezvények,
baráti, családi összejövetelek 
megtartására (max. 60 fő)!

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

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

Helyesbítés
A Dömsödi Hírnök augusztusi száma Recept melléklettel

jelent meg, „Szabolcsi ételek” megjelöléssel. Nyomdai okokból
helytelenül jelent meg a receptek közreadójának neve, mely
helyesen: Kulcsár Istvánné Potos Margit, Kisvárda.

A recepteket ezúton is köszönjük, a nyomdai hibáért elnézést
kérünk! -szerk.-

KútfúrásKútfúrás 110-es
csatornacsővel –

garanciával. 

06-30-964-0485

„Az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit.Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz,hogy a szép szép legyen, s az öröm öröm.”

Wass Albert szavaivalsok szeretettel köszöntjük

Lázár Józsefet 
és feleségét

Szûcs Katalint
50.

házassági évfordulójuk alkalmából.További nagyon sok örömteli, egészségben eltöltött éveket kívánunkNekik!

Jó barátaik, szomszédaik, családjuk
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Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
A nyár után bőrünk megviselt, vízhiányos,

száraz. Tápláljuk, készítsük elő bőrünket az
őszi, téli időszakra. A kezelés nemtől független.

Kezelés menete

0. Bőrdiagnosztizálás

1. Letisztítás:
– Cél a smink és az utcai szennyeződés eltá-

volítása.
– Minden esetben lúgos kémhatású anyagok-

kal tesszük. Ezek az anyagok szappankép-
zők, habosodásra képesek, ezért tisztító ha-
tásúak.

– Használhatunk: arctejet, mosakodó habot,
olajokat, arcvizet, teafőzeteket.

– A bennük lévő tenzidek (felületaktív anya-
gok) tisztító hatásúak, pl. trietanol-amin,
szkvalán olaj, izopropil-minisztrát.

– Nyugtató hatású anyagok: pl. allantoin,
pantenol, az irritáció elkerülése végett.

– A folyamatot 2 kézzel, 2 vattával, hátulról
az izmok lefutása mentén végezzük. Vé-
gezhetjük 1 kézzel, 1 vattával, a vendég
jobb oldaláról.

Arcvizek: 20%-os alkoholt tartalmaznak, cit-
romból és különböző gyümölcsökből.

Arclemosó olajok: csukamáj, napraforgó,
mandula, tökmag, avokádó.

Teafőzetek: kamilla, búzavirág, hárs, csipke-
bogyó.

Arclemosó krémek: kamillás, lenolinos bor-
vazelin.

Otthoni arcletörléshez gyümölcsöket is hasz-
nálhatunk.

2. Tonizálás:
Savas kémhatásúak, hogy a letisztításnál lú-

gos irányba eltolt Ph-t semlegesítsék. Így újra
5,5 lesz, ami a normál érték.

20%-os alkoholos oldatok, pl. tejsav, citrom-
sav. Frissít, összehúz. Lehetnek alkoholmente-
sek is.

3. Peeling (radírozás):
Cél: az elhalt hámsejtek és egyéb szennyező-

dések eltávolítása a bőrről. Vérbőség és anyag-
csere fokozás. Bőrtípusnak megfelelően.

Fajtái:
– Mechanikai peelingek: mechanikai hatást

fejt ki, dörzspeelingek.
• Soft peeling: érzékeny bőrökre pl. polimer

golyócskák, melyek lekerekítettek.
• Mikroszemcsés arcradír: pl. barackmag-őr-

leményt, kagylóhéj-őrleményes, tengeri ho-
mokot tartalmazó peelingek. Ezek nagyon
érdes hatásúak.

• Mikroderma-abrasio: gépi kezelés, alumíni-
um-oxid kristályokat tartalmaz.

– Kémiai peelingek: savas peelingek.

Általában AHA-savakat (alfa-hidroxi-kar-
bonsav) tartalmaznak. Pl. tejsav, glikolsav, al-
masav, citromsav, A-vitamin sav.

Hámoldó hatásúak, ezért megvastagodott fel-
hámú bőröknél, főleg szeborrheás bőröknél al-
kalmazzuk. Ezután napra tilos menni.

– Biológiai peelingek: gyakrabban növényi
eredetű enzimeket tartalmaznak. Legkevés-
bé irritálják a bőrt, oldják a sejtek közötti
kapcsolatot, pl. pepszin, papain.

– Kombinált peelingek: pl. mechanikai +
kémia.

4. Tonizálás újra.

5. Masszázs:

Bőrtípusnak megfelelő masszázskrémet
használunk. Vannak hidrofil hatású krémek és
cold típusú krémek. Fontos kritérium, hogy jól
csússzon. Ehhez olajokat használunk, pl. méh-
viasz, paraffinolaj, szezámolaj.

6. Felpuhítás:
Végezhetjük borogatással vagy gőzzel.
• Borogatáshoz fehérmályvagyökér-teát hasz-

nálunk vagy comedo-lotiont.
• Gőz: bőrtípustól függően 5-15 perc.

7. Nyomkodás:
1x használatos tisztítókendővel, steril tűvel,

kíméletesen végezzük.

8. Fertőtlenítés:
• Általános: pl. 3%-os hidrogén-peroxid, cet-

rimides víz.
• Helyi: 10%-os hidrogén-peroxid, teafaolaj.

9. Gépi kezelés: Fertőtlenítő VIO.

10. Összehúzó pakolás:
Összehúzás, fertőtlenítés, hámosítás, gyulla-

dáscsökkentés, véredény-összehúzó, pórus-ösz-
szehúzó, nyugtató.

Bőrtípustól függően zseléket és pasztákat
használunk, pl. ichtiol zselé, hamamelisz zselé,
dermafil paszta.

11. Tápláló pakolás:
Bevihetjük géppel.

– Iontoforézis:
vízben oldódó
hatóanyagokat
juttatjuk be.

– U l t r a h a n g :
vízben és zsír-
ban oldódó hatóanyagokat juttatjuk be.

Fajtái:
– Zselé: legmagasabb a víztartalma, főleg tini

bőrökre alkalmazzuk.
– Habkrémek: ultrahangozni nem lehet. 18-

22 éves korig.
– Hidratáló krémek: nappali krémeknek

ajánljuk, otthoni ápolásra. 23-30 éves korig.
– Félzsíros krémek: 30-45 éves korig
– Zsíros krémek.
– Paszták: poranyagot tartalmaznak, szárító

hatásúak, pl. cink-oxid, titán-dioxid.

Kezelés végén a vendéget elbocsátó krémmel
kenjük. Napszaknak és bőrtípusnak megfelelően.

Mindenkit sok szeretettel várok!

Földi Krisztina kozmetikus
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VÍZSZINTES
1.: az idézet első része,

zárt betű: a
13.: iram, gyorsaság
14.: magas képződmény
15.: az erbium vegyjele
16.: magot szór a földbe
17.: kicsinyítő képző
19.: fohász
20.: általában verses vagy prózai elbeszélés
22.: papírmérték
24.: ölel
26.: ép, teljes
28.: becézett férfinév
30.: a gallium vegyjele
31.: téli sport
33.: középen lead!
35.: messzire
37.: a magyar „igazság”!
39.: szájat nagyra nyitó
41.: személyemről
43.: méretes rész!
45.: „csajod”
46.: jó kés jelzője
47.: káposzta is van ilyen
49.: római 51
50.: az idézet második része,

zárt betűk: ú, r

FÜGGŐLEGES
1.: folyamatosan váltogat
2.: had, armada
3.: kutya
4.: híres
5.: Dömsödi Sport Egyesület!
6.: mese is van ilyen
7.: esély része!
8.: egynemű tagok!
9.: a ródium vegyjele
10.: papírra vet
11.: dohog, kelletlenkedik
12.: tisztálkodik a macska
18.: irat köteg
21.: önműködő szerkezet
23.: képző, a -ve párja
25.: páros Pali!
27.: Zsámbék része!
29.: magyar sci-fi író, István
32.: jegyzetel
34.: mongol uralkodói cím
36.: idegen női név
37.: …., alkoss, gyarapíts!
38.: lopva megszerez
40.: a személyétől
42.: vadász rejtekhelye
44.: tartó
47.: néma tusa!
48.: ismételt tiltás

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL,

CÍMMEL ELLÁTVA, 

CSAK EGY LAPON, 

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A

GYŰJTŐKBE!!
KÖSZÖNJÜK!

Nyeremény: 

3000 Ft-os vásárlás 
Harsányiné Dobos Ildikó 

élelmiszerüzletében 
(Dömsöd, Váczi u. 15.).

A JÚLIUSI SZÁM
PONTOS

MEGFEJTÉSE:

„OROSZLÁN
HAVÁBAN,
HINTSD AZ
ARANYAT”

A JÚLIUSI SZÁM
NYERTESE:

TÓTH PÁLNÉ
DÖMSÖD,

VÁCZI UTCA 40.

A megfejtéseket
leadhatják: 

Papír-Írószer üzlet 
(Horváth-kert), 

Harsányiné Dobos
Ildikó 

élelmiszerüzlet 
(Váczi utca 15.).

A rejtvényt
készítette: 

Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: 

VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 50.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2017. OKTÓBER 10.
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A szüreti időszak kezdetén az esetleges bal-
esetek megelőzése érdekében fontos figyelmez-
tetni a lakosságot a must erjedésének veszélyei-
re. A mustgáz a must erjedése során felszabadu-
ló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a
levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt
helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld köze-
lében terül el. Nagyobb koncentráció belégzése
oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a
központi idegrendszer működésére. Ennek jelei
szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar
és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a
borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a
szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erje-
dés közben szabadul fel olyan mennyiségben,
hogy az gondot tud okozni.

Megelőzés
Sajnos sokan nem veszik komolyan, hogy a

pincékben alattomosan terjedő mustgáz cselek-
vésképtelenné teszi az áldozatait, és halálos ve-
szélyt jelenthet.

A mustgázmérgezés évről évre sok halálos
áldozatot követel!

Magyarországon évente 40-50-szer riasztják
ilyen esethez a tűzoltókat. A riasztások körülbe-
lül felénél viszont már nem tudnak segíteni,
mert nagyon gyorsan létrejön az oxigénhiányos
állapot, az eszméletvesztés és a haláleset.

Védelmi intézkedések
A mérgezés/fulladás elkerülése érdekében

fontos a pincék megfelelő szellőztetése, ennek
érdekében alkalmazzon folyamatosan működő
szellőztető berendezéseket, és rendszeresen el-
lenőrizze, hogy azok működőképesek-e. Szerel-
jenek fel a pincében gázérzékelő riasztóberen-
dezést! A bort zárt hordóban kell tartani, vagy a
mustgáz-elvezetésről gondoskodni kell! Amíg
egyikünk a pincében tartózkodik, addig a másik
kintről felügyelje a bent tartózkodót!

A gyakran alkalmazott gyertyaláng próba
nem százszázalékosan megbízható, de meg-
felelő körültekintéssel alkalmazható: egy

rúdhoz rögzített égő gyertyát tartson maga
előtt térdmagasságban. Ha a láng elalszik, ez
a mustgáz jelenlétére és oxigénhiányra utal,
ezért azonnal hagyja el a helyiséget, menjen
szabad levegőre!

Ha baj van
Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem

nélkül próbálnak segíteni az áldozaton. Elővi-
gyázatlanul ne rohanjunk be a pincébe a sérült-
höz segítséget nyújtani, mert lehajolva beléle-
gezzük a mustgázt, és előfordulhat, hogy ma-
gunk is áldozatul esünk! Sem a gázálarc, sem a
gázmaszk nem nyújt védelmet az oxigénhiányt
okozó mustgáz ellen, csak palackos, sűrített le-
vegős légzőkészülékben lehet biztonságosan le-
menni egy szén-dioxiddal telített pincébe. Ezért
aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, elő-
ször azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot,
a helyszín (pl. külterület) és a megközelítési út-
vonal pontos megjelölésével tegyen bejelentést,
majd ha úgy ítéli meg, nyújtson segítséget!

Mustgáz!
A szüreti idõszak kezdetével a borospincék veszélye!

Állatorvosi tanácsok
Afrikai sertéspestis

Sajnos ismét egy olyan betegségről szeretnék tájékoztatást adni,
ami szerencsére még hazánkban nem jelent meg, de szomszédos or-
szágokban már felütötte a fejét, így valós veszélyt jelent, jelenthet
számunkra is.

Az ukrán és magyar határhoz közeli Szatmárnémetiben egy háztáji
állományban elhullott sertés kapcsán merült fel az afrikai sertéspestis
gyanúja 2017. július 27-én. Az érintett gazdaság a magyar-román ha-
tártól alig több mint 10 km-re található. Az ASP tényét a román Nem-
zeti Laboratórium is megerősítette.

Magyarországon afrikai sertéspestis még sohasem fordult elő. A
jelenleg keletről Magyarország felé közeledő járvány a vírus Afriká-
ból Oroszországba 2007-ben történő behurcolásával kezdődött. Az
elmúlt években a betegség több száz kilométerre terjedt nyugatra és
északra, 2012-ben jelent meg Ukrajnában, 2014-ben pedig az Euró-
pai Unió területén: Litvániában, Lettországban, Észtországban és
Lengyelországban. Olaszországban, Szardínia szigetén évtizedek óta
jelen van a betegség. 2016 augusztusáig Magyarországhoz legköze-
lebb az országhatártól 250 km-re, Ukrajna Csernyivci területén álla-
pították meg a betegséget.

Az afrikai sertéspestis házi sertések és vaddisznók heveny, lázas
általános tünetekkel, testszerte vérzésekkel járó vírusos betegsége. A
kórokozó vírusra jellemző, hogy ellenálló képessége a környezeti ha-
tásokkal szemben igen nagy, nem hőkezelt termékekben, illetve nem
ártalmatlanított sertés vagy vaddisznó hullában hónapokig fertőzőké-
pes marad. 

Az afrikai sertéspestis Európában a házi sertéseket és vaddisznókat
betegíti meg. Az afrikai sertéspestis vírusa nem betegíti meg az em-
bert. A fertőzött állatokkal való érintkezés, fertőzött élelmiszer elfo-
gyasztása az emberre nem jelent veszélyt.

A betegség különös veszélye, hogy az élő sertések vagy az azokból
előállított termékek kereskedelme, valamint a vaddisznók mozgása
révén országhatárokra tekintet nélkül, igen gyorsan továbbterjed. A
betegséget okozó vírus a beteg állatról másik állatra testváladékok

vagy vér útján közvetlenül is terjed. Ezenkívül ragályfogó tárgyak-
kal, valamint a fertőzött állatok húsával és abból készült termékekkel
is nagy távolságokra elhurcolható. A házi sertés állományok elsősor-
ban fertőzött vaddisznókkal való kontaktus révén, beteg házi serté-
seknek az állományba történő behozatalával, illetve állati eredetű
anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék etetésével fertőződhetnek, de
szerepe lehet a vírus mechanikus átvitelében bármilyen, a fertőzött
állatok gondozásakor használt eszköznek, vagy akár ruhának.

A betegség tünetei a fertőződést követően néhány (3-15) nappal
alakulnak ki, és elég változatosak lehetnek, de szinte minden esetben
magas (40 °C feletti) lázzal járnak. A megbetegedett állatok bágyad-
tak, étvágytalanok, inkoordinált lehet a mozgásuk, esetenként hány-
nak és hasmenésük van; a fülek, a farok és a lábvégek bőre kékes-li-
lásan vagy vörösen elszíneződött lehet. A vemhes kocák elvetélhet-
nek. Jellegzetesek lehetnek a vérzéses tünetek (pl. véres hasmenés,
orrvérzés), de ezek nem minden esetben alakulnak ki, mert az állat
hamarabb (az első, jellegtelen tünetek megjelenését követően néhány
napon belül) elpusztul. A vírusra valamennyi korcsoport fogékony. A
letalitás akár 100%-os lehet, azaz szinte kivétel nélkül elpusztulnak a
megbetegedett állatok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tömegesen
betegszenek meg, mert a vírus egy sertésállományon belül viszony-
lag lassan terjed. Éppen ez teszi nehézzé a betegség megjelenésének
korai észlelését egy gazdaságban, hiszen az elhullás nem minden
esetben fog látványosan megnövekedni. Kórboncoláskor testszerte
vérzések láthatók a savóshártyák alatt, valamint vérzések lehetnek a
duzzadt nyirokcsomókban és a vese kéregállományában. Az emész-
tőcsatornában, húgyhólyagban véralvadék, a testüregekben szabad
tartalom lehet jelen. A lép általában jelentősen megnagyobbodott.

A betegség különös veszélye, hogy az élő sertések vagy az azokból
előállított termékek kereskedelme, valamint a vaddisznók mozgása
révén országhatárokra tekintet nélkül igen gyorsan továbbterjed. A
betegség hazai megjelenése súlyosan érintené a sertéstenyésztés és 
-tartás jövedelmezőségét. A fertőzött állományokat ugyanis le kelle-
ne ölni, emellett azonnali és hosszú távú korlátozások lépnének élet-
be, megzavarva az Unión belüli kereskedelmet és a harmadik orszá-
gokba irányuló exportot.  

dr. Siket Péter állatorvos
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Augusztus közepén négy napos erdélyi körtúrára indultunk Döm-
södről. Varsányi Antal és kedves felesége, Irénke január óta szervez-
gették a kirándulást. Útvonaltervezés, szállásfoglalás, költségvetés,
idegenvezetés, mely összességében is alaposságot és precizitást
kívánt meg.

Így vágtunk neki az útnak, dömsödiek, ráckeveiek és kiskun-
lacháziak. A rendkívül gazdag programról, látnivalóról néhány mon-
datban számolok be, mellyel szeretném az Önök érdeklődését
történelmünk és gazdag kultúránk iránt felkelteni.

Kedden indultunk a hajnali órákban, Ártándnál léptük át a határt.
Első pihenőnk a Királyhágó, mely csodás kilátást nyújtott. A Király-
erdő és a Réz-hegység között húzódó hágó egyben Erdély kapuja is.
Utunkat folytatva Kolozsvár főterén időztünk, megtekintve a templo-
mot, majd rövid sétát tettünk a Mátyás király utcában. A nap talán
legizgalmasabb része a Tordai-hasadék meghódítása volt. A ter-
mészeti látnivaló keletkezéséhez számos hiedelem is kapcsolódik,
melyeket Varsányi Antal részletesen ismertetett.

Éjszakai szállást Torockón kaptunk, s mielőtt másnap folytattuk
volna utunkat, Pappné Margitka vezetésével megtekinthettük Ida
néni magánmúzeumát, mely felsorakoztatta a gazdag és igen
impozáns torockói viselet darabjait.

A nap folyamán megálltunk Nagyenyeden, Segesváron, Fehéregy-
házán és Székelykeresztúron. A gazdag irodalmi kötődésű emlékekre
Irénke hívta fel figyelmünket, s egy-egy vers felolvasásával tette még
élvezetesebbé a hallottakat. Estére kelve Zetelakán foglaltuk el szál-
lásainkat. Vendéglátóink pálinkával és kaláccsal fogadtak bennünket.

Csütörtökön szintén hosszú utat tettünk meg, ahol Sebestyén Aladár
lelkesen kalauzolt bennünket. Így időztünk a Csíksomlyói kegytemplom-
ban, majd indultunk tovább a 878 m magasan fekvő Nyergestetőre, ami a
Háromszéki-medencét és a Csíki medencét összekötő átjáró. A hágó egy-
ben magyar történelmünk csatáinak egyik színtere, amit úgy is emleget-
nek, hogy a „magyar történelem Thermopülai csatája”. 1849. augusztus
1-jén a sokszoros túlerőben lévő orosz sereg nem bírt a székelyekkel. Tu-
zson János honvédei többször is visszaverték az orosz támadást, mígnem
egy román pásztor a védők hátába vezette az ellenséget. Kányádi Sándor:
Nyergestető c. versében így ír erről: „Végül csellel, árulással / délre körül-
vették őket, / meg nem adta magát székely, / mint a szálfák, kettétörtek. /
Elnémult az ellenség is / ekkora bátorság láttán, / zászlót hajtva temették
el / a hősöket a hegy hátán.”

Ma kopjafák erdeje emlékeztet a Hősökre, a magyar Thermopülai csatára.

Kézdivásárhelyen nemcsak Gábor Áron nevéhez kötődő ágyúöntésről
hallhattunk, hanem a Céhtörténeti Múzeum nyújtott számunkra mara-
dandó élményt. Utunkat folytatva, rövid sétát tettünk a mohos láphoz és a
Szent Anna-tóhoz.

Pénteken a hazavezető út is számos látnivalót tartogatott számunkra:
Megálltunk Tamási Áron síremlékénél Farkaslakán, és hosszabb pihenőt
tartottunk Parajdon a sóbányában. 

Ezt követően szombaton, a kora hajnali órákban érkeztünk haza ottho-
nainkba.

Ez az alaposan megszervezett kirándulás maradandó élményt nyújtott
minden résztvevőnek, s az itt szerzett tapasztalatok alapján bátran biztatok
mindenkit, hogy induljanak el felfedezni Erdélyt!

Köszönjük a szervezőknek alapos felkészültségüket, türelmüket, min-
denre kiterjedő figyelmüket!

Vass Ilona

Erdélyi körtúra autóbusszal

Fotó: Vass
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FCB Camp Dabas – FC Barcelona futballtábora
Dabason DUSE sportolókkal

„Idén másodszorra is részt vehettem az FC BARCELONA dabasi táborában. Nagyon szuper volt
minden, kicsit más volt, mint tavaly. Sokkal aranyosabbak voltak a katalán edzők, mint az előző
évben. A feladatok hasonlóak voltak, kivéve a 3. edzéseken lévő meccsezést. Ott a csapatok fel
voltak osztva és 1-1 országot képviseltek, mint az Európa-bajnokságokon. A pénteki napon voltak
az elődöntők és a döntők. Több ismerős is volt, voltak Duse-s társaim is, és olyan barátaim is,
akikkel a tavalyi táborban ismerkedtem össze. A magyar edzőm is jó fej volt, Ő a dabasi U13 edző-
je, vele akkor találkoztam, amikor a 2005 korosztályos válogatott nemzetközi Danone Kupán vet-
tem részt. Nagyon boldog vagyok, hogy ismét ott lehettem.”                                        Krisztián Kristóf

„Nagyon jók voltak az edzések! Az tetszett  a legjobban, hogy az edzés felétől meccset játszot-
tunk egy általunk még nem is ismert formátumban. Ami még nagyon jó volt, hogy minden nap utol-
só edzésen bajnokságokat játszottunk, amin minden csapat egy ország nevét kapta. Nagyon
figyelmesek, kedvesek voltak az edzők! Tetszett, hogy minden modern és szép volt! Boldog
vagyok, hogy részese lehetettem és részt vehettem a táborban. Ja és remek, hogy megtarthattuk a
névre szóló mezeket!”                                                                                                                      András Ákos

Bődi Pepe:
Péntek reggel 8:00-kor indultunk a DMTK focipályájáról autókkal Egerbe. 2 óra út után

megérkezünk a szálláshoz. Lepakoltunk és indultunk a pályára, mert 11:30-kor játszottunk Piliscsaba
ellen. Piliscsaba ellen 4:1-re kikaptunk, de ennek ellenére egy dinamikus játékot játszottunk, azért lett
ez az eredmény, mert nem játszottunk sokat együtt. Hazaérkeztünk a szállásra, egy pihenés után men-
tünk vacsorázni, majd aludni. Másnap reggel fél 8-kor volt ébresztő, mert 8-kor reggeli volt, ezt
követően mentünk a pályára, mert 12:00-kor játszottunk a Grund focicsapata ellen. 2:0-ra kaptunk ki,
de már jobban nézett ki a játékunk formája. 13:00-kor mentünk ebédelni, és ezt követően egy nagy
csapatépitésre elmentünk az Egri Várba. Ott egy jót sétáltunk és visszamentünk a szállásra, pihentünk
vacsoráig, utána fekvés volt. Másnap csak 9-kor kellett felkelnünk, mert csak 14:00-kor kellett játsza-
nunk Budakalásszal, akit már 2:0-ra megvertük, ez nagyon jól jött a csapat önbizalmának. Még meg-
néztük a 2005-ös korosztályt, akik 3. helyen végeztek. 4. napunkon már csak az eredményhirdetés
volt, ezután jöttünk haza. Mikor vissza érkeztünk a DMTK pályára, közölték velünk, hogy szívesen
várnak az U14-es megyei 2 válogatott csapatába. Július 12-én szerdán kezdtük meg az edzéseket. 

Focis élménybeszámolók

Krisztián Kristóf és András Ákos Bábel Levente DUSE labdarúgó is a
tábor dömsödi résztvevői között volt

Rovatunk működtetésével célunk a Döm-
södön élő és alkotó költők, írók munkáiból íze-
lítőt nyújtani a kedves Olvasók számára. Mind-
ezek koordinátora Velláné Bucsi Mária, az Iro-
dalmi Kör vezetője.

Szeptemberi számunkban Albert Mária
verseivel ismerkedhetünk meg.

Albert Mária Angyalföldön született, s mun-
kája révén is a fővároshoz kötődött. Nyugdíjas
éveiben azonban a dömsödi Duna-part jelenti
számára az otthont.

A művészetek iránt fogékony költő-íróhoz a
zene, a balett, az ének és a versmondás mindig
is közel állt.

A versírás időről időre bukkant elő életének
különböző szakaszaiban. Most, nyugdíjasként
lényegesen több időt tud eme számára kedves
tevékenységre fordítani. Négy alkalommal je-
lentek meg versei, írásai a Napkorong Irodalmi
Klub szerzőinek alkotásaiból összeállított anto-
lógiában (napkorong.hu oldalán, albertmaria
szerzőnév alatt).

„Nekem az írás ajándék” – mondja Albert
Mária. Fogadjuk írásait ezzel az impulzussal!

Semmi más...

Az élet egy dal, napfény,
kis varázs
Tovatűnő árnyék
semmi más.
Mosolyogsz, majd tél jön,
s újra nyár,
apró gondok és csók
semmi más.
Napról-napra boldogabb leszel,
vidámságod nem múlhat már el,
de hirtelen csalódás ér
s úgy érzed,
boldogság már soha többé nem érhet.
De újra ismétlődik ez a változás
s eszedbe jut a régi vallomás:
Az élet egy dal, napfény
kis varázs
Tovatűnő árnyék 
semmi más

(Zsengék I.)

Néma szerelem

1.
Az ajtón belépett.
Hallgatott,
Csak nézett.
Szomorú szemén egy 
könnycsepp lebegett.
Nem akart ő semmit, 
csupán csak szeretett.

Arany oldal
Arany János születésének 

200. évfordulójára emlékezve

Egri kiválasztó
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2.
Reggel.
Kábultan fekszem még az ágyon, épphogy

elillant az álmom. Érzékeim ásítozva, de mű-
ködni kezdenek. A paplan simogató melegét ér-
zem bőrömön és lassan indul az élet tagjaimban.
Hallom, ahogy duruzsolva lobban kályhában a
tűz. Ő óvatosan ablakot nyit, hogy a kiszökő
füst távozhasson, ne szúrja meg orrom, ne inge-
relje torkom. Kintről a csípős téli hideg frissítő
fuvallata éri arcom.

Jólesik. Ő kisiet, mert a konyha felől a kávé-
főző kotyogása jelzi, hogy elkészült az illatos
nedü.

Pár perc, s már érkezik is két csészével.
Szemem még pihen lehunyt pilláim alatt, de

erre felemelem szemhéjam, mosolyra húzódik
szám, mozdulok és hálásan válaszolok a „Jó
reggelt!”-re.

Neked is szép napot.

November

A víz fölött ködpára leng.
Réce a parton megremeg,
fázósan gubbaszt magában.
Dér ül az egész határban.

Jó soká ébred fel a nap,
sápadtan kél felhők alatt,
lassacskán fénye átoson
a kerteken s a házsoron.
Sárga és ráncos levelét
lombos fa szórja szerte szét
az avar mindent elborít.
Krizantém bontja szirmait.

Az őszi, bágyadt napsugár
Hamar megunja s odébbáll.
Visszakacsint a nád között,
Melegebb tájra költözött.

Alkony

A nap vörös fénye távolba dereng
életünk szép lassan a múltba pereg.
Eltelt egy nap, évek, egy élet,
ismét itt sétálok a parton véled.
Szeretnék valamit mondani neked,
nem szólok, csak csendben
megfogom a kezed.

Jöjj

Jöjj, már nagyon várlak.
Jöjj, vendégül látlak.
Mosolyom hívogat,
két kezem simogat.

Rózsaszirom párnád
sírásod nyugtatja,
harmatcseppből fűzök
csengettyűt karodra.

Éhséged majd kertem
friss termése oltja,
édes eper s barack
szomjad csillapítja.

És, ha jő az este
csillagok gyulladnak,
drága kis unokám,
búgó mesém altat.

Jó reggelt, napsugár!

Aprócska ember…
homályos szemmel nézem,
ahogy a függöny résen
átbújó napsugár körbevonja,
s ujjacskáit megmozdítja.
Sírdogál és szájacskája
csücsörít már, tejre vágyva.
Féltő szavak hívogatják,
óvó kezek símogatják,
tiszta friss ruhába rakják.
Puha párna talpacskája
rúgkapál már, szinte járna.
Ölbe veszi édesanyja,
megszűnt minden gondja, baja.

Bűnbeesés

Bűnünk a létünk,
öröklött vétkünk,
régmúlt időknek
tévedése volt.

Szép lett az Éden, 
nem kellett mégsem,
tudás gyümölcse
hívogatott.

Tudjuk, hogy élünk,
tudjuk, hogy félünk.
Rájöttünk arra is,
mit nem tudunk.

Túl sok a kérdés,
mi válaszra vár,
őszülők bűnéért
oly magas az ár.

Rövidke élet,
kevéske boldogság,
mellé a büntetés:
betegség és halál.

Imánk válaszra, 
szívünk támaszra,
jómagunk Isten
kegyelmére várunk.

Dömsödön

Dömsödön sok csoda vár
reggel csácsog a madár.
Csivitelnek, zenélnek
vígan hozzám beszélnek.

A harmatos fű virul,
virág szirma domborul.
Ébred a nap sugára
mosolyt küld a világra.

Duna parti fűzfa alatt
csücsülünk, hogy fogjunk halat.
Bedobva már a csali
halacska gyere, hali!!!

Ha nem jön hal, mert nincs kapás,
jó lesz helyette gulyás,
jó ebédhez szól a nóta,
víg társaság, jó a móka.

Lassan alkony ül a tájra
Esti szellő, libben fátyla,
árnyak leplét lengeti
lepke szárnyát kergeti.

Patak szélén béka brekeg,
a nád ága  meg-megremeg,
Távolról egy nóta szól
szívem hangja is dalol.

Így telt el egy szép nyári nap, 
megkondul az estharang,
hogy itt voltam köszönöm,
Szép az élet Dömsödön.

Kedves Olvasók!
Várjuk verseiket, elbeszéléseiket, novellái-

kat, hogy a Hírnök hasábjain és a facebook-on
megoszthassuk másokkal is.
Elérhetőségek: 
Velláné Bucsi Mária: bucsimarcsi79@gmail.com
Vass Ilona: domsodimuzeum@gmail.com

Az eddig megjelent versek és egyéb írások,
valamint bővebb válogatás Velláné Bucsi Mária
és a Múzeum Dömsödi facebook oldalán talál-
ható.

Vass Ilona
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Ebben a hónapban 3 tűzesetünk, amiből 1 téves jelzésünk volt:
2017-07-29-én  reggel 4 óra 30 perc körül tűzesethez kaptunk riasztást

Dömsöd Új-szőlőhegyi részre. Kiérkezésünkkor egy faház égett teljes ter-
jedelmében. Az oltást egy sugárral és kéziszerszámokkal légzésvédelem
mellett kezdtük meg. A tüzet végül a ráckevei kollégák segítségével kettő
sugárral tudtuk eloltani. Az utómunkálatok során már a hőkameránkat is
használva vizsgáltuk át az épület maradványait még forró vagy izzó pon-
tokat keresve. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős! 

2017-08-09-én riasztottak minket a Pipa utcába tűzesethez. Kiérkezés-
kor kiderült, hogy kerti sütögetéshez készülődtek, és ennek a füstjét gon-
dolta a bejelentő tűzesetnek. Az eset téves jelzés volt, az egységek bea-
vatkozás nélkül bevonultak állomáshelyükre. 

2017-08-15-én késő este az egyik dömsödi magtározóhoz riasztották
egységünket. Az udvarán összehordott növényi hulladék izzott, füstölt.
Az egységek kettő gyorsbeavatkozó sugárral és egy erőgéppel számolták
fel a káresetet. A helyszínt hőkamera segítségével vizsgáltuk át.

2017-08-22-én kaptunk riasztást segítségnyújtásra Kiskunlacháza
Bethlen Gábor utcába, ahol egy lakóház égett. A ráckevei kollegák értek
ki elsőként a helyszínre, és kettő sugárral meg is kezdték az épület oltását.
Rajtunk kívül még a Sziget 1, Sziget 2, Sziget víz és a Délegyháza ÖTE
lett riasztva a káreseményhez. Végül a riasztott egységekből csak a Sziget
1-re volt szükség, így a többi vonuló rajt, köztük minket is visszafordítot-
tak állomáshelyeinkre. Személyi sérülés nem történt, de a kár jelentős!

Augusztus 20-a Nemzeti Ünnep, amely Dömsödön is megemlékezünk.
Az esti rendezvényen (tűzijátékon) vettünk részt mi is idén a pol-
gárőrökkel közösen, illetve a rendőrséggel. Egy fecskendővel 4 fővel
voltunk jelen készenlétben, ha esetleg beavatkozásra lett volna szükség. 

Továbbra is június 20-a óta TŰZGYÚJTÁSI TILALOM van érvény-
ben Pest megyében! Kérünk mindenkit ennek betartására, mert a nagy
szárazság nagy káreseteket okozhat! Ezzel kapcsolatban bővebb felvilá-
gosítás a BM OKF honlapján!

Amikor feloldásra kerül, ismét a helyi jogszabály lesz érvényben:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016.  (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet

módosításáról

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyaror-
szág Alaptörvényének 32. § (1) bekezdés a) pontja, a hulladékgazdál-
kodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában szereplő fel-
hatalmazás alapján alkotott 5/2011. (II. 17.) rendeletet (továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A rendelet 31. §-a a következők szerint módosul:
„31. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban kom-

posztálással történhet. Az összegyűjtött, de nem komposztált falevelet, gazt,
gallyakat a közszolgáltató az általa meghatározott rend szerint elszállítja.

(2) Amennyiben a nem komposztálható, illetve nem komposztá-
landó kerti hulladék, avar elégetésére kerül sor, akkor az égetést a (3)
bekezdés szerinti kivétellel minden szerdai és pénteki napon 12 óra és
19 óra között kell végrehajtani.

(3) Az égetés tilos minden év június 1. és augusztus 31. között, és
december 15-től január 15-ig terjedő időszakban.

(4) A tűzgyújtás folyamán a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat be
kell tartani.”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Bencze István polgármester dr. Bencze Zoltán jegyző

Jelen rendelet kihirdetve a Dömsödi Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) 2016. december 2-án.

dr. Bencze Zoltán jegyző

Darazsakkal kapcsolatban
Méhek és darazsak otthonunkban

Több olyan rovarral is találkozhatunk, amely csípése nagy fájdalom-
mal és esetenként enyhe, ritkábban súlyos következményekkel jár.
Közülük leggyakrabban a darazsak és a méhek keltenek riadalmat. Ezek a
rovarok jellemzően csak akkor támadnak emberre, ha veszélyben érzik
magukat, kaptárjukat vagy fészküket. A veszélyes helyzetek legjobb
megelőzése, ha elkerüljük a fészket és nem ingereljük őket. A rovarokat
vonzzák a szabadon hagyott ételek, cukros folyadékok, ezért a szabadban
mindig csomagoljuk be vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket.
Egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhető a baj, elkerülhető egy
kellemetlen találkozás ezekkel az ízeltlábúakkal.

Amennyiben méhek vagy darazsak közvetlenül a lakóhelyünk mellett
telepedtek meg, illetve olyan helyen tartózkodnak, hogy emberekkel való
érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljük meg házilagos módszerekkel
eltávolítani a fészket és a rovarokat, hanem hívjunk szakértő segítséget!

Ezen a területen a megfelelő szakemberek az erre specializálódott
méhraj befogók, illetve darázsirtók. A tűzoltóság erre a feladatra nincs
ellátva a megfelelő szakfelszereléssel, szakképzéssel és védőruhával!

A Pest megyei (Ráckeve és környéke) méhrajbefogó és darázsirtó
szakemberek elérhetőségei:

Taligás Ferenc 70/702-2430 Méhbefogás
Mester Miklós 70/935-3621 Méhbefogás, darázsirtás
A szakemberek folyamatosan frissülő országos listája az

elérhetőségeikkel együtt, megyénkénti bontásban megtalálható a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.

Attila utca tűzeset:

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

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

Dömsöd ÖTE eseményei – augusztus hónapban
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Magtároló udvarában tűzeset:  

Augusztus 20., dömsödi tűzijáték

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 105-ös számon tegye meg legelőször, de ezt követően a Döm-
södi Tűzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20-383-
5407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon.
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! Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET         
Egyesület számlaszáma: 51700272-10903818-00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosag-

domsod.mlap.hu-n vagy a facebook-on találhatóak.                                            
Pongrácz József

titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com
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Klasszikus értelemben a munkához köthető
népszokások egyike a szüreti mulatság. Vidám
tréfálkozásokkal, énekes-táncos mulatozással
zárul a szőlő betakarításának munkafolyamata.
A szőlőnek mint gyümölcsnek, és mint a ne-
mes ital – a bor – alapanyagának, mindig nagy
jelentőséget tulajdonítottak az irodalomban, a
művészetben. A gazdaember is hasonlóképp
presztízsnek tekintette, hogy saját termelésű
borával kínálhassa meg vendégét. A jó termő-
talajon érlelt szőlő bora pedig értékes kereske-
delmi árucikk.

Dömsödön és környékén a múlt században
jelentős szőlőültetvények húzódtak a falvak ha-
tárában. A betakarítás kalákában történt. Fiata-
lok, idősek, asszonyok és férfiak, rokonok,
szomszédok közösen végezték, s közben éne-
keltek, nótáztak, kitárgyalták a család s a falu
dolgait. Miután a szőlőskertekből betakarításra
került a szőlő, a településen mulatságot rendez-
tek, melyre a kisbíró hívogatott. Egy 1923-ból
való hívogató szövege, melyet Kunszentmikló-
son Szvitek János nyomdájában nyomtak: 

„Meghívó.
A dömsödi iparos ifjuság 1923. szeptember 9-

én az Iparoskör helyiségében, az iparoskör ja-
vára, tánc és egyéb bohóságokkal egybekötött
SZÜRETI CÉCÓT rendez, melyre a t. címet és
b. családját tisztelettel meghívja az Ifjuság.

Adatik tudtára országnak világnak
Különösen pedig az ifjuságnak
Hogy mer az idén az szilogférög bogár
Nem ötte a szöllött, nem maradt a kopár
Mög maradt gyümölcse, mög maradt a fája,
(Bár sose vesznék ki az nemes indája).
Hogy ezen esztendőt még mögemlögessük
Búnkat, gondjainkat eme napra elvetjük
Ezen az egy napon elvetjük a béklyót
Csinálunk egy olyan nagy szüreti cécót
Amilyet még nem látott a világ négy fája
Nyitva marad rája hét vármegye szája.
Gyüjjék hát mindenki: apja, anyja, lánya

Aki otthon marad csípje meg a kánya.
Lösz itt mindönféle bémutatvány, szerpentin,

konfenctin, „A magyarok begyüvetele” mög
must árverezés, má ugy amerikai formába, vagy
ahogy kinek kinek teccik. A nótárius bíró mög az
kis bíró is ott lössz pereputtyostul.

A fővonulást mög kezdjük d.u. 4 órakó. A
csőszlányokat mög a boroshordókat 8 czímörös
ökör viszi, oszt hogy az egész cécó né mönnyön
olyan csöndbe, a rezes banda is mög mutatja,
hogy tud é rezeni.

Azé nem muszáj  e gyünyi este 6 óránál előbb,
mer' a tánczot ugy is csak 7-t kó kezgyük mög; a
zenét égy esőrendű zenekar húzza jó a talpunk
alá.

Tudnivalók
A lugast mindönki dézsmálhatja kénye-kedve

szerint, de ha mögfogják, a rája kivetött bünte-
tést köteles mögfizetni. Lopni muszáj; aki lop, az
fizet, aki nem lop, az is fizet.

Tekintettel a nemes célra, szőlő, alma, körte
és egyéb gyümölcs adományokat az iparoskör
szolgájánál vasárnap reggelig a legnagyobb
köszönet mellett elfogadunk.”

Az 1930-as, ’40-es, ’50-es években (időseb-
bek elmondása szerint): kora reggel díszítették
fel a kocsikat, bár voltak akik több napot is
szántak erre a feladatra. Természetes anyagokat
használtak, mint tölgyfalevelet, szőlőindát, ku-
koricacsuhé-t, almát, szőlőt.

A fölvonuláson elöl mentek a csikós legé-
nyek, karikással nagyokat durrogtatva, majd
ezt követte a bíró hintaja. Olykor 10-15 ko-
csin is ültek a csőszleányok és -legények,
legvégül pedig az ökrös szekér ment. Ezen
volt a hordó és ezen ültek a csikós legények
párjai. A menet ahogy körbe haladt a telepü-
lésen, a bámészkodóktól gyűjtögették  a hor-
dóba a bort, amit aztán este a bálban közösen
fogyasztottak el. A menetben mindig volt ci-
gányasszony, aki jósolt a bámészkodó kö-
zönségnek.

A báli terem feldíszítése is gondos kezek fel-
adata volt. Zöld ágakat, gyümölcsöket, finom-
ságokat függesztettek fel olyan magasságban,
hogy az elérhető legyen. Ez jelképezte a szőlős-
kertet. Az esti bálban aztán lehetett „lopkodni”,
de ha a csőszök észrevették, akkor a bíró elé ci-
tálták a „tolvajt” s annak ki kellett fizetni a kárt.

A szüreti felvonulás és mulatság akkor is és
ma is részben „mustra”. A falu fiataljai vonul-
nak végig a településen népviseletbe öltözve.
Igazán pompás látvány, magával ragadó él-
mény!

Napjainkban átalakulóban van a szüreti fel-
vonulás és a mulatság. Mindazok ellenére, hogy
az ültetvények száma megcsappant, korszerű
gépekkel szüretelnek, a munka zárásaként a fel-
vonulás és a mulatság, mint hagyomány meg-
maradt, s akik részt vállalnak benne, ők a ha-
gyomány őrzői.

Az egész rendezvény „összeszervezése”
nagy feladat. A csősz fiúk és leányok toborzása,
ruháinak kölcsönzése, a csikósok, kocsisok to-
borzása, a terem, a kocsik díszítése, az egyes ál-
lomásokon a szórakoztatás, a borral, zsíros ke-
nyérrel való kínálgatás mind-mind a szervező
feladata. A menet sorrendje megmaradt. A ci-
gánylányok még kivetik a szerencsét, de gyak-
ran dobálnak aprócukrot a bámészkodók közé.

Dömsödön zenés-dalos műsorokkal, „szüret
szépe” választással igyekeznek a szervezők
vonzó programot nyújtani az érdeklődőknek.

A szokások, a hagyományok így változnak
észrevétlenül, az adott korszak igényeihez iga-
zodva. Mindazonáltal a szüreti felvonulás és a
szüreti mulatság ma is igazi attrakció, maradan-
dó élménnyel gazdagodik általa a résztvevő és a
szemlélő egyaránt.

A szürettel kapcsolatos  munkák és szokások
mint hagyomány és mint helyi érték került be a
Helyi Értéktárba. Az ehhez kapcsolódó fotók és
felvételek a szöveggel együtt megtekinthetőek
Dömsöd község honlapján.                   Vass Ilona

Szüreti mulatság mint hagyomány Dömsödön

Ezeket a felvételeket Orosz Sándor és felesége, Éva néni bocsátotta rendelkezésünkre a családi
archívumból. A felvételek az 1930-as évek első felében készültek.

Csőszleányok és -legények a saját kezűleg feldíszített kocsin.
Legények: Orosz Károly és Orosz Sándor; a leányok nem ismertek.

Bíró és bíróné: Orosz Gábor és
Preboly Erzsébet. (Afelvétel

Dömsödön, a Kónya-féle
műteremben készült.)

A képen Orosz Gábor lóháton, 
a Petőfi utcában
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„Az aluljáróban elsuhanó, modellalkatú
lánynak és a helyes pasinak a bevásárlóköz-
pontból szintén megvannak a maga bizonyta-
lanságai és gondjai, akármilyen tökéletesnek

látszanak is a külső szemlélők számára. Még kedvenc hírességed is
egyszerű, emberi lény a kiló smink, a Photoshop és a flancos ruhák
mögött, és talán még bizonytalanabb, mint te meg én, mert a rajon-
gók folyamatosan figyelik, és elvárják tőle, hogy folyamatosan így
vagy úgy nézzen ki és viselkedjen.”                                  Lauren Urasek 

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!
Ezúttal a megjelenés – mint kommunikáció a társadalomban –

tesztet tolmácsolom.
A külső megjelenés természetesen fontos, főleg az első találkozá-

sok alkalmával. Nagyon sok emberrel találkozunk, akik először lát-
nak. Lelkünket befolyásoló tényező a mások szeméből érkező üze-
net. Szívesen fogadják a szívből jövő bókokat, az irigy tekintetek ve-
gyes érzelmeket váltanak ki. Vagy ápolatlan külseje miatt visszataszí-
tó. Netán szürke kisegérnek érzi magát. Első megjelenéskor azonnal
létrejön a metakommunikáció.

A megjelenés jellemzi a személyiséget. Az ember maga tudatosan
választhatja meg. Összességében a külső, fizikai jellemzők, testalkat,
higiénia; az öltözködés, a hajviselet, a kiegészítő díszek, az egyenru-
ha, a jelvények alkotják.

Az öltözködésben ösztönös és tudatos tényezők segítik a beillesz-
kedést. Ezáltal is szocializálódnak az emberek. A legfontosabb integ-
rációs eszköz. Egy adott társadalmi réteghez való hovatartozás kom-
munikációs jele.

A kiegészítők is fontos üzenetet hordoznak: státuszszimbólum, vi-
lágkép kifejezése, életérzés, életstílus és néha – hivalkodás. 

A testen viselt jelzések: frizura (érzelmeket kifejező lehet), smink,
(ápoltság kifejezése, korrekció, átalakítás, érzelmi üzenetek hordozá-
sa, de lehet álarc funkciójú is), tetoválás – testékszer (egyes kultúrák-
ban hagyományos funkciója volt, manapság esztétikai funkciója van).

Vigyázat, azonban „A ruhák nem érnek semmit, amíg valaki nem
viseli őket”. (Marc Jacobs)

A megjelenésben talán a legfontosabb, ha az illető „jóban van ma-
gával”. Az összhatások üzenetei pozitívak, tehát a belső szépség ki-
vetül.

Végezetül egy kis humor: „Minél rosszabbul állnak a dolgaid, an-
nál jobban kell kinézned”. (Coco Chanel)

TESZT
Mekkora hangsúlyt fektet Ön a külső megjelenésére?

A kérdésekre Igen, Nem, Nem vagyok biztos válaszok adhatóak.

1. Különös figyelmet fordít-e a mindennapos testi higiéniájára?
2. Igyekszik-e minden nap frissen mosott ruhákba öltözni?
3. Az ápolatlanságot taszítónak találja?

4. Mindig használ parfümöt?
5. Naponta több időt fordít fogai ápolására?
6. Rendszeresen jár fogászatra?
7. Rendszeresen használ kozmetikumokat?
8. Rendszeresen jár manikűröztetni?
9. Rendszeresen jár pedikűröztetni?
10. Gyakran jár fodrászhoz?
11. Naponta többször is szokott fésülködni?
12. Hetente többször is szokott hajat mosni?
13. Használ-e különleges hajápoló kozmetikumokat?
14. Megváltoztatta az eredeti hajszínét?
15. Gondosan megválogatott ékszereket szokott viselni?
16. Gyakran vásárol ruhaféléket?
17. Különös figyelmet fordít az alakjára?
18. A megfelelő öltözék kiválasztása gondot jelent-e Önnek?
19. Végeztetne-e magán plasztikai műtétet?
20. Sok időt tölt a tükör előtt?
21. Ragaszkodik-e ahhoz, hogy mindig a lehető legjobban nézzen ki?
22. Hajlandó áldozatokat hozni a divat érdekében?
23. Az utolsó divatnak megfelelően öltözködik?
24. Ismeri az öltözködésre vonatkozó etikett szabályait?

Kiértékelés: Az Igen válaszok +1, a Nem válaszok -1, a Nem va-
gyok biztos válaszok 0 pontot érnek

17-24 pont: Ön túlságosan elfoglalt saját megjelenését illetően.
Amennyiben kulturális vagy társadalmi közszereplő, akkor ez rendjén is
van. Ellenkező esetben ez már-már narcisztikus viselkedésre utal. Mé-
lyüljön el egy könyv olvasásában, igyekezzen kissé felhagyni megrög-
zött önimádatával és próbálja fejleszteni műveltségi szintjét is! A belső
fejlődés elmaradt!! Biztosan értékes személyisége van a felszín alatt, ál-
dozzon időt ennek fejlesztésére is! Higgye el, csak a saját külsejére való
figyelme még nem elegendő az emberi értékeinek képviseléséhez.

9-16 pont: Ön különös figyelmet fordít a külső megjelenésére,
mindenféle túlzások nélkül. Szeret az alkalomhoz illően megjelenni.
Kifinomult érzéke által az összhatások üzenetei pozitívak. A belső
szépsége kivetül! Megjelenése tekintélyt parancsoló. 

0-8 pont: Ön alkalmanként odafigyel a külső megjelenésére, de
legtöbbször elhanyagolja ezt. Legtöbbször csak felkapja azt, ami ép-
pen keze ügyébe esik? Fordítson kissé több figyelmet Önmagára! A
felszín alatt értékes személyiség rejtőzik. Ezt igyekezzen külső meg-
jelenésére is kivetíteni. Ettől nagyobb önbizalma lesz!

Negatív pontozás: Ön sajnos hajlamos teljes mértékben elhanya-
golni külsejét. Kezdje először ápolni a külsejét, nézzen tükörbe, mie-
lőtt elindul. Gondosan fésülködjön meg. Máris új arcot fog látni!  Ezt
mindennap olvassa el, kérem: „Ha szépülni szeretnél, a lelkeddel és a
szíveddel kell kezdened, mert addig egyetlen kozmetikum sem fog hat-
ni!” (Coco Chanel)

(Forrás: Internet, V. Bodo)

Biricz Márta Enikő
mester okl. pszichoterapeuta

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL    

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany ésVecsési Sándor állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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••  NNYYÁÁRRII  HHÓÓNNAAPPOOKK  AA  MMÚÚZZEEUUMMBBAANN  ••  
A Petőfi Emlékmúzeum, a Bazsonyi-Vecsési képtár és a Petrovics-porta

nyári hónapjai összességében igen mozgalmasak és eseménydúsak voltak.
Ebben az időszakban a látogatók száma is magasabb, hiszen nyaraló,

kiránduló csoportok gyakorta térnek be hozzánk. Az állandó kiállítások
mellett a betérők számára vonzó program a Még 1000 év Dömsödért
Egyesület által szervezett Zenés Nyári Esték.

Idén először adott helyet a Petrovics-porta „Hogy terem a magyar nó-
ta” című nótaestnek, és ugyancsak első alkalommal lehettünk részesei a
falunapi programsornak Kertai Zalán festő: „Magyarság népi hősei” cí-
mű kiállításával. Júliusban egész hónapon át a Gyermekjóléti Szolgálat
által szervezett napközis tábornak adott otthont a Petrovics-porta.

Füvesített udvarainkon a frissen nyírott gyep látványa fogadta a vendé-
geket egész szezonban. Az érdem Szíjártó Lászlót illeti, aki lelkiismeretes
hozzáállással végezte munkáját.

A múzeum által szervezett „Magyarság népi hősei” című kiállítás
megnyitóján, rendhagyó módon hallgathattuk Bujdosó Attila előadását a
magyarságról, élőben festett portrét Kertai Zalán festőművész, és bárki
beszélgethetett, fényképezkedhetett a „Bakonyi Vadkanok” hagyomány-
őrző betyárjaival. Tárogatón játszott Vesztergám Miklós tárogatóművész
és Hajdú László.

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett Arany
Est, a Zenés Nyári Esték szezonnyitóján. Afelvételen a kiskunlacházi

Versbarátok Körének előadása

Donec Szergej énekel, zongorán kísér Halassyné Székely Orsolya

Anóta, mint műfaj ma is igen népszerű, így telt meg a Petrovics porta
lelkes nótakedvelő emberekkel

A„Bakonyi Vadkanok” hagyományőrző betyárjai, társaságukban
Vesztergám Miklós tárogatóművésszel, Pongrácz Gyula szervezővel,
Czaniga Mihállyal és Bujdosó Attilával, valamint Varga Józseffel, 

Kertai Zalán festőművésszel és Hajdú Lászlóval

Modell és a művész Kertai Zalán, ahogy élőben festi a portrét

Mialatt a közönség a megnyitóra összpontosít, a bográcsban már fő a
birkapörkölt
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Mindeközben kötetlen beszélgetések, mókázás töltötte meg a kis házat
s az udvart. Ínycsiklandó birkapörkölt illata terjengett, magát a pörköltet
Kisjuhász Ferenc csikós készítette nagy gonddal és odafigyeléssel. A bir-
kahúst Cser Sándor ajánlotta fel erre az alkalomra. 

A rendezvény szervezésében és lebonyolításában Dömsöd Nagyköz-
ség Önkormányzata, Pongrácz Gyula, Budai Szilvia, Czaniga Mihály, Fa-
zekas János és Felesége, valamint Duzmath Józsefné voltak segítségemre.
Támogatók voltak: Sipos Lajos, Cser Sándor, Kisjuhász Ferenc, Varga Jó-
zsef  Biatorbágyról és Nagy István Lászlópusztáról.

Helyismereti kutatásaink is folyamatosak. A nyár közepén kaptam fel-
kérést Terék József népzenekutatótól, hogy néhány fotót, fényképet küld-
jek Dömsödről. Kodály Zoltán 1903-1923 között Pest megyében végzett
népdalgyűjtő munkát, így Dömsödön is gyűjtött. Ebből készült kiadni egy
válogatást, melynek borítójához kért fotófelvételeket az érintett települé-
sekről. Ezért keresett meg engem. Beszélgetésünk kapcsán megtudtam,
hogy Kodály dömsödi adatközlői Horog Mihály, Mészáros István és Tóth
István voltak, a dalokat 1923 júniusában jegyezte le a gyűjtő.

A kért képeket elküldtem, s azóta a lemez is megjelent. Borítójára a
dömsödi Petőfi térről készült korabeli felvételt (községháza, háttérben a re-
formátus templommal látható), a lemezre pedig ugyancsak korabeli döm-
södi (kisdunai átjárót ábrázoló) felvételt választott ki a lemez tervezője.

Pest megye sajtóosztályáról részletes leírást kaptam a lemez kiadásá-
nak körülményeiről. Ezt a cikket teljes terjedelemben olvashatják a ked-
ves olvasók a Hírnök e havi számában.

Múzeumunk gyűjteménye különleges adományokkal is bővült a nyári
időszakban: 

Id. Klszák Tamás és Felesége ajándéka az a nagy méretű nyomdai tech-
nikával készült kép, melynek központi alakja II. Rákóczi Ferenc.

Ignácz Gézától többfajta dokumentumtípust, kenyérkendőt, ringató-
kendőt, faliórát és egyéb apró tárgyakat kaptunk.

Mözsi-Szabó István festőművész hiánypótló eszközöket adományozott
kiállítási anyagaink bővítésére.  Kis szövőállvánnyal és szövőszék maket-
tel, valamint egy tilóval gazdagodtunk.

A múzeum sorsa, szépítése és szépülése sokak számára fontos. Ennek
megfelelően keresik a támogatás lehetőségét. Sánta István, Dömsödön élő
és alkotó festőművész már több alkalommal tett ez irányban lépéseket.

Mint a Petőfi Emlékmúzeum vezetője, ezúton is megköszönöm mind-
azoknak a tisztes dömsödi és nem dömsödi lokálpatriótáknak a támogatá-
sát, akik szívügyüknek tekintik nemzeti értékeink megőrzését, hagyomá-
nyaink ápolását!

Tisztelettel: Vass Ilona múzeumvezető

Verses, énekes, nép-
zenés és táncos ünnepi
est volt 2017. augusz-
tus 19-én mindannyi-
unk legnagyobb örö-
mére a Petőfi Múze-

um hangulatos kertjében. Ezúton szeretnénk megköszönni Nagy Gábor
Gergelynek, az Iringó Színjátszókörnek, a Majosházi Hajnalcsillag
táncegyüttesnek, Kis Gábornak, hogy színesebbé, hangulatosabbá tették
ezt az estet. A Zenés Nyári Est zárásaként mint ahogy már több éve ha-
gyomány, közös kis piknik volt, ahol kötetlen beszélgetésekkel zárult a
program. Jövőre veletek ugyanitt.   Még 1000 év Dömsödért Egyesület

Zenés nyári esték

Kötetlen beszélgetés a Petrovics-portán

Nagy István Lászlópusztáról; Kisjuhász Ferenc, aki a finom
birkapörköltet főzte és Varga József Biatorbágyról
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„Isten ismerete nem oly tudás, melyet csak az iskolában tanulhatunk,
hanem oly ismeret, mely anyánk méhétől fogva mindig velünk van.”

/Kálvin János/

Meghívó
A reformáció 500 éves jubileumára

rendezett ünnepségsorozatra

2017. október 29-én vasárnap 10 órakor
ünnepi úrvacsorás Istentisztelet

a dömsödi református nagytemplomban.

Ezt követően felavatásra kerül a templomkertben
Kálvin János mellszobra,

Berki Géza alkotása.
Avató beszédet mond: Kövendy Angéla,

a Gundel Károly Szakképző Iskola történelemtanára.

Október 29-én vasárnap 15 órakor
ünnepi Istentisztelet

a dömsödi protestáns gyülekezetek részvételével
a dömsödi református nagytemplomban.

Vendég igehirdető: nt. Szaszák Imre ny. lelkipásztor.

Az Istentiszteletet megemlékezés követi
a fél évezrede kezdődött reformációról.

A műsorban közreműködik a Dezső Lajos Művészeti Iskola
és a Ju és Zsu Társulat.

Mindezek után megtekinthetik a
„Reformáció községünkben” című kiállítást

a gyülekezeti házban.
A kiállítást megnyitja: Szabóné Lévai Csilla lelkipásztor.

Az ünnepség szeretetvendégséggel zárul!

Minden kedves testvért szeretettel hívunk és várunk!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára édes-
anyánkat,

KISS GYÖRGYNÉT, született KASZIBA VIKTÓRIÁT,

akik együtt éreztek velünk, részvétüket fejezték ki

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KOVÁCS JÁNOS GYÖRGY

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Október 6. – 
A vértanúk emlékezete

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

OKTÓBER 6-I 
MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE,

mely 

2017. október 6-án (pénteken) 18 órakor lesz 
a Dömsödi Református Nagytemplomban.

Ezt követően emlékezzünk együtt Dömsöd és Dab 1848-as honvéd-
jeire egy-egy szál virággal, mécsessel a Hősök szobránál!

Erre az alkalomra mindenkit szeretettel várunk!
Szervezők
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a rendőrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

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

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

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

A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

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

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

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi 

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

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: szeptember 25.

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

Várható megjelenés: október eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Biricz Márta Enikő, 
Budai Szilvia, Burján Katalin, 

Csanálosi Melinda, Csikós Lászlóné, 
Földi Krisztina, Földvári Attila, Habaczellerné
Juhász Judit, Harsányi Zoltán, Korona Sándor,
Köntös Ágnes, Madarász Mária, Mucsi Edina,
Nemoda-Stiasny Márta, Orbánné Kiss Judit,

Orosz Lajosné, Pongrácz József, 
Richter Gyuláné, Siket Péter, 

Szabóné Lévai Csilla, Velláné Bucsi Mária.

Készült 800 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenik meg.

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

Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

A Magyar Korona Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

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

06-70-634-5434

Születtek:
Sas Károly – Kosiczki Tímea

DÓRA
Savanya Gergely – Bácsi Krisztina 

MARCELL GERGELY
Földvári Szabolcs – Balikó Mariann 

LAURA
Fekete Imre – Csóka Magdolna 

ADRIENN BRIGITTA
Denke József – Kincses Barbara

JÓZSEF TAMÁS
Bulyáki István – Répás Viktória 

GLÓRIA LILLA
Balázs László – Dr. Bán Orsolya 

ERIK

Házasságot kötöttek:
Szijjártó Krisztián – Gugyela Kitty

Kopor Tihamér – Cser Györgyi

Elhunytak:
Takács István 76 éves
Vitáris Péter 52 éves
Laczó Mihályné Egri Margit 70 éves
Zachár Ernőné Gálos Anna 90 éves
Kiss Györgyné Kasziba Viktória 84 éves
Balogh Gyula 61 éves

Anyakönyvi hírek

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk: 
Tárkányi Béla parancsnok: 

06-20-383-5407

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

A Dömsödi Horgász
Egyesület nyitva

tartása megbeszélés
alapján.

Telefon:
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Augusztus 220-áán üünnepeltünk

2017. 
„Szép Dömsödért”

Fotó: Vass Ilona

Bődi Csaba

Juhász Zoltán

Krisztián Zsolt

Gulyás Sándor Bradács Zoltán

Antalffy
Thomas

Fotó: 
Varga László főtanácsos

Richter Gyula

Dr. Almási Mihály

Canal System Plaszt Kft.,
Nagy Tanya

műanyag üzem

Tóth András

Dr. Borovszki Tímea
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