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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Már aludtunk egyet a XXV. Dömsödi Napok befejező műsorszámára
is! Gondolom, már mindenkiben kialakult egy vélemény, hogy vajon sikeres volt-e a rendezvénysorozat, méltóképpen ünnepeltük-e meg a negyedévszázados jubileumot? Nos a kérdésre a választ a nézőknek, hallgatóknak kell megadniuk! Én magam úgy gondolom – hozzáteszem elfogultan –, hogy az anyagi lehetőségeinket figyelembe véve, valóban nagyszerű két és fél napot tölthettek velünk az érdeklődők!
A pénteki megnyitó alkalmával adtam át az arra érdemeseknek a Képviselő-testület által odaítélt kitüntetéseket, okleveleket! Az est bevezetőjeként a testvértelepülési küldöttségeket köszöntöttem, illetve köszöntöttek
Ők bennünket. Így Zachar Stepanka, Fűr község polgármester asszonya,
illetve Hans Brehm, Knüllwald alpolgármestere szólt a településeink közötti kapcsolat fontosságáról! Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk
köszöntőjében hangsúlyozta a baráti találkozók jelentőségét! A Parlament
Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnökeként is felhívta figyelmünket
arra, hogy ne feledjük, a jövő év a „Nemzeti összetartozás éve” lesz! Ígérem, nem felejtjük!
A német barátaink civil egyesülete most már visszatérően egy jelentős
összeggel támogatja valamelyik alapítványunkat, intézményünket. Idén a
Dömsödért Alapítvány lett a kedvezményezett, köszönet érte!
Először az Elismerő Okleveleket adhattam át Tóth Pálnak az épített
környezetünk megóvásáért, Szabó Gézának Édesapja múzeumalapításáért, a Sion Security Kft. képviselőjének a dömsödi emberek egészségének
megóvásában végzett önkéntes szolgálatért (a defibrillátor 24 órás rendelkezésre állása), Kuna Orsolya és Hegedűs József rendőr őrmestereknek,
valamint Nagy Zsolt és Pongrácz József önkéntes tűzoltóknak abból az alkalomból, hogy életük kockáztatásával embereket mentettek ki egy égő
házból!

Berki Erika fotója

Dömsödért Emlékérmet adhattam át Patonai Istvánné Nórának nagyszerű pedagógiai és közéleti tevékenységéért, a BGB zenekar tagjainak,
Borosné Berta Zsuzsannának és Gonda Sándornak a minőségi szórakoztató zenéért és önzetlen felajánlásaikért, valamint Berki Géza szobrászművésznek a református templomkertben felállított Kálvin János mellszoborért és a polgármesteri szobát díszítő István király és Gizella királynő fejszobrokért!
Valamennyi kitüntetettnek gratulálok, büszke vagyok Rájuk!
Végül köszönöm mindenkinek, aki egy kicsit is segített a három nap
alatt az emberek gondtalan kikapcsolódásában! Köszönöm a szükséges
Képviselő-testületi döntéseket! Köszönöm az Ócsai Juli vezette rendező
csapatnak és a Pongrácz József vezette település-fenntartási csoportnak
nagyszerű helytállását! Dr. Wágner Viktornak az egészségügyi szűrővizsgálatokat, Vass Ilonának a kiállítást, a polgárőröknek, a rendőröknek, a
konyha dolgozóinak nélkülözhetetlen munkájukat (vajon kit hagyok ki a
felsorolásból?)!
Folytatás a 2. oldalon.
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Ha már az évfordulóknál tartunk, akkor be kell számolnom arról a díszoklevélről is, amelyet megkapott minden 1939-ben, Dab és Dömsöd
egyesülésének évében született lakótársunk, tehát akik most 80 évesek.
Szeretettel gratulálok, Isten éltesse sokáig Valamennyiüket!
Elkészült a honlapunkon a mindenki számára elérhető „Hibabejelentő
fül”! Kérek minden facebook felhasználót, hogy szíveskedjenek ismerőseik figyelmét is felhívni erre az új lehetőségre!
Azt is szeretném kérni, hogy segítsék a munkánkat azzal, hogy a „Hibabejelentő fül” használatával jelezzenek minden olyan hibát, problémát,
amely feltárása és javítása a dömsödi emberek komfortérzetét, településünk esztétikai kinézetét növeli! Már most jelzem, hogy hatósági ügyekben ez a lehetőség nem pótolja a személyes bejelentést! Köszönöm segítségüket! Tehát: https://www.domsod.hu/contact
Készül az új bölcsőde pályázatunk anyaga is. Reményeink szerint egy
sikeres pályázat után a jövő év végéig felépülhet a kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde Dömsödön is!

A „nagyutas” pályázatunk megvalósítása kézzelfogható közelségbe
került! A Képviselő-testület döntött a legkedvezőbb ajánlatot tett kivitelezőről, így a múlt héten már alá is írtuk a kivitelezői szerződést, és már csak
a pénzügyminiszter úr aláírására várunk a különtámogatás okiratára!
Az „Egézségközpont” építésénél a különtámogatás szerződése már
aláírva nálunk van, így rendelkezésünkre fog állni az építéshez újabb
25.600.000 forint! A bontás várható időpontja szeptember elejére tehető.
Áder János köztársasági elnök úr október 13-ra írta ki az önkormányzati választásokat. Már csak két és fél hónap van a megmérettetésig! Biztos
vagyok abban, hogy sok Dömsödért tenni akaró jelöltből tudnak majd a
választópolgárok válogatni! Magam is várom a megvalósítható programok ütköztetését!
Befejezésül hívok mindenkit az augusztus 20.-i ünnepségre és este a tűzijátékra! Terveink szerint a tűzijáték előtt, este 8 órakor adnánk át a dömsödi polgároknak a katolikus templommal szemben épülő Szent Márton
kertet! (Az elnevezés még csak javaslat!)
Bencze István

XXV. Dömsödi Napok kitüntetettjei
Dömsödért Emlékérem
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2017. (IV. 21.) rendeletéből:
10. § (1) Dömsöd nagyközség nagyra becsüli
a település szolgálatában, fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett
kimagasló, példamutató egyéni és közösségi,
szakmai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek
elismerésére „Dömsödért Emlékérem” elnevezéssel kitüntetést alapít.
Patonai Istvánné tanító Dömsödön született 1956-ban.
41 éve tanítja a dömsödi kisiskolásokat.
Több száz kisgyermeket tanított meg írni, olvasni, formálta személyiségüket, jellemüket.
Minden diákjában kereste azt az adottságot,
amellyel sikerélményhez juthatnak.
Különös figyelmet fordított a tehetséggondozásra. Versenyek körzeti és megyei fordulóira készítette fel tanítványait, akik eredményes szereplésükkel sok elismerést szereztek
a dömsödi iskolának. Több alkalommal megyei versenyt nyertek szavalói.
A hazafias nevelést is mindig fontosnak

Fotó: Vass

tartotta. Erről írt dolgozatát, módszertani
ajánlásait az alsós pedagógusok szívesen
használták.
Két cikluson át önkormányzati képviselő
volt.
Elsősorban az iskola érdekeit tartotta szem
előtt. A kis létszámú felzárkóztató első osztályok indításának fontosságát és előnyeit
mindvégig sikeresen képviselte.
Több mint két évtizeden át volt részese és
segítője a férje által vezetett vízi túráknak, a
szervezésben és a túrázók ellátásában nagy
szerepet vállalt.
Mindezek alapján a képviselő-testület Patonai Istvánnét érdemesnek tartja a Dömsödért Emlékérem kitüntetésre.
***
A BGB Zenekar 2004-ben alakult.
Tagjai Borosné Berta Zsuzsanna és Gonda
Sándor, mindketten képzett zenészek.

A zenekar tagjai számtalan helyen bizonyították már tökéletes szakmai felkészültségüket.
Minőségi zene, kiváló hangulatteremtő képesség jellemzi a zenekart, hatalmas repertoárjuknak köszönhetően minden korosztály számára
biztosítják a minőségi szórakozást.
Dömsöd nagyközség zenei életében több
éven keresztül kifejtett zenei munkásságukkal,

a település közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
Több kulturális eseményen, programon ellenszolgáltatás nélkül zenéltek, zenélnek (falunap, szüreti bál, Hal-Víz Nap, majális stb.).
A környező településeken is színvonalas előadásukkal öregbítik Dömsöd hírnevét.
Mindezek alapján a képviselő-testület a BGB
Zenekart érdemesnek tartja a Dömsödért Emlékérem kitüntetésre.
***
Berki Géza Ráckevén született 1954-ben.
Civil foglalkozása mellett hobbija a festészet
és a szobrászat lett, melynek élve több más
alkotása mellett 2018. évben a Dömsödi Református Egyház részére megfaragta Kálvin
János mellszobrát, amelyet a templom kertjében állítottak fel, gyarapítva ezzel településünk látványosságait.

Az elmúlt év nyarán megalkotta I. István
fejszobrát, amelyet Gizella királynő fejszobrának elkészítése követett.
Mindkét műalkotást az önkormányzatnak
ajánlotta fel, melyek a jövőben a mindenkori
polgármester szobáját fogják díszíteni.
Mindezek alapján a képviselő-testület
Berki Gézát érdemesnek tartja a Dömsödért
Emlékérem kitüntetésre.

XXIX. évfolyam 8. szám

3

Dömsödi Napok 2019-ben
A falu vezetése idén is gazdag kínálattal várta
a látogatókat a falunapi rendezvényeken. A
vendégek közül ki-ki kedve szerint válogathatott a programokból, hiszen volt benne látvány,
szórakozás, szórakoztatás, vendégfogadás, kiállítás, sport és még folytathatnám a felsorolást.
A megnyitó ünnepség bállal egybekötve a
PSOMK nagytermében zajlott. Bencze István
polgármester úr hivatalosan is megnyitotta a
XXV. Dömsödi Napokat. Beszédet mondott
Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr,
Hans Brehm Knüllwald testvértelepülésünk

„TÓTH PÁL, aki az önkormányzatnál eltöltött idő alatt magas szintű szakmai munkáról tett
tanúbizonyságot. Igyekezett figyelembe venni a
község gazdasági érdekeit, nagy figyelmet fordított a település épített és természetes környezetének megóvására. Ezen észrevételeit a község vezetőinek a tudomására hozta, és felhívta a
figyelmet az értékek megmentésének lehetséges módjára.”
A SION SECURITY BIZTONSÁGI
SZOLGÁLAT KÉPVISELETÉBEN PÉTERI CSABA vette át az oklevelet.

Klszák Tamás és felesége
Knüllwald a testvértelepülési kapcsolatok ápolása mellett minden esztendőben támogat egy civil egyesületet vagy intézményt, hogy annak
működését elősegítse. Idén a Dömsödért Alapítvány kapta meg e támogatást. Az alapítvány nevében Orosz Lajosné vette át ezt az elismerést.

Sion Security – Péteri Csaba
„A Sion Security Biztonsági Szolgálat 10 év
óta állandó készenlétben áll az életmentő defibrillátor készülék – rászoruló betegek részére történő – azonnali kiszállítására.”

Pánczél Károly
Dömsödért
Alapítvány –
Orosz Lajosné
Bencze István polgármester úr köszöntőjében
kihangsúlyozta a Dömsöd és testvértelepülései
közt ápolt kapcsolatok jelentőségét. Jörg Müller
és Zachar Stepanka szinte ugyanúgy emelték ki
ezen kapcsolatok fontosságát. (Mindkét beszédet
teljes terjedelmében az 5. oldalon olvashatják.)
Első alkalommal elismerő okleveleket nyújtott át Bencze István polgármester úr.
Elismerésben részesültek:

Hans Brehm
képviseletében, valamint Jörg Müller nyugdíjba
vonult polgármester úr és Zachar Stepanka, a
felvidéki testvértelepülésünk, Fűr község polgármester asszonya.
Hans Brehm beszédében elismerő szavakkal
méltatta Klszák Tamásnak és kedves feleségének, Évikének tevékenységét, akik hosszú évek
óta gondos és figyelmes vendéglátói a knüllwaldi delegáció tagjainak.

Tóth Pál

KUNA ORSOLYA RENDŐR ŐRMESTER, HEGEDŰS JÓZSEF ŐRMESTER,
NAGY ZSOLT ÉS PONGRÁCZ JÓZSEF
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK
„2019. március 16-án 01:30 óra körül riasztották a Dömsödi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tűzoltóit, hogy a Dömsöd, Napospart 62. szám
alatti ingatlannál tűzeset van és több személy az
épületben rekedt. A tűzoltók megkezdték a vonulást, azonban még előttük a helyszínre ért
Kuna Orsolya és Hegedűs József r. őrmesterek,
akik a tűzoltók kiérkezése előtt az udvaron tartózkodó tulajdonossal felvették a kapcsolatot,
aki elmondta nekik, hogy az emeleti szinten két
nő és egy hatéves gyermek tartózkodik, akik a
sűrű füst és a fürdőszobaajtó alól kicsapó lángok miatt nem tudják segítség nélkül elhagyni
az épületet. Ezt követően a két említett járőr betörte a bejárati ajtó egyik üvegkazettáját, és a
zárban lévő kulcs segítségével kinyitották a bejárati ajtó mindkét szárnyát, hogy a füst távozhasson az épületből. Ezt követően ért ki a helyszínre az ÖTE két tagja, Pongrácz József és
Nagy Zsolt, akik elsőként hőkamerával átvizsgálták az épületet, majd a fürdőszobát becsukva
Pongrácz József felment az emeletre, és a karjaiban lehozta a takaróba csavart gyermeket. Ezt
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Pongrácz József, Hegedűs József, Kuna Orsolya, Nagy Zsolt
követően Nagy Zsolt a földszintről a gyermeket
a szabad levegőre vitte, majd Pongrácz József
Kuna Orsolyával és Hegedűs Józseffel visszament az emeletre, és kivezették a két hölgyet is
az épületből, majd a mentő kiérkezéséig mindhárom személyt a rendőrautóban helyezték el.
A személyek mentését követően a helyszínen
lévő Klszák Tamás és Laczó Csaba, akik szintén az ÖTE tűzoltói, megkezdték a tűz oltását.
Az említett tűzoltók és rendőrök helyszínen tanúsított példaértékű helytállása, a tűzoltósággal és a polgári személyekkel való kiváló együttműködésük elismerésre méltó
cselekedet volt.”
POSZTUMUSZ ELISMERŐ OKLEVELET KAPOTT SZABÓ LAJOS TANÍTÓ
ÚR, A PETŐFI EMLÉKMÚZEUM ALAPÍTÓJA. AZ ELISMERŐ OKLEVELET
FIA, SZABÓ GÉZA VETTE ÁT.
„Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az utókor tisztelete és hálája kifejezéseként posztumusz elismerő oklevelet
adományoz néhai Szabó Lajosnak, a Petőfi Emlékmúzeum megalapítójának, aki a településen
végzett kulturális és muzeológiai tevékenységével évtizedekre megalapozta Dömsöd község
Petőfi-örökségét.”

ball szerelmesei, míg a színpad melletti sátorban Dr. Wágner Viktor tartott egészségügyi
szűrővizsgálatot. A színpadon óvodások, táncosok, zumbások, énekesek és meseelőadás
szórakoztatta az ideérkező vendégeket. Több
százan látogattak ide a két nap alatt és hallgathattak örökzöld, disco vagy éppen rap
előadókat. A pálya szélén kirakodó és frissítő standok várták vásárlóikat. Ha épp vurstlizni szeretett volna valaki, az megtehette a
Középső út innenső oldalán, ahol a négygenerációs Greznár vidámpark kínált vidám kikapcsolódást.
A kétnapos rendezvénysort vasárnap 20
órakor Hajdú László Il Silenzio játéka zárta.
A több napos rendezvény lebonyolításában
egy emberként állt helyt a PSOMK teljes kollektívája, valamint az önkormányzat településfenntartási csoportja, a helyszínt és a biztonságot a dömsödi polgárőrök biztosították.
Minden résztvevő nevében köszönet illeti
munkájukat!
Vass Ilona

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2019. szept. 18. szerdán 14-15 óráig

Szabó Géza
Az elismerések sorát a Dömsödért Emlékérem átadása követte. Dömsöd Nagyközség
Képviselő-testületének elismerésében részesült:
Patonai Istvánné tanítónő, a BGB zenekar és
Berki Géza festő-szobrász.
Az est folyamán közreműködött Ócsai Juli és
Éliás Tibor.
Szombaton és vasárnap a rendezvény központi helyszíne a Duna-parti kosárlabdapálya
volt. A focipályán Dömsöd – Ferencváros öregfiúk labdarúgó mérkőzésen drukkolhattak a fut-

SZABÓ ANDREA
képviselő, az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
Fotók: Vass
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Zachar Stepanka beszéde
a XXV. Dömsödi Napok
megnyitóján
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Jörg Müller beszéde
a XXV. Dömsödi Napok
megnyitóján

Fotók: Vass
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt képviselő-testület! Tisztelt knüllwaldi
vendégek! Kedves dömsödi barátaink!
Ismét eltelt egy év utolsó találkozásunk óta. Végigperegtek a percek, órák,
napok ujjaink közt, akár a por, melyet felkavar és továbbvisz a szél.
Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért csak egyszeri a találkozás?
A rohanó hétköznapok külön utakon vezetnek, egy képzeletbeli határ elválaszt egymástól.
Mégis meggyőződéssel és szeretettel mondom ki azt, hogy Fűr és Dömsöd
barátsága egy fényes ékkő, abban a talán kissé megkopott láthatatlan gyűrűben, amely megpecsételte és összefonta egy nemzet és két ország emberi
kapcsolatait. Hiszen több mint 50 évvel ezelőtt, amikor kinyílt annak a bizonyos csehszlovák autóbusznak az ajtaja, melyre felszálltak a dömsödiek köszönteni a fűri embereket, s amikor ezek a léptek oly bizonytalanul közelítettek a másik felé, mert ugye mit is mondjunk és milyen nyelven is egymásnak... AKKOR megtörtént az az egyszerű, de annál értékesebb pillanat: magyar a magyarra talált.
Ezután megállíthatatlanul elindult a szeretet és a barátságok vonala, családi barátságok kötődtek községeink polgárai közt. Hiszen Vass Ilonka is
együtt játszott és kirándult még a Balogh lányokkal, Andreával és Ágival.
Merthogy ilyen egyszerű az egész: élni kell, a magunk egyszerű módján,
nem felejtve családot, barátokat, hovatartozást.
A múlt hétvége Fűrön is a falunapok jegyében zajlott. A közel 950 lelket
számláló Fűrön sokan kivették részüket a szervezésből, megvalósításból.
Olyan hétvégét tudhatunk magunk mögött, amely gazdag volt mozgásban,
sportban, kultúrában, szórakozásban, s melynek Önök-Ti dömsödiek is a részesei voltatok.
2020 a nemzeti összetartozás éve. A mi esetünkben azt jelenti, hogy fűri a
dömsödinek testvére-barátja. A szívünk egy célért kell hogy továbbra is dobbanjon: népünkért, kultúránkért – az egységért. Csak akkor van összetartás,
ha együtt lélegzünk, ha a szívünk egy ütemre dobban, melyhez arra van szükség, hogy közös céljaink legyenek, melyekért együtt teszünk.
A történelem számtalan példát állít elénk, melynek végszava, hogy a múltat tanításként, útmutatásként éljük meg.
1998. április 18-án Dömsöd Nagyközség és Fűr Község aláírta együttműködési szerződését. Elkezdődött valami, amit évente ünneplünk, s ami mindenen átsegít: a dömsödiek és fűriek barátsága, egymás iránti tisztelete, szeretete. Kívánok sok együtt töltött évet mindannyiunknak!
Köszönöm a figyelmet!

Ma este nem polgármesterként állok Önök előtt –
mint ahogy ezelőtt évekig –, hiszen nyugdíjas vagyok.
Ma este a partneregyesület testületének a nevében állok Önök előtt, és dr. Rolf-Dieter Borkot, az egyesület
elnökét helyettesítem, aki kórházi tartózkodás miatt
nem tudott az idei rendezvénysorozaton megjelenni.
Meghívásuknak nagyon örültünk, melynek szívesen
teszünk eleget. A Remsfeldi Sportegyesület Labdarúgó
Szakosztálya részéről 10 fiatalember jött velünk, akik
itteni élményeiket otthoni köreikben biztosan tovább
fogják mesélni.
Ahogy Hans Brehm már elmondta, nagyon fontosnak tartom – különösen a fiatalokkal megértetni, hogy
mi egy Európát alkotunk, és az európai barátságokat
ezért megélni és élni kell. Mi is ezt tesszük, és a jövőben is ezt fogjuk tenni.
Szintén fontosnak tartom az emberekben tudatosítani, hogy csak egy közös Európa tudja azt a békés
együttélést biztosítani, amit az utóbbi évtizedekben is
megélhettünk. Ezt az időszakot hajlamosak az emberek
elfelejteni.
Aktuálisan nehéz körülmények uralkodnak Európában. De mi, barátságunkon keresztül, összefogást
érünk el és összefogást tudunk felmutatni.
Tisztelt dr. Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr!
Beszédében kihangsúlyozta a gyermekek, a hit és a
haza értékeinek a fontosságát. Igen, ezen értékek kivételes jelentőségét 100%-osan támogatom. Ezen értékeket szeretném az igazságosság és a demokrácia értékeivel kiegészíteni, melyek a békés együttélés érdekeit
szolgálják. A mi közös feladatunk az, hogy Európában
azonos életkörülményeket alakítsunk ki, és ezeket meg
is tartsuk.
Örülök az Önökkel együtt töltött időnek és óráknak.
Mindenkinek jó szórakozást kívánok ma estére, és nagyon jó időtöltést a 2019-es Dömsödi Napok eseményeire.

6

XXIX. évfolyam 8. szám

Iskola és óvoda helyzete Fûrön

Elsőként 2012-ben közöltem
részletes beszámolót testvértelepülésünk, Fűr község falunapi rendezvényéről. Azóta minden esztendőben lehetőségeimhez mérten
igyekszem tájékoztatni Dömsöd
lakóit egy-egy ilyen jelentős alkalomról. Mert fontosnak érzem,
hogy itthon is tudjanak arról, hogy
a felvidéki kis magyar falucska
hogyan éli mindennapjait, lakói
hogyan gondolkodnak, mivel foglalkoznak.
Az eltelt évek során minden
egyes fűri falunapon feltűnt, hogy
a színpadon óvodások és iskolások is szórakoztatták a falu közösségét. Hiszen Ők a közösség legfiatalabb tagjai! Az óvó nénik, tanító nénik a kicsiny gyermekek képességeinek megfelelő produkciókat állítottak
színpadra, ami aztán a gyerekek s a közönség számára is egyaránt örömteli élményt nyújtott. Ezért is volt sikeres!

Idén is néztem a kis elevenségeket, akik ha nem a színpadon,
akkor előtte táncoltak. Néztem
az alapiskola növendékeit is,
ahogyan előadták az „Egyszer
egy királyfi” című mesét. Maroknyi tehetséges gyermek, akik
a mesejáték díszletét saját kezűleg készítették el, a tanító néni
irányításával.
Mindeközben azt is tudtam,
hogy szeptemberben már a környező települések iskoláiban
fogják megkezdeni a tanévet.
Kíváncsivá tett, mi vezetett
idáig, és arra is kíváncsi lettem,
hogy vajon az óvodában is ugyanez a helyzet?
A fűri óvodából Torma Kovács Noémi óvónőt kérdezgettem:
– Jelenleg hány gyermek jár az óvodába?
– Idén szeptemberben 18 kisgyermek kezdi meg az óvodát. Közülük
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Fotók: Vass
négy új kisgyerek lesz. Egy kis létszámú vegyes csoporttal dolgozunk,
ahol 3-6 éves korig vannak gyermekek.
– Hányan fejezték be az óvodát idén?
– Összesen hárman. Közülük ketten mennek magyar iskolába Kürtre és
Köbölkútra, egy pedig Csúzra szlovák iskolába. A magyar iskolákból
majd menni fognak velük szavalóversenyre is, mert igen ügyesek. Emellett rajzból is jeleskednek, tehát a kézügyességük is jó.
– Milyen nyelven folynak az óvodában a foglalkozások?
– A gyermekek többsége magyar, de a foglalkozások két nyelven folynak (magyar és szlovák). Ezt igen fontos betartani, mert az iskolában erre
szükségük lesz.
– Hány helyiségben és milyen személyzettel tudják ellátni az óvodai feladatokat?
– Mivel kicsi a csoport létszáma, kényelmesen elférünk két helyiségben. Egyik a csoportszoba, másik pedig a háló.
A személyzet két főből áll. Dikácz Lea az igazgató óvónő és én vagyok
még. Dadusunk nincs, de ez nem meglepő, hiszen Szlovákiában nincs
ilyen munkakör. A konyhában Redeczky Szilvi főz nemcsak az óvodás,
hanem az iskolás gyermekeknek is.
A fűri alapiskola működéséről, múltjáról, leghitelesebben idézem: „Az
iskola rövid történelmi áttekintéséből”:
„A községi krónika először 1887-ben említi az iskolát, ami akkor egyházi iskola. 1951-ben 1-5. évfolyammal rendelkező nemzeti iskolává alakítják. 1955-ben államosítják a kerületet és az iskolát. 1979-ben, a körzetesítés időszakában Kürthöz csatolják. Fűrre osztályokat helyeznek ki.
1987-ben teljesen megszűnik a tanítás a településen.
A bársonyos forradalom után, 1990-ben lehetőség nyílik a reintegrációra, 1-4. tagozaton megindul a tanítás összevont osztályokban.
…A szülők közül sokan félve adták ide gyermeküket. Féltek, hogy az
összevont osztályokban elmaradnak a tanulással.
Az 1. és 2. osztályban 13 tanuló kezdett. Az igazgató és az osztályfőnök
Krecsmer Mária. A 3. és 4. osztály létszáma 18 tanuló, osztályfőnök
Laczkó Ilona. A napköziben Ipek Hajnalka tanított. HETENTE KÉTSZER Veres Mónika német nyelvet oktatott. Az iskola 1990. december

31-ig az önkormányzathoz tartozott anyagilag. A község a saját pénzéből
renováltatta az iskola épületét, és szeptembertől decemberig az összes lehetséges berendezést, segédeszközt, módszertani könyvet….”
Idén szeptemberben nem nyitja ki kapuit az iskola. A jelenlegi helyzetről Horváth Babi Andrea tanítónőt kérdeztem:
– Az itt élő családok kötelesek Fűrre íratni gyermekeiket, vagy választhatnak más oktatási intézményt is?
– Természetesen szabadon választhatnak. Egyre gyakoribb, hogy a családok itt laknak, de nem élnek itt. Vásárolni vagy bármiért elutaznak máshová.
– Amikor 1990-ben újra megnyitotta kapuit a fűri iskola, Önt mint
kisdiákot hogyan érintette?
– Akkoriban Kürtre jártam iskolába, és harmadikban nyílt lehetőség arra, hogy visszajöjjek. Nem volt kérdés számomra. Az akkori faluvezetés végigjárta a lakosságot és felkínálta a lehetőséget, hogy a gyerekek helyben maradjanak 1-4. osztályig. Természetesen volt aki élt
ezzel, volt aki nem.
– Lát-e arra lehetőséget, hogy valami módon mégis működjön az
iskola?
– Fejkvóta van. Ahány gyermek jár, annyi után fizet az állam, a többit a
falunak kell hozzátenni. Most csak 7-szer kaptuk meg azt a pénzt, mert hét
gyerek járt iskolába. Ha legalább 18 gyermek járna a négy évfolyamon,
semmi gond nem lenne. Ebben az évben koruknál fogva öt elsős lehetett
volna. Mindig a szülőkön múlik, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan
döntenek gyermekük oktatása terén. Sajnos jelenleg halvány esélye van
annak, hogy az iskola működőképes gyereklétszámot tudjon magáénak,
de bízom abban, hogy ez mindenképp változik majd!
– A továbbiakban miben látja a megoldást?
– Az eltelt években Andersen Estet szerveztünk az iskolás gyerekeknek. Segítségemre volt ennek lebonyolításában a Nosztalgia Női Kar.
Ilyenkor a gyerekek péntek délután visszajönnek az iskolába, mi addigra
elkészítünk mindent. Az ágyakat elhozzuk az óvodából, és az ételt is előkészítjük.
A közös foglalkozáson először is mesét olvasunk. Mindenkinek hozni
kell a saját könyvét, leülnek és kis részletet olvasnak belőle.
Este tábortüzet rakunk és megsütjük a szalonnát vagy a kolbászt, amit a
gyerekek mindig nagyon várnak. Indulót is tanulunk ilyenkor, és azzal járjuk körbe a falut. A régebben itt tanuló gyerekek is visszajárnak. Ilyenkor
szoktunk bújócskázni is, és ekkor lehet a templom kertjében is elbújni.
Azt hiszem, ezek maradandó élmények, és ilyenekkel lehet majd összetartani a kis közösséget. Talán ez is a megoldások egyike lehet.
Magam részéről bízom abban, hogy kedvezően alakul majd a jövőben
Fűrön az oktatásügy, és a fiatalok nem szakadnak el teljesen szülőfalujuktól. Bízom abban, hogy mindig lesznek családi rendezvények és Andersen Estek, melyek maradandó élményt nyújtanak a fiataloknak!
Vass Ilona
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Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola álláshirdetései
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Matematika-bármely szakos tanár,
valamint

Angol-bármely szakos tanár,
valamint

Tanító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Széchenyi utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakos tanári munkakörbe sorolt feladatok
ellátása.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Mészáros Pálné intézményvezető részére a titkarsag@domsodiskola.hu
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 21.
A munkáltatóval és a pályázattal kapcsolatban
további információt a www.domsodiskola.hu,
www.domsod.hu és a www.kozigallas.hu honlapon szerezhet.
***
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Testnevelés (-bármely) szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Széchenyi utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakos tanári munkakörbe sorolt feladatok
ellátása.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Mészáros Pálné intézményvezető részére a szechenyi77.domsod@gmail.com
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 23.
A munkáltatóval és a pályázattal kapcsolatban
további információt a www.domsodiskola.hu,
www.domsod.hu és a www.kozigallas.hu honlapon szerezhet.

Fejlesztőpedagógus munkakörbe sorolt feladatok ellátása.
A különböző szakvélemények által előírt fejlesztő foglalkozások megtartása a BTM tanulók
számára az 1-8. évfolyamon.
Egyéb foglalkozások megtartása, ellátása.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Mészáros Pálné intézményvezető részére a szechenyi77.domsod@gmail.com
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 23.
A munkáltatóval és a pályázattal kapcsolatban
további információt a www.domsodiskola.hu,
www.domsod.hu és a www.kozigallas.hu honlapon szerezhet.
***
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Iskolapszichológus

***
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Fejlesztőpedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Széchenyi út 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
KARBANTARTÓT keres 8 órás munkaidőben.
Munkakörbe tartozó feladatok:
Karbantartás,
Kazánok ellenőrzése,
Udvarok rendben tartása,
Fűnyírás.
Az állás betöltésénél a szakmai végzettség feltétel!
További információ:
Varga Anikó 20/947- 0288
Ácsné Jaksa Szilvia 30/678-9404

munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 11 órás.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Iskolapszichológusi feladatok ellátása.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Mészáros Pálné intézményvezető részére a szechenyi77.domsod@gmail.com
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 21.
A munkáltatóval és a pályázattal kapcsolatban
további információt a www.domsodiskola.hu,
www.domsod.hu és a www.kozigallas.hu honlapon szerezhet.

A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár nyári nyitva tartása
Hétfő: Zárva
Kedd: 08-14
Szerda: 08-14
Csütörtök: 08-14
Péntek: 08-14
Szombat: 08-12
A könyvtár aug. 1-20-ig zárva
tart, nyitás augusztus 21-én.
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.

Kútfúrás 110-es csatornacsővel – garanciával. 06-30-964-0485
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Ez történt a Gyerekházban
Eljött a nyár a Gyerekházba is, ami felénk egyet jelent azzal, hogy kibővül a hozzánk látogató gyerekek köre, hiszen ilyenkor nem csak a három év alatti apróságok
jönnek hozzánk, hanem sokszor a nyári
szünetüket töltő óvodás, kisiskolás nagytesók is. Persze legtöbbjüket hazavárjuk,
hiszen ők is sokat jártak hozzánk kisebb korukban. Én személy szerint nagyon szeretem ezeket a kicsit nyüzsgősebb, zajosabb
napokat, jó látni, hogy mennyit nőttek, fejlődtek, mennyit ügyesedtek a „régi” gyerekeink. Ilyenkor a rendszeres programjainknak is más a hangulata, hiszen míg a kicsik
még anya segítségével vesznek részt,
mondjuk a mondókázásban, a rajzolásban
vagy a mozgásos játékokban, a nagyobbacskák már más módon, ők már önállóbbak és talán bátrabbak.
Az elmúlt időszakban is szerveztünk
több közösségi programot. Július elején
Nemes Zoltánné DSMG (Dévényes) szakgyógytornász látogatott el hozzánk. Beszélt
a gyermekek mozgásfejlődéséről, valamint
arról, hogy milyen esetekben kell szakemberhez fordulni. Természetesen válaszolt a
szülők kérdéseire is, és megvizsgálta azokat a gyerekeket, akiknél a szülő ezt kérte.
Július elején a kiskunlacházi OTP Bank
CSOK ügyintézője volt a vendégünk. Tájékoztatójában elmondta az új családtámoga-

tási rendszer részleteit. Beszélt az új babaváró támogatás, a CSOK és a falusi CSOK
feltételeiről. Aki aznap ellátogatott hozzánk, megtudhatta, hogy milyen támogatásra jogosult, azt, hogy mi az igénybevétel
módja, és feltehette kérdéseit is.
A hónap közepén egy nagyon jó hangulatú szépségnapot tartottunk. Ezen a napon az
anyukáknak kedveztünk egy kicsit, hiszen a
mindennapos gyereknevelés, a családi teendők mellett nők is vagyunk. Törődtünk egy
kicsit önmagunkkal, és olyan nőiességünket erősítő dolgokat csináltunk, mint arctisztítási és kezelési tanácsadás, smink- és
frizurakészítés, amire a kisgyermekes anyáknak sokszor nagyon kevés ideje jut.
Természetesen a következő hónapban is
szervezünk programokat. Tervbe van, hogy
meghívunk egy szoptatási tanácsadót, aki
az anyatejes táplálásban segíti a leendő és
már gyakorló anyukákat, tervezzük megünnepelni az Új Kenyér Ünnepét egy közös
kenyérsütéssel, elbúcsúzunk az óvodába induló gyermekeinktől a Ballagás során, valamint tervbe van a Nagyszülők napja és
egy elsősegély tanfolyam megszervezése
is. Minden programunkra szeretettel várjuk
a kisgyermekeket nevelő családokat. A
programok pontos időpontját és részletes
leírását a facebook oldalunkon fogjuk közzétenni.
Mucsi Edina

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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Hogyan szabályozza a fogyasztóvédelmi törvény az ár
feltüntetését és a termék csomagolását? Melyek a fiatalkorúak
védelmét szolgáló rendelkezések?
Ár feltüntetése
A fogyasztót írásban kell tájékoztatni a
fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról, az egységáráról és a szolgáltatás díjáról. Ritkán
fordul elő és keveseket
Dr. Csanádi Károly
érint, de ezt a szabályt
elnök
az árverés útján értékesítendő termékre nem kell alkalmazni, ha annak
kikiáltási (induló) árát az árverési tájékoztatóban
meghatározták.
Az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás
díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és
tisztán olvashatóan kell feltüntetni.
Az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás
díját Magyarország törvényes fizetőeszközében
kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.
Kivétel a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás.
A termék eladási áraként és egységáraként,
illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által
ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi
adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó
árat kell feltüntetni. Nem helyes az a kereskedői gyakorlat, miszerint a fogyasztóval (vásárlóval) úgynevezett nettó árat közölnek, különösen az informatikai termékek vásárlói panaszkodnak miatta. A fogyasztót (vásárlót) az
érdekli, hogy a termékért mennyit kell fizetnie, és azt sem lehet elvárni, hogy számolja ki
az áfás árat.
Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát, az
egységárat is meg kell adni. Jogszabály kivételt
meghatározhat. Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás
köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár
vagy szolgáltatási díj felszámítására.
Csomagolás
A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék minőségét, könnyítse
meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy mennyiségét. A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a
gyártó, az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó, illetve a szolgáltatást értékesítő vállalkozás köteles.
Ha a gyártó nem tesz eleget a kötelezettségeinek, a forgalmazó köteles azt pótolni. Az eljáró
hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni,
hogy a csomagolásra, illetve az árfeltüntetésre
vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.
Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló rendelkezések
Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy részére – a kizárólag orvosi rendelvény-

re kiadható gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.
Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy részére szexuális terméket értékesíteni,
illetve kiszolgálni. Tilos tizennyolcadik életévét
be nem töltött személy részére dohányterméket
értékesíteni, illetve kiszolgálni.
A fentiekben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak
képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót
életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor
megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.
A játékszoftver gyártója az olyan játékszoftver
forgalmazása esetén, amely alkalmas a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek fizikai,
szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy
meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása, köteles a „Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott!”
szöveget a játékszoftver csomagolásán jól észlelhető módon feltüntetni. A kötelezettséget az
internetes lehívásra közzététel útján forgalmazott
játékszoftver esetén a technikai sajátosságoknak
megfelelő eltéréssel, a játékszoftver lehívása előtt
kell teljesíteni. Ha a kötelezettségét a gyártó nem
teljesíti, a játékszoftver forgalmazója a szoftvert
szöveg feltüntetésével hozhatja forgalomba.
A játékszoftver gyártója abban az esetben köteles az előző bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget tenni, ha előzőleg nem csatlakozott az
Egységes Európai Játékinformációs Rendszerhez
(Pan European Game Information – PEGI) és
nem alkalmazza a PEGI által megállapított, korhatár-besorolásra vonatkozó előírásokat.
A fogyasztói jogviták rendezésére vonatkozó
kérelmeket postai küldeményként a Pest Megyei
Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61.
II. em. 240. alatti címére lehet feladni.
A „Fogyasztói Jogviták” című fogyasztóvédelmi magazinműsor elérhető és visszanézhető a
FIX Televízió www.fixhd.tv hivatalos honlapján
és a YouTube oldalon is. Kéthetenként premier
adásban új műsor látható a képernyőn, páros héten csütörtökön 21 óra 15 perckor. A nyári szünet
után szeptemberben jövőtervezés a képernyőn!
Tudják-e a lap Olvasói, hogy mennyi lesz a vállalkozók nyugdíjba beszámítható szolgálati ideje
az egyes adózási lehetőségek választása esetében? A műsor szakértő vendége lesz Kis J. Ervin
igazságügyi szakértő, pénzügyi tanácsadó.
Kedves Olvasóim! Legyenek naprakészek fogyasztóvédelemből! Olvassák a helyi lapot és
nézzék a fogyasztóvédelmi televíziós műsorokat!
Minden héten fogyasztóvédelem a képernyőn!
Dr. Csanádi Károly
a Pest Megyei Békéltető Testület elnöke,
a FIX Televízió műsorvezetője

A Dömsödi
Általános
Ipartestület hírei

A Dömsödi
Általános
Ipartestület
bérbeadja 2344
Dömsöd, Petőfi
S. u. 11-13. sz.
alatt található
igényesen
felújított
nagytermét,
mely alkalmas rendezvények, baráti,
családi összejövetelek megtartására
(max. 60 fő)!
Érdeklődni lehet:
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
Tel.: 06 24 435 416, 06 30 921 8293
ipartestulet.d@pr.hu

című állandó kiállítás megtekinthető az
Iparos körben minden hétköznap délelőtt,
ill. csoportoknak előre megbeszélt
időpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklődni a következő számokon:
Szabó Andrea: 06 30 5947 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
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Te l e p ü l é s - k é p
A „Szép Dömsödért”
emlékplakettek minden év
augusztusában kiosztásra
kerülnek, ami előtt kis bizottságunk (Kovács László
tanító úr, Tóbisz Lászlóné
építész, Vargáné Ágoston
Julianna főépítész asszony,
Ispán Ignác, a Településfejlesztési Bizottság elnöke,
Csanálosi Melinda műszaki
előadó és jómagam) végigjárja a falu utcáit.
Mindig van sok javaslat,
hogy ki lehetne idén a következő, akinek a portája
méltóvá vált az elismerésre,
ugyanis nem csak a ház külleme, karbantartottsága,
„szépsége” a mérvadó a
döntésnél, hanem az udvarház utca felé nyújtott összképe, az előtte lévő közterülettel együtt. Van ahová már
több éve visszatérünk, elkészült-e az a felújítás/rendezés, amely után érdemessé válhat a ház gazdája
az elismerésre. Van, hogy menet közben bukkanunk rá egy olyan nemrég
befejezett felújításra, amiről nem is tudtunk.
Megnyugtató, hogy minden évben ki tudunk választani újabb 11 olyan
épületet, amely méltóvá vált az elismerésre, ez azt is jelenti, hogy lassan,
de biztosan szépülnek, újulnak meg az épületek (az új építkezések száma
nem jelentős).
Az, hogy a díj szó szoros értelmében mi a szép, az relatív, és időnként
magunk között a bizottságban is kicsit vitatkozunk, hogy kinek mi tetszik,
de végül mindig az észérvek döntenek (rendezett-virágos kert, rendszeresen esztétikusan karbantartott ház, lefestett kerítés stb. …).
Azt gondolhatjuk, hogy egy ház egymagában még nem sokat lendíthet pozitív irányba a település arculatán, de bizony igen, mert egyegy felújítás/megújulás, egy virágos előkert, egy gondozott füves
árok, egy szépen lefestett kerítés, amely engedi betekinteni az embert
az utcán járva a telekbelső felé, mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a
község összképét javítsa. A házak és az utca együtt kell hogy egy
egységes képet alkossanak, ezért fontos a közterületek gondozásatervezése.
Dömsödnek is, mint majdnem minden magyar településnek, van

Településképi Arculati Kézikönyve, amely meghatározza a település
karaktert adó területeit, ezekre a területrészekre ajánlásokat fogalmaz
meg építészeti útmutatóként, valamint a községben található és követendő jó példákat is bemutatja. Illetve van Településképi rendelete,
amelynek célja a település építészeti, településképi és természeti értékeinek védelme és igényes alakítása helyi építészeti örökség védelmének meghatározásával és szabályozásával.
Jó volna, ha minden dömsödi lakos megismerné ezeket a dokumentumokat (elérhetőek a www.domsod.hu weboldalon vagy az önkormányzatnál), és a felújítások és építkezések ezen vezérfonalak
mentén történnének, mert akkor a sok kis mozaik összeállhatna egy
esztétikus és összetartozó településképpé. Így Dömsöd vonzóbbá
válhatna az ide látogatók számára, és az itt lakóknak pedig élhetőbb
és még szebb-kedvesebb környezetet biztosíthatna.
Tarr-Sipos Zsuzsa
okleveles településmérnök
a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság külsős tagja
forrás: www.domsod.hu
Folytatása következik a szeptemberi lapszámban!
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Dömsödi írott falvédõk címmel nyílt kiállítás
július 14-én a Petrovics-házban
Idestova 10 esztendeje gyűlnek a textíliák, mosva, keményítve, gondosan kivasalva, összehajtva, felcímkézve. A Petőfi Emlékház nyugalmazott vezetője, Fehér Lászlóné hívta fel figyelmem ezekre a kézimunkákra, kezembe nyomva a megfelelő szakirodalmat, s csak annyit mondott:
„Érdemes lenne foglalkozni a falvédőkkel!…”
Köszönet az iránymutatásért Krisztinának! A falvédők lassan-lassan elkezdtek köszöngetni nekem, nem lehetett őket figyelmen kívül hagyni.
Társult melléjük hokedlitakaró, feliratos szekrénycsík, keresztszemes terítő, kefe- és fésűtartó, kékfestő ruha, madeirás kötő. Nincs két egyforma
darab! A kiállításra került közel félszáz kézimunka nagy örömet okoz a
látogatóknak, hiszen számos kedves emléket idéznek fel.
Kérünk mindenkit, akinek háztartásában vagy ismeretségi körében feleslegessé váltak írott falvédők, keressen
meg, szívesen átveszem azokat!
A kiállítás szeptember első hetében
még megtekinthető lesz, azt követően
pedig a Ráckevei Árpád Múzeumban
kerülnek a nagyközönség elé. A dömsödi kiállítást Jáki Réka etnográfus nyitotta meg, az általa elhangzott beszédet itt
olvashatják:
„Tisztelt Múzeumvezető Asszony,
Kedves Vendégek!
Nagy örömmel tettem eleget Vass Ilona felkérésének, amikor pár hónappal
ezelőtt felvetette az ötletét, hogy az évek
során általa gondosan összegyűjtött,
gondozott és rendszerezett falvédőkből,
– amelyek a 19. századtól a 20. század
közepéig sok lakásnak főképp konyhai
díszei és a falak védői voltak hazánkban
is –, egy kiállítást szeretne rendezni, és
mint néprajzos kollega nyissam én meg.
Elsősorban azért is örültem, mert egy
letűnt korszak nagyon fontos és sokat
vitatott, de egyértelműen rengeteg információt és értéket hordozó tárgyi
együttesét mutathatjuk itt be Dömsödön, miközben talán a helyére is tehetjük a köztudatban jelentőségüket.
Hiszen maga a szakma is kereste évtizedekig a helyüket, különösen a
’70-es évektől, amikor Kovács Ákos egykori hatvani múzeumigazgató
országos gyűjtést szervezett az akkor még fellelhető, néprajzi értéket képviselő falvédők megmentésére az utókor számára, és több mint 600 darabos gyűjteményt hoztak létre. Akkor születtek meg az első tanulmányok a
falvédőkről, hogy beillesszék őket a kulturális örökségeink közé. Sokakban felvetődött, hogy vajon múzeumba valók ilyen tárgyak? Művészet
ez, vagy néprajz, vagy szociológiai dokumentáció? Én azt gondolom,
hogy mindezek összességében. És talán még ennél is több…
Hiszen ahogy belép az ember ebbe az amúgy is erős szellemiséget hordozó Petrovics-házba, azt hiszem mindnyájan érezhetjük, hogy a régi otthonok melege sugárzik ránk ezekről a falvédőkről. A hangsúly itt a régin van, hiszen ezek az évszázadokig szinte minden paraszti és polgári
háztartásban is fellelhető falvédők ma már kiszorultak az otthonokból, és
csak elvétve lelhetők fel a hagyományőrző települések némelyikének idősebb portáin. Ha nem is tudatosan, a falvédők készítői egy korképet
hagytak számunkra a maguk kis világáról az utókornak.
Történetisége talán a legkevésbé vitatott ezeknek a feliratos lakástextí-

liáknak, mert az már köztudott, hogy Németországból indult el ez az ún.
kézimunka divat, és került először érdekes módon az úri-polgári otthonokba, amikor is folyóiratokat járató, művészeti könyveket lapozgató előkelő dámáknak és a velük lépést tartani óhajtó vagyonos polgárasszonyoknak az ebédlői és hálószobái megteltek vászonra kék és piros fonállal, szár- és laposöltéssel kivarrt dísztörölközőkkel, abroszokkal és ágyterítőkkel. Ezek újszerű díszei, a kor felfogásának megfelelően megjelenített, reneszánsz öltözetes figurák és kanyargó mondatszalagok voltak az
elődei az itt látható falvédőknek, majd ahogyan annyi más jelenséggel is
előfordult, váltak az idők folyamán népi díszítőművészeti tárgyakká,
mégpedig úgy, hogy a divat megállíthatatlanul terjedt tovább a kispolgárság köreiben, hogy azután náluk még vagy
fél évszázadot tovább éljen.
A kispolgári háztartásokban egészen új
szerepet is kapott a feliratos hímzés, azáltal, hogy falvédőként kezdték alkalmazni.
Főként ilyen minőségben jutott el a
konyhába, a háziasszony büszkén mutogatott munkahelyére. A konyhai felhasználásra viszont annak nyomán került sor,
hogy a konyhák éppen a 19. század végén,
a takaréktűzhelyek meghonosodását követően modernizálódtak, nagy ablakokat,
világos színű, lemosható bútorzatot kaptak. Így azután szinte vonzották magukhoz a helyiség rendjét, tisztaságát óvó és
egyben kihangsúlyozó vászonterítőket,
nemkülönben a falvédőket.
A századfordulón már eljutott ez az
olcsó és könnyen tisztán tartható, lényegében falikép, tetszetős lakásdísz a legszerényebb otthonokba is, a falusi nép
otthonaiba.
Puszta ránézésre aligha mondaná meg
valaki, milyen indítóokra vezethető vissza
a háziasszonyokat banális intelmekkel oktatgató, a műdal- és slágerfoszlányokat érzelmesen illusztráló, hímzett konyhai falvédőknek a kialakulása.
De az tény, hogy jó fél évszázadon át ezer és ezer leány meg asszony
pazarolta rájuk lelkes örömmel a szabad óráit, abban a biztos hitben, hogy
a szorgalmas öltögetéssel létrehozott alkotások díszére válnak majd a lakásnak.
A falvédőket használóik maguk választották a piacon, bazárban előre
nyomtatott, „drukkoltatott” formában, másolták át más falvédőkről vagy
készen vették, de amennyiben csak örökölték, akkor is feltételezhetjük,
hogy valamilyen fokon azonosulnak a feliratokkal is.
A feliratok többsége mondanivalója szerint több nagyobb csoportra
oszlik, így:
1. A leginkább felkapottak az érzelmes, nótás, lírai karakterű feliratok,
elsősorban szerelmi jellegűek – ezekből található a dömsödi gyűjteményben is a legtöbb variáns.
2. Vannak ún. normatív feliratok, melyek a család egyes tagjai számára egy bizonyos viselkedést közvetítenek, ezek a legszélesebb variációjúak! Leginkább a családi élet értékeit hangsúlyozzák, pl.:
• A szerénységet, a beosztást: „Szegények vagyunk, de jól élünk.”
• A szeretetet, a hűséget és a házastársi szolidaritást, amelyek a család
egységének feltételei. Egymás sorsát jóban-rosszban két szerető szív képviseli rajtuk. És jellegzetesen polgári érték bennük az, hogy az érzelmi kö-
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telék hangsúlyozottan erősebb, mint a házasság szentségére való hivatkozás. „Nincs nagyobb földi boldogság, mint a szerelemből kötött
házasság.”
A feliratok zöme a férj és a feleség követendő magatartásával és kívánatos tulajdonságaival foglalkozik. Ezek a régi falvédők a szereposztást még egy generációk közt öröklődő kispolgári rendbe illesztették bele.
A férjjel szembeni elvárások: Nékem olyan ember kell, Ki kocsmába nem
jár el, Jó sok pénzt keressen, És csak engem szeressen. Ennek a felirattípusnak egyes elemeit hangsúlyozza a másik két leggyakoribb feliratcsoport, a konyhapénzt illető (Konyhapénz legyen elég; Mindig finom lesz az
ebéd), s a férj józan életére vonatkozó (Az én uram csak a vizet issza; Nem
is sírom a lányságom vissza). A konyhapénz előteremtése kétségkívül a
férfi legfontosabb dolga, a feliratok gyakoriságát tekintve, de a variánsok
leleményességéből következtethetően is.
Megfigyelhető, hogy a feliratok az asszonyokat beszéltetik. A képeken asszonyok jelennek meg, többnyire a konyhában, igen gyakran cselédlánnyal együtt. A két házasfélre vonatkozó normák előadásában azonban jellegzetes hangnembeli különbség van: az asszony dolgánál az aszszony a közvéleményt szólaltatja meg, amíg a férj dolgánál maga az aszszony beszél, lényegesen szubjektívebb formában. A férj-feleség közti
szereposztás lényegét egy, a kilencszázas évek elejétől származó modern
autó volánja mögött száguldó asszonyt ábrázoló falvédő felirata fogalmazza meg. „A háztartást kormányozni az asszonynak gondja, A hozzávaló ezres bankót a férjuram hozza.” A férj: kereső; az asszony: háziaszszony.
• A fő háziasszonyi erény a falvédőfeliratok gyakorisága alapján a
rendszeretet és tisztaság.
• A rendet és a tisztaságot követi gyakoriságban a sütni-főzni tudás. A
főzni tudásnál az asszony személyes büszkesége, egyénisége is megszólal. A sütés-főzés tudományával kapcsolódik össze a falvédők vulgáris
eklektikája, mint igényszint jelzője, amikor a házastársi szeretetet a jó
ebéddel mustrálja: Ki az urát szereti, jó ebédet főz neki. A táplálkozás, mint központi kérdés ironikus, jellegzetes kispolgári kedélyes
formában is megjelenik. Akinek a szíve fáj, meggyógyítja ez a táj!
• Az asszonyi erények közt a tisztaságot s a főzni tudást követi
gyakoriságban a csinosság, dolgosság, gondosság, de nem utolsósorban a hallgatni tudás: A konyha rendes, az asszony csendes.
• Megszólal a kacérság is. A gyakran udvarló hangnemű feliratoknak ez a csoportja közvetlen vezet át a lírai tárgyúakhoz.
• A házastársi mellett megjelenik az anyai szeretet is.
3. Vannak a vallásos, fohász-szerű feliratok – a Petrovicsházban rögtön amikor belépünk, ezzel a házi áldással és a szakrális
vonatkozásúakkal fogadjuk a betérőket.
4. A háborús, hazafias jellegűek. Ezekhez sorolhatóak a honvágyról szólóak, itt is megtalálható, vagy a turulmadaras.
Láthatjuk még ebből a dömsödi válogatásból is, hogy mennyire
sokféle és mégis ismétlődő variáns létezik a feliratos falvédők esetében. Kicsit olyanok ezek, mint a népdalok és a műdalok, azoknak
változatai. Fontos hangsúlyozni, hogy kevés az egyedi alkotás,
nem is vált igazán népművészetté ez a fajta kézimunka, hiszen a
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mintákat piacokon, vásárokban, sőt kézimunka üzletekben szerezték be,
és a nyomott mintákat hímezték ki. A kézimunkaüzletek egyébként az állandóan keresett témák, a szorgos háziasszonyok, a bornemissza férjek dicsérete és az epekedő és boldog szerelmesek képei körében is igyekeztek
újdonságokkal jelentkezni. A rajzolók a mintákat onnan vették, ahonnan a
legkönnyebben adódott. Lesték külföldi falvédőpéldányokról is, de a hazaiak ötleteinek az elorzása is megszokott volt. Másoltak levelezőlapokat
és minden egyéb felhasználható illusztrációt. Elvétve előfordult neves
művészek alkotásainak az átplántálása is. Így jutott a falvédőkre Millettől
a Kalászszedők, de még sokkalta nagyobb számban Leonardo Utolsó vacsorája, amely ebben a válogatásban is megtalálható, éppen a bejárattól a
2. kiállított darab az.
A rajzban iskolázatlan hímzők nem voltak képesek kellően követni a
mégoly végletesen redukált körvonalakat sem, és így megadni a kezek
lendületét és az arcok jellegét. Tagadhatatlan, hogy a hímzett feliratos falvédők túlnyomórészt egyes vélemények szerint a giccs határát is súrolják,
de ne feledjük, hogy mi szól mellettük:
Amikor az egykori hímzett falvédőket, a varrótűt irányító kéztől elnyomorított képeket és a sete-suta, helyesírási hibákkal terhes rímeket mosolyogjuk, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mindez a többség számára
igen nehéz, megélhetési gondokkal terhes időszaknak az emléke, és egy
letűnt korszak lányainak, asszonyainak az addiginál jobb, emberibb élet
utáni vágya is tükröződik bennük. Ilyen szemmel nézzük őket, ezért szeretettel és tisztelettel ajánlom figyelmükbe, ha netalántán tudják, hogy saját háztartásukban nagymamájuk, dédnagymamájuk otthon őrizgetett hagyatékában találnak még pár darabot, hozzák el Vass Ilonának, ő méltó
helyet biztosít számukra, gondozza, megőrzi és bemutatja az utókor számára, ez egy szakember és egy múzeum feladata a 21. században. Ezekkel a szavakkal nyitom meg a feliratos falvédő kiállítást, és gratulálok Ilonának ehhez a tárlathoz!”
Közreadta: Vass Ilona
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XIII. HAL-VÍZ NAP
Nagyszerű idő fogadta a XIII. HAL-VÍZ
NAP főzőversenyzőit a Duna-parton.
Sajnálatos módon a horgászverseny elmaradt, de így is sokan látogattak és tekintették
meg a „bogrács mestereit”. A gyerekeknek körhinta, ugrálóvár állt rendelkezésre, amit ki is
használtak.
Délután 14 órától Detty és Lettya, a Ju és Zsu
Társulat énekes műsora, a Dezső Lajos AMI
társastánc és klasszikus balett bemutatója (felkészítő: Bábel Brigitta), valamint a KÉK
HOLD együttes szórakoztatta a közönséget. 27
helyen lobbant fel a láng, hogy elkészüljenek a
remekművek.
A FŐZŐVERSENY VÉGEREDMÉNYE:
Halas ételek:
Horváth László különdíj:
Syr-gary és a Csöppentők
Horgász Szövetség különdíj: Feigl István

1. helyezett: Syr-gary és a Csöppentők
2. helyezett: Dömsödi SE
3. helyezett: Kék Duna csapat
Magyaros ételek:
Horváth László különdíj: Apaji csapat
Csöppentők különdíja: Kis-Dobos Team
Szabadtűzi Lovagrend Különdíja:
Marha jó Marhafőzők
Horgász Szövetség Különdíj:
Fáziskeresők és barátai
1. helyezett: Marha jó Marhafőzők
2. helyezett: Apaji csapat
3. helyezett: Fáziskeresők és barátai
Vad és egyéb ételek:
George Mathla különdíja: Banya Klub
Horgász Szövetség különdíj: Ámon Ferenc
1. helyezett: Feigl István
2. helyezett: Fáziskeresők és barátai
3. helyezett: Dömsödi Lovasok
Vándorkupa: Syr-gary és a Csöppentők

XIII.

A teljesség igénye nélkül köszönöm Dömsöd
Nagyközség Önkormányzatának, Bencze István polgármester úrnak, Szomor Dezső úrnak,
PSOMK igazgatójának Csikósné Ócsai Jutkának, a teljes Ju és Zsu Társulatnak, KÉK HOLD
együttesnek, a zsűri tagjainak (dr. Simon Tamás, Lovassy József és Szikora Zoltán uraknak), Jakab Attilának és családjának, Horváth
Lászlónak és mindenkinek, aki segített a rendezvény lebonyolításában és hozzájárult a színvonalának emeléséhez.
Balogh István Ferenc főszervező

Könyvbemutató az OMK-ban

Ajánló

Július 07-én vasárnap került megrendezésre a
„Kicsiny községünk nagy története” című kiadványsorozat 3. és 4. kötetének bemutatója. A
szerző, ifj. Jancsó Attila nagy lelkesedéssel határozta meg és állította össze a megjelent kötetek
tartalmát. Mindkét esetben köztiszteletben álló
dömsödi polgárnak állított emléket, mely a családok hozzájárulásával és támogatásával történt.
A művelődési ház nagyterme szépen megtelt
érdeklődő, emlékező dömsödiekkel. A sorozat
3. kötete Borza Nándor nagytiszteletű úr élete
és munkássága címet kapta. Fotók és életrajzi
adatok engednek betekintést a sokak által nagyra becsült lelkipásztor életébe. A kiadványban
olvashatjuk verseit, gondolatait. A kötet bemutatásakor Velláné Bucsi Mária tolmácsolásában elhangoztak az unoka, Borza Orsolya gondolatai. A Tiszteletes úr versei közül néhányat
a dédunokák olvastak fel. A kötetet Szabó Géza egykori dabi kántor mutatta be.
A sorozat negyedik kötetének címe: Szabó Lajos, Vándor volt, a példaképem! Szabó Lajosra a legtöbb dömsödi lakos mint pedagógusra, tanító bácsira emlékezik. Érdemei közt a
kicsiny gyermekek tanítása mellett a dömsödi Petőfi Emlékmúzeum alapítását, a nádfedeles
kis parasztház megmentését említhetjük. A kötet szerkezeti felépítésében hasonló az előbbihez. Életrajzi adatok, munkásságának méltatása, majd versei és egyéb írásai követik, mely a
családi archívum fotótárából származó képekkel zárul. A kiadvány megjelenését a Jancsó
Alapítvány támogatta, melynek képviseletében Jancsó András volt jelen. Ifj. Jancsó Attila
összegzését követően Kopor Tihamér író beszélt a sorozat 4. kötetéről.
Az eseményen
közreműködött
Donec Szergej zongorán és TurócziKoós Claudia klarinéton.
A megjelent kiadványok a szerzőnél és a Papírboltban megvásárolhatóak.
Fotók: Vass
Vass Ilona

DÖMSÖD MÚLTJA címmel került kiadásra
2019 júliusában a Dömsödi Hírnök mellékleteként
BANA GÁBOR néhai tanító úr írása. A teljes anyagot unokája, Lázár Józsefné címzetes igazgató rendezte sajtó alá azzal a szándékkal, hogy bárki számára használható legyen. A kézirat elsőként 1928
májusában jelent meg az Egyházi Híradó Tárca című rovatában. A három részre tagolt írás első része
1291-gyel indul, a második rész 1540-től számol be
a település történetéről, a harmadik rész pedig az
1800-as évektől indul. A tanító úr az általa kutatott
történelmi összefoglalókból annak idején a Gazdakörben tartott felolvasást.
A most megjelent melléklet utolsó fejezetében
Bana Gábor tanító úr naplóbejegyzései által élhetjük át az 1940-es árvíz pusztítását napról napra.
Hiteles és kiváló olvasmány minden dömsödi és
Dömsödre költöző számára! A Dömsödi Hírnök júliusi száma, DÖMSÖD MÚLTJA című mellékletével megvásárolható a Horváth-kerti Papír-Írószer
szaküzletben, az Önkormányzatnál és a felelős szerkesztőnél 250 Ft-os áron.
Ugyancsak július hónapban kerültek forgalomba
azok a KÉPESLAPOK, melyek a település jellegzetességeit mutatják meg az ide látogatók számára.
Öt témakörben válogathatnak belőlük, úgy mint általánosságban véve a látnivalók (Hősök szobra,
Polgármesteri Hivatal épülete, Petőfi-szobor, Magyar Korona Gyógyszertár), Petőfi-emlékhelyeink
(múzeum, Petrovics-ház, Petőfi tér és a Petőfi-fa), a
2018. április 20-án átadott Híd, szakrális témakörben templomaink, valamint a Duna-part a maga
élővilágával és jellegzetes ipari létesítményével, a
kis zsilippel.
A képeslapok megvásárolhatók a Petőfi emlékházban és a Papír-Írószer szaküzletben 100 Ft-os
áron.
Vass Ilona
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PE T Ő F I
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.
Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat
10–16 óráig.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Fotók: Vass
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A Dömsöd SE továbbra is a megyei III. osztályban folytatja
A dömsödi csapat augusztus 18-án Sóskúton kezd. Az első hazai mérkőzés augusztus 24-én
17 órakor Ócsa ellen lesz. A Ecser – Dömsöd mérkőzést 31-én, a Dömsöd – Gyömrő II-t szeptember 7-én 16.30-kor kezdik a dömsödi pályán. Kovács Ferenc elnök elmondása szerint a csapat játékoskerete alapvetően nem változik. Hajrá Dömsöd!
Varsányi

Zenés Nyári
Esték júliusban
A megszokott helyen, kellemes esti naplementében fogadta az érdeklődőket az idei Zenés Nyári
Esték programsora. Ennek keretében Új szárnyakon száll a dal címmel Ady esten vehettünk részt a
Petőfi Múzeum udvarán. A kiskunlacházi Versbarátok Körének zenés irodalmi műsorát a tőle megszokott profizmussal szerkesztette Kovácsné Nagy Mária.
Ady Endre versei keltek életre, költészetének korszakait jellemezve. Egy-egy korszak lezárásával
narrátor segítette át a hallgatóságot a költő következő verskorszakára.
Az est végén immár hagyományosan kerültek a tombola-belépők kisorsolásra.
A Zenés Nyári Esték 2019-es sorozatának záró estje augusztus 17-én szombaton 19 órai kezdéssel
fejeződik majd be. Helyszín a Petőfi Múzeum udvara. Esős, szeles idő esetén az előadás a Kisherceg
Gyerekház nagytermében lesz megtartva.
Sok szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt a Még 1000 év Dömsödért Egyesület.
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GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
Azt szokták mondani, hogy akkor kezdesz öregedni, ha egyre többet
jutnak eszedbe az emlékeid. Az utóbbi néhány évben egyre többet kalandozom az emlékeim között. Nosztalgiával gondolok a régi nyarakra, telekre, sétákra, érdekes módon beugranak képek, illatok a múltból – a tegnapi ebéd meg már azt sem tudom, mi volt. Akkor most öregszem? Vagy
egyszerűen csak más dolgok érdekelnek. Megváltozott a történések súlya.
Ma már más a fontos, mint néhány éve. Tulajdonképpen ezzel nincs is
semmi bajom. Azon szoktam elmélkedni, hogy azokban a pillanatokban,
amikor megélsz valami igazán jót az életedben, nem is figyelsz rá, észre
sem veszed, hogy az most egy kis szemvillanásnyi boldogság. Erre majd
később jössz rá. De jó lenne előre tudni!
Talán jobban kiélvezné az ember.
Talán ha az emlékeket fel lehetne venni
valami varázslatos szerkezettel úgy, hogy
aztán újra és újra átéljük őket! Hmmm...
Nem is lenne rossz. Persze vannak tárgyak,
szituációk, illatok, amik egyszer-egyszer
bombaként robbantják a lelkünkben elraktározott boldogságszilánkokat. Én is így
vagyok összerakva. Kötődöm a tárgyakhoz, és a tárgyakon keresztül azokhoz a
történetekhez, amik néha előjönnek. Van
például egy fényképes dobozom. Valamikor egy SOKOL rádió volt benne, jó kemény kartonból van, és több mint harminc
éve őrzi a gyermekkorom, a családom, a
szeretteim, az életem képeit. Főleg feketefehér fotókat. Van egy másik doboz is, ez
kék. Ebben a színes fotók vannak. Szerencsére édesapámnál mindig volt fényképezőgép, ha mentünk valahová. Vagy csak
úgy. Ezt örököltem én is. Meg a két dobozt. Már gyerekként is szívesen nézegettem a képeket, és álmodoztam arról, hogy
ha egyszer nagy leszek, akkor nekem is
lesz fényképezőgépem, és én is sok képet
fogok majd készíteni, amit azután nézegetni lehet. Természetesen eljött ez az idő is,
nemcsak fotókat, de videofelvételeket is
volt lehetőségem rögzíteni, de aztán valahogy mindig kilyukadtam a fényképeknél. A mai napig ez a műfaj számomra a legkedvesebb. Hogy ez most hogyan jön ide? Ígérem, hogy az
írás végére ki fog derülni!
Az évek során próbálsz egyre jobb képeket csinálni, próbálod megérteni a művészeket, szeretnél igazán értékes képeket alkotni. Megtanulsz sok
mindent, hogy hogyan kell, meg mit, miért, meg technika, meg egyebek.
Aztán rájössz, hogy az igazán értékes képeket soha nem a technika teszi
azzá. Azt szoktam mondani, hogy akkor jó a kép, ha elmesél egy történetet. Na, ez a történet tesz egy jó képet értékessé, és ennek hiánya értéktelenné. A bökkenő ott van, hogy abban a pillanatban, amikor lenyomod a
gombot, rá kell érezned, hogy ez most megvan vagy nincs. Sőt! Gombnyomás előtt. Legkésőbb abban a pillanatban! Ritka kiváltság az, ha tudod, hogy ez megvan. Én akkor tudtam! Tudtam, hogy az életemben egy
olyan ritka pillanatot éltem át, amikor éreztem, tudtam, hogy azok a képek, amelyek a filmre kerültek, nagyon sokat fognak érni később nekem.
Remélem, hogy ezen írást végigolvasva, mostantól fogva nem csak nekem. Hát akkor kezdeném a mesét, tessék kényelmesen elhelyezkedni!
Hálás vagyok az Istennek és a szüleimnek, mert gyönyörű gyermekkorom volt! Gyerekként úgy emlékszem vissza a hetvenes-nyolcvanas évek

Dömsödjére, mint a nyugalom, a béke, a biztonság szigetére. Meg sem kísérelem leírni azokat a kalandokat, amelyeket egykor átéltem – annál is
inkább, mert az én gyerekkoromat már megírták! Úgy bizony! Amikor
benne vagy, észre sem veszed a párhuzamokat – minden olyan természetes – úgy, ahogy a könyvben. Persze, jó a könyv. Velem előbb történtek az
események, azután olvastam a könyvet. Akkor fel sem tűnt annyira a párhuzam – így felnőtt fejjel meg egyre egyértelműbb. Mire gondolok? Aki
eddig nem jött volna rá, Fekete István: Tüskevár c. regényére. Mai fejjel
már egyre több a párhuzam a gyerekkorom idején, a nyolcvanas évek elején átélt dömsödi kalandok és a leírtak között – én így érzem. További különlegessége ennek a történetnek az, hogy a
regényből készült film egy részét is Dömsödhöz közel forgatták, hivatalos forrás szerint csak annyit találtam meg, hogy a ráckevei Duna-ágnál, a Csepel-sziget déli csücske,
a dömsödi és a dunaharaszti szakasz volt a
forgatások helyszíne. Van egy olyan érzésem, hogy én – mi – ott voltunk a Tüskevárban! A mi igazi tüskevárunkban! Ami annyira igazi volt, hogy magát a filmet is itt forgatták! Ez már önmagában is óriási! A filmet
egyébként 1967-ben mutatták be (amikor én
még tervben sem voltam), de gyerekként
ugyanazt a vidéket, élményeket, illatokat
szívtam magamba, mint a film és a regény
szereplői. Mi ez, ha nem a boldogság?
Ez a vidék még ma is gyönyörű. A Duna
soroksári ága, amely a dömsödieknek csak
„nagy Duna”, mellette a holtág, ami a „kis
Duna”. A Csepel-szigettől nyugatra eső ág
pedig a „folyó Duna”. Dömsödi gyerekként
legalábbis így hallottam. Itt Dömsödön
még most is sokan így használjuk. Érdekes
visszagondolni, hogy a nyarakat a nagymamánál töltve, egész napokat játszottunk a
nekünk nyakig érő fűben – allergia nélkül –
a kis Duna partján, horgászás, békalencsézés közben. Megfogtuk a siklót, gyíkot, békát, mindent, ami hagyta magát. Ami meg
harapott – hát úgy jártunk! Vigyáztunk magunkra – ami nem jelentette azt, hogy nem voltak hajmeresztő dolgaink,
fára másztunk, combig süllyedtünk az iszapba, elvágta a nád az ujjunkat,
vagy a talpunkba állt a sulyomtüske. Megtanultuk. Most elmosolyodtam
– az jutott eszembe, hogy egy ma 6-7 éves gyereknek mennyit mond az a
szó, hogy „sulyomtüske”? Tudja-e, hogy milyen mézédes gyümölcse van
az eperfának, vagy milyen az íze a papsajtnak? Hogyan kell egy nád vagy
fűszál darabbal kacsát utánozni, hol lehet folyami rákot fogni és hogyan?
Hol vannak a legkövérebb földigiliszták? Milyen a hangja a reggeli sárgarigónak és kakukknak? Milyen illata van a hajnali harmatos fűnek vagy az
esti Dunának? Még sorolhatnám. Mi tudtuk. A mai napig tudjuk. Ez a mi
kincsünk. Azoké, akik ott voltunk. A Tüskevárban.
No. Az elején még fényképekről beszéltem, most meg a Tüskevárról.
Hogyan jön ez így össze? Nagyon is. Ugyanis abban a szerencsében volt
részem – és rajtam kívül még néhány dömsödi gyereknek, hogy ismertük
Matulát. Másképp mondom. Megvolt a mi saját Matula bácsink. Legszebb emlékeim egyike a nagymamám háza melletti csöppnyi telken álló
csöppnyi ház, földes kicsi udvar, amelyben kutya, macska, galamb, liba,
kacsa jól megfért a teknőccel és a vadrécével. Kis gang (tornác), amelynek falát az egymás fölé aggatott horgászbotok foglalták el. Tavasztól ké-
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ső őszig, amikor csak lehetett, ment a Dunára. Mert a Duna volt az élete.
Nem horgászni járt, hanem pecázni. Mindent tudott. Az egész gyerekbandát – sőt generációkat – tanított meg horgászatra, a Duna és a természet
szeretetére. Úgy, mint Matula. Pontosan úgy.
„– A csukát meg így kell megfogni, látja?
– Igen.
Két ujjal fogta meg a kopoltyúk mögött a csukát, s az egyetlen ütés után
az meg sem mozdult.
– A szájába meg ne nyúljon máskor.
– Véletlenül…
– Hát véletlenül se. (…)”
Fekete István: Tüskevár (részlet)
Pontosan úgy kötök még most is horgot, ahogy Tőle tanultam. Evezni
is Vele mentem először. Jó szívvel tanított. Bárkit. Teljesen magától értetődő volt minden: „Látod? Így köll...” és úgy köllött. „Úgy fogd a
kuttyogtatót!” Sokat horgásztunk. Nem is gondoltam, hogy életemnek
milyen boldog emlékét fogja jelenteni az együtt töltött idő! Aztán gyorsan
felnőttem én is és a pajtásaim is. Egyvalami azonban biztos volt: Őt a Dunán megtaláltuk. Ha jó volt az idő, akkor azért, ha nem, akkor azért. „Be
köll annak gyünni...” – mármint a kapásnak. A halnak. Aztán előbb-utóbb
begyütt... Szívesen mentem Vele felnőtt fejjel is. Átcsónakáztunk a túlsó
partra, éjszakákat töltöttük a „bódéban” – ami akkor még a Duna vize fölött volt, együtt ittuk az olcsó cikóriakávét – azóta is emlékszem az ízére.
Nagyokat beszélgettünk vagy nagyokat hallgattunk, olyankor csak a sötétben parázsló cigaretta fénye világított. Aztán kapás. Minden egyes kapást véresen komolyan és izgalommal élt meg. Érezted a mozdulatokon,
hogy ez itt most élet-halál kérdése. A halnak szó szerint, a horgásznak pedig átvitt értelemben. Vagy nem is annyira – ugyanis akinek ez az élete,
annak a kapás egy pillanat alatt egy másik dimenzió. A zöldesbarna vizet
megvilágítja a fejlámpa pislákoló csóvája. Hallod az orsó nyikorgását, a
megfeszülő damil semmivel össze nem téveszthető hangját, látod, hogy a
zsinór egyre közelebb merül a víz alá, majd találkozik a horgász és a zsákmány. Akkor és ott, az egy pillanat boldogság az univerzumból! Időtlen.
Akkor és ott nem múlik az idő! A hal van és a horgász. Aztán minden lecsendesül, a torokban dobogó szív is lejjebb csúszik, hogy immár kisebb
intenzitással dörömböljön odabent. Újabb erjesztett kukorica kerül a horogra, dobás után a zsinór is kinyújtózik, aztán újra csak a Duna nesztelen
tükrében pislákoló csillagokat látod.
„– No, had édösödjön! Ahun vót égy, ott lösz több is...”
Aztán vagy lött – vagy nem. Éjfél után bóbiskoltunk mindketten, néha
rágyújtott. Nem úgy beszélt, mint Matula a filmben, hanem dömsödiesen,
ö-vel. A hangszíne is magasabb volt és karcosabb a sok bagótól. Szóval
így emlékszem vissza a közös horgászatokra meg a reggeli párára a Dunán. Aztán a csoda, amikor a párás víztükör fölé lassan jön fel a nap. Hangok, képek, illatok.
Az idő múlásával egyre kevesebb időm maradt horgászni. Néha kimentem az esti Dunához, a horgászbotot felváltotta a fényképezőgép. Fotóztam a naplementét, a növényeket, rovarokat, tájat. Álmodtam, hogy
egyszer majd meglesz az az igazi fotó! Néha beszélgettem a horgászokkal, ismerősökkel. Vele is találkoztam néhányszor, de a közös horgászatok már elmúltak. Hallottam, hogy beteg. Amikor találkoztunk, nem beszéltünk róla. Szerintem nem is vette igazán komolyan. Nem volt az olyan
fontos, mint harcsázni menni, vagy éppen egy kapás a fenekező boton.
Egy nyár végi naplementés késő délutánon találkoztunk a stégen. Én
fényképezőgéppel a nyakamban. Mindig szívesen beszélgettünk. Általában halakról, Dunáról, családról. A gépben fekete-fehér film volt, az
egyik kedvencem, Ilford – máig szeretem a tónusait. Próbálgattam. Csónak... naplemente... nádas – szokásos. Aztán megkérdeztem, hogy csinálhatok-e néhány képet Róla. Már nem tudom, mit válaszolt, valószínűleg
elnevette magát, hogy ha akarsz, akkor bánom is én – vagy valami hasonló. Beszélgettünk, horgászott, közben kattogott a gépem. Kapás. Cigi a
szája sarkában. Tekintet a Dunán. Majd szákolás – pillanatok, amikről beszéltem. Az, amikor megáll az idő... és én akkor... katt! Majd még egyszer
katt! Ott, akkor, azok a pillanatok örökre megfagytak a filmkockán! Ott,
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akkor már tudtam, hogy most az egyszer tényleg megvan! A kép, képek,
és a történet is! Biztosan csak akkor tudtam meg, amikor először megláttam a filmen. Most meg már nagyon jól tudom: jókor voltam jó helyen!
Több vagyok egy emlékkel, egy élménnyel és egy boldogságszilánkkal.
Azóta is sokszor nézem szívesen ezeket a képeket! Ebből a képsorozatból
válogattam most kettőt ide, amelyben – Rajta keresztül – a gyerekkorom
egy része is benne van.
Akkor én készítettem az utolsó fotókat Róla. Erre borzasztóan büszke
vagyok! Ameddig tudott, horgászott. Aztán fogta az evezőt, és szépen
csöndben – úgy, amilyen az élete volt – átevezett a túlsó partra. Most ott
horgászik. Talán egy másik dimenzióban. Kuttyogtat vagy pontyozik –
mindegy. „Annak be köll gyünni...” Szerintem most már ideje is van rá.
Ebben a világban nagyon sok minden változott azóta, amióta elment.
Nem biztos, hogy ez már az Ő világa lenne. Ez az írás most annak állít
emléket, amit Ő képviselt. A Dunának és a természet szeretetének, a bölcs
egyszerűségnek és a horgászással együtt töltött időnek. Remélem, hogy
ezen írás nyomán nem csak én, hanem sok Dömsödi Hírnök olvasó is szeretettel fog emlékezni Rá, a dömsödi Matulára, a dömsödi Tüskevárra és
az esti szürkületben parázsló cigarettára…

Ezt az írást Bódog Sándor (1939–2007) dömsödi lakos emlékének
ajánlom, akire a mai napig nagy szeretettel gondolok.
„Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik
el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel.”
(Fekete István: Tüskevár)
Ispán Imre

Tisztelt állattartók!
A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u.
24. szám alatti rendelőm
(bejárat a Bocskai u. felől, a
Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018. 01. 01-től
az alábbiak szerint módosul:
Rendelési idő: hétfő, szerda,
péntek: 18.00–19.00,
kedd, csütörtök: 8.00–9.00,
szombat: 8.00–10.00.
– Betegellátás, – Védőoltások beadása, – Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása, – Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daganateltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultrahangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

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

18

XXIX. évfolyam 8. szám

DÖMSÖD MÁS KÉP(P)
Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót immár másodjára itt a
Dömsödi Hírnök oldalain! A címmel azonos nevezetű Facebook csoport
az interneten működik, összegyűjtve minden dömsödi vagy Dömsöd iránt
érdeklődő hobbifotóst. Ez a rovat a csoporttagok által készített képekről
és a fényképezésről szól. Mindenkit nagy szeretettel fogadunk és várunk az
interneten, aki bővebben is meg szeretne velünk és képeinkkel, tevékenységünkkel ismerkedni.
Az elmúlt hónapban a dömsödi tájképek és természetfotók mellett
számtalan egyéb fotós műfajban is születtek képek. Nem is gondoltam volna, hogy mennyire kreatív ötletek születhetnek a naplementében egy könyv, egy villanykörte vagy éppen egy tollpihe párosításából! A képek és a műfajok széles skálán mozognak, a növény- és állatfotóktól a kreatív tárgyfotókig, a villanypásztoros tehéncsordától
az étvágygerjesztő ételekig, a tálban mosolygó gyümölcsöktől az egzotikus sushi-ig. Természetesen a legközkedveltebb téma továbbra is
a naplemente, a táj, a felhők, a virágok.
Dübörög a nyár, mindenkinél ott a telefon, rengeteg kép születik, amit
aztán a készítője megoszt különböző oldalakon. Arra gondoltam, hogy
ebben az írásban csokorba szedem azokat az alapvető amatőrfotós hibákat, amikkel hónapról-hónapra találkozom a csoportban, és persze a közösségi oldalakra feltöltött képek nézegetése során. Szeretnék egy kicsit
segíteni néhány aprósággal, amelyre odafigyelve sokkal jobb képeket lehet készíteni – akár a telefonnal is. Csapjunk is bele!
A 7 LEGGYAKORIBB HIBA, AMIT A LEGTÖBB AMATŐRFOTÓS ELKÖVET
1. Túl sokat akarsz megmutatni
A fénykép készítésekor a fotós tulajdonképpen a valóság egy kis szeletét ragadja ki, örökíti meg a képen. A pillanat egy darabkáját. Ha igazán
belegondolunk, egy diplomaosztó hangulatát, egy új emberke születését
vagy a koncerten átélt felemelő érzést nagyon nehéz egy képen megmutatni. A fényképezés pillanatában érezzük a hangulatot, halljuk a hangokat, érezzük az illatokat, benne vagyunk a történésben – és szeretnénk ezt
megörökíteni a képen. Ebben a szituációban hajlamosak vagyunk gondolkodás nélkül elkészíteni a fotót, annak alapján, amit éppen látunk. Így aztán a képre rákerülnek a téma szempontjából lényegtelen elemek. A kólásüveg az asztalon, a szeméttároló, oda nem illő személyek stb. Van még
egy érdekesség ezzel kapcsolatban, ez pedig az, hogy a fotós mindig többet lát a képben, mint a külső szemlélő. Ez pszichológia. A fotós átélte a
történést, emlékei vannak róla, amelyek beugranak a kép kapcsán. A cél
viszont az lenne, hogy ezekből az emlékekből a fotó közvetítsen a kívülállók felé. A fényképezéskor tudnunk kell, hogy mit akarunk megmutatni,
és az ehhez nem kapcsolódó elemeket könyörtelenül hagyjuk ki! Ha a
gyerekeimet szeretném megmutatni a szökőkútnál, akkor nem kell az
egész térnek benne lenni, hanem csak a szökőkútnak meg a gyerekeknek.
Ha egy gyönyörű színű virágot szeretnék megmutatni eső után, akkor miért fényképezem le az egész bokrot? Nyugodtan menjünk közelebb anynyira, hogy látsszanak az esőcseppek is a szirmokon!
Tipp: határozzuk meg a témát, és készítsük el a képet ennek megfelelően!
2. Unalmas nézőpont
Ha igazán izgalmas képet szeretnél készíteni, amin megakad a néző tekintete, akkor keresd a szokatlan nézőpontokat! A legtöbb esetben a kép
témája szempontjából is jót tesz, ha a fotót nem a megszokott szemmagasságból készítjük, hanem leguggolunk, vagy éppen felmegyünk a létrára...
Bizony! A jó felvétel érdekében legalább ennyit meg kell tenni! Vannak
olyan témák, amelyeknél kötelező a helyes nézőpont használata. Ha kisgyereket fényképezünk, akkor általában leguggolunk hozzá, ezzel a ké-

pen az ő világát ábrázoljuk, azt, ahogy a gyerek látja a környezetét.
Ugyanez érvényes a kisállat (kutya, macska, tengerimalac stb.) képekre is! Ez esetben is sokkal jobb eredmény érhető el a fotóalany
szemmagasságából. Tájképek vagy városfotók esetében is nagyon jó
ötlet lehet egy nem megszokott pontból vagy szögből fényképezni.
Ez utóbbira mutatok példát Szűcs-Balázs Zsuzsi képével, amely egy
jól ismert dömsödi utcarészletet egy nem szokványos nézőpontból
örökít meg. Zsuzsi a fotónak az „Irány a Dunára” címet adta, ami természetesen a Petőfi utcán keresztül lehetséges. A Dunára mutató
irányt nagyon szépen mutatják a kerékpártároló vízszintes, perspektívát és az ábrázolt tér mélységét is megadó vonalai.
Tipp: keressük a nem szokványos nézőpontokat!
3. Nincs a képnek mélysége
A fotónak az egyik jellemző nehézsége, hogy egy térbeli tárgyat, jelenetet, történést kell egy kétdimenziós képben megmutatni. Amikor kivágjuk a „valóság egy kis szeletét”, akkor egy síkbeli képet kapunk. Ez a kép
az eredeti helyszínhez képest egy síkon jeleníti meg a térben elhelyezkedő
világot. A tér mélységének fotón való ábrázolásáról egy külön írást lehetne készíteni – lehet, hogy alkalomadtán megpróbálkozom egy tömörebb
összefoglalóval. A fotókon a tér érzékeltetésére bizonyos – az emberi agy
működése szempontjából jól használható – lehetőségeink vannak. Ilyenek például az árnyékok, a kompozíciót alkotó elemek elhelyezkedése,
azok arányai, a perspektívát meghatározó vonalak, az előtér-középtér-háttér hármas megfelelő alkalmazása. Erről az egyik hétvégén a csoportban
már írtam is néhány sort. Az előtér érzékeltetéséhez leginkább keret motívumokat szoktunk alkalmazni, vagy egy belógó ágat, növényt, tárgyat elhelyezni. Egy ilyen trükk, hogy keress valamit, ami mögé be lehet menni
fotózni! Sokkal kevésbé lesz lapos a fotód, ha egy virág, kút, vödör stb. érzékelteti az előteret. A háttér ezzel szemben mindig ott van. Ez lehet jó és
lehet rossz is. Bizonyos műfajok esetében (pl. ilyen a tárgyfotó, de a portré is) a háttér – ha túl részletes – elvonja a néző figyelmét a témáról. Ilyenkor azt szeretnénk, hogy a háttér minél kevesebb részletet tartalmazzon.
Keressünk egy olyan nézőpontot, amelynél a háttér a megfelelő színeket,
tónusokat tartalmazza, és a legegyszerűbb eset, hogy a hátteret elmossuk
– ezt általában a fényképezőgépeken nagy rekesznyílással és kisebb látószöggel (zoom) érjük el. Telefonon is van lehetőség a háttér elmosására,
használjuk ezt bátran! Egy jó elmosással még a kusza háttérből is jobb képet lehet kihozni! Tájképfotónál természetesen a fotós dönti el, hogy
mennyire tartozik hozzá a témához – ebben az esetben a háttér is részletgazdag és éles kell hogy legyen.
Tipp: Az előtér – középtér – háttér legyen jól elkülöníthető (ne olvadjanak össze) – így kap a kép mélységet!
4. Nem megfelelően megválasztott beállítások
Kezdem a kályhától. Az emberi szem csodálatosan tud alkalmazkodni
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az aktuális fényviszonyokhoz. Ha egy sötét szobából kitekintünk az udvarra, ahol ezer ágra süt a
nap, akkor egyszerre láthatjuk a szoba berendezésének részleteit és az udvaron történteket is – a két
helyszín fénykülönbségeit a szemünk és az
agyunk elég jól kompenzálja. Ugyanez érvényes
fordítva is; ha egy meleg nyári napon a tűző napon benézünk egy árnyékos fa alá, vagy éppen
egy épület ablakán, többé-kevésbé szintén a szemünk és az agyunk által kompenzált részletes képet fogjuk látni. Ezt hívjuk dinamikának. A fényképezőgép érzékelőjének dinamikája sokkal
rosszabb a szemünknél. Ezért aztán – ha az előbbi
példánál maradunk – a tűző napon készített képen
vagy az árnyékokban lesznek részletek (pl. ha a
fotóalanyunk egy fa alatt áll), de a háttér túl fényes lesz, elvesznek a részletei – azt mondjuk rá,
hogy „kiég”. Vagy pedig a háttér rendben lesz, de
ekkor meg a barátunk arcát nem fogjuk látni, mert a sötét részek nem lesznek elég részletgazdagok, erre meg azt mondjuk, hogy „bebukik”. Ez a digitális fényképezés esetében mindig elég nagy probléma. Tapasztalom a
csoportban, hogy nagyon sokan szeretik az ellenfényes képeket, csak sajnos ezek nagy százaléka pont az említett kiégésekből adódóan technikailag nem lesz jó! Ennek kivédésére többféle technika van, például az úgynevezett HDR (High Dynamic Range – nagy dinamikatartomány) képek
készítése. Ennél a módszernél általában a gép 3 vagy több képet készít különböző beállításokkal, és ezeket „egybeolvasztja” – elég jó hatásfokkal.
Ezt persze meg lehet csinálni „manuálisan is” mondjuk egy állvány segítségével és egy kis ügyességgel. Másik módszer az úgynevezett „spot”
fénymérési mód (ilyen szokott lenni a jobb telefonokon is), amikor a fényesebb részekre mérünk fényt. Ez kísérletezés kérdése. A legfontosabb
azonban, hogy lehetőség szerint törekedjünk a képen a legtöbb részlet
megtartására, és kerüljük a kép részleteinek kiégését.
Tipp: ellenfényes felvételeknél vigyázzunk a fényes részletek kiégésére –
használjunk spot fénymérési módot!
5. A téma középen
Az egyik leggyakoribb kezdő fotós hiba. Természetesen a középre
komponálásnak is van létjogosultsága, ennek egyik esete, amikor a képen
kifejezetten a szimmetriát szeretnénk ábrázolni. Amikor a képet elkészítjük, a fő témánknak azonban nem feltétlenül kell középre kerülnie! Sőt!
Sokkal izgalmasabb, ha a kép egyik vagy másik oldalához közelebb komponáljuk. Miért? Az indokot megint az emberi agy működésében kell keresni. Az agyunk a maga módján még hozzá is tesz a történethez. Pl. egy
személy vagy portré fotó esetében általában a tekintet előtt nagyobb teret
szoktunk hagyni. Ugyanez a helyzet egy mozgó autó vagy állat esetében.
Komponálás szempontjából jól használható az úgynevezett „harmadolási szabály”. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy a rendelkezésre álló képet
vízszintesen és függőlegesen is három részre osztjuk egy-egy képzeletbeli vonallal. Sok telefon és fényképezőgép ezeket a harmadoló vonalakat
meg is jeleníti. A kép készítésénél a fő témát ezeknek a vonalaknak a metszéspontja közelébe komponáljuk. Na persze nem mértani pontossággal,
csak úgy kb. Ez érvényes például a horizont elosztására is. Mindent a kép
témája határoz meg. Ha a naplementében színt játszó felhőket szeretnénk
megmutatni a Duna-parton, akkor nyilván a felhők miatt a kép felső 2/3-át
a felhők fogják elfoglalni. Ha a vízben történik valami, esetleg az elszáguldó motoros vagy a kenusok a kép témája, akkor pedig a kép alsó 2/3ába ez kerül. A harmadolási szabályra jó példa Ambruska Józsi képe, amely
egy hamisíthatatlan dömsödi napkeltét ábrázol. A gyönyörű felhős égbolt
a kép felső 2/3-ában, a harmadolópontban pedig a magányos fa ellensúlyozza a jobb szélre komponált felkelő nap korongját. A felhőkkel kapcsolatban még egy dolog – az nagyon nem mutat jól a fotón – még akkor
se, ha a felhőt fényképezzük –, hogy a képen alul félig lemaradt épületek
és kémények, fák stb. maradnak. Ilyenkor a képnek legyen „alja”, ami le-
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het sziluett is, de ne vágjuk félbe a házakat. Vagy kizárólag csak a felhőt
fotózzuk le – ez egyszerűbb, de általában jobb megoldás.
Tipp: a kép komponálásakor használjuk a harmadolási szabályt!
6. Túlhúzott képek
Ez mit is jelent? A képek többsége manapság valamilyen elektronikus
megjelenítésre készül. Jobb esetben TV-n, kivetítőn vagy monitoron fogjuk megnézni, rosszabb esetben telefonon. Régebben a képek papíron jelentek meg, és a mai napig jól elvannak az albumban vagy a dobozban. A
manapság elkészített képeknek csak nagyon kis töredéke jelenik meg nagyított vagy nyomtatott formában. A fotók tehát általában azon vagy hasonló médiumon maradnak, mint amin készültek. Fontos változás szintén,
hogy a közösségi oldalakon ezeket a fotókat elkészítés után azonnal meg
is lehet osztani. A technika fejlődésével a fényképezőgépek, telefonok
nem csak az elkészítést, de az utómunkát is képesek megoldani. Ehhez
számos kisebb-nagyobb alkalmazás nyújt segítséget. A bőség zavarában a
kezdő fotósok (sokszor még a haladók is) hajlamosak rábízni magukat és
képeiket ezekre a programokra abban a hitben, hogy a kép hibáit utólag
meg tudják oldani, sőt az unalmas tucatképből majd ezek segítségével
profi fotót tudnak varázsolni! Rossz hírem van – a közösségi média tele
van rosszabbnál-rosszabb, giccsesebbnél-giccsesebb manipulált fotókkal!
Persze ezt is el lehet fogadni, de ez már nem a fotózás műfaja, hanem digitális illusztráció – jól, vagy nem jól. Erről persze lehetne vitatkozni, de általánosságban ezeket az eszközöket óvatosan kell használni. A szürreálisan túlhúzott színekkel vagy lerontott dinamikával a kép egy teljesen más
világot fog megmutatni – nem a valóság egy darabját.
Tipp: a korrekciós eszközöket csak óvatosan használjuk, a kép a valóságot ábrázolja!
7. Jó gép = jó fotó
Hát ez így nem egészen igaz! Technikailag persze egy jó géppel könynyebben készíthetünk jó képet, de ez nem jelenti azt, hogy egy full extrás
több milliós cuccal ne lehetne gagyi képeket készíteni! A jó kép elsősorban
fejben dől el, ehhez a gép, a technika csak egy eszköz. A csoportunkban a
tagok nagy része telefonnal készít kreatívabbnál-kreatívabb képeket! Nem
a gép a lényeg, hanem a sok gyakorlás, tanulás, és közben a jó szórakozás!
Tipp: nézzük meg, hogyan csinálják a nagyok, az igazán profik képeiből
nagyon sokat lehet tanulni!
Remélem, hogy így a nyár közepén sikerült néhány használható tanácscsal szolgálnom a képek készítéséhez. A cikkel kapcsolatosan természetesen várom a kritikákat vagy hozzászólásokat, ötleteket ezzel a rovattal
kapcsolatosan. Bárki elérhet az ispanimre@gmail.com e-mail címen! A
levél tárgyába kérem beírni, hogy: „DÖMSÖD MÁSKÉP(P) ROVAT”
Köszönöm a figyelmet, kellemes nyaralást és kellemes fotózást kívánok!
Ispán Imre
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VOLÁNBUSZ tájékoztató
A VOLÁNBUSZ ZRT. szeptember 1-től menetrend-módosítást hajt végre. A módosított menetrendeket az alábbiakban tekinthetik meg:

A 669 Ráckeve – Kiskunlacháza – Apaj – Dömsöd járat megváltozott menetrendjét a szeptemberi számban közöljük.

Menetrendi jelek és magyarázatai:
munkanapokon (hétfőtől péntekig)
munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig)
szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap)
iskolai előadási napokon (hétfőtől péntekig)
tanítási szünetben munkanapokon (hétfőtől péntekig)
szabad- és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
szabadnapokon (szombaton)
munkaszüneti napokon (vasárnap)
a hét utolsó iskolai előadási napján (pénteken)
hét utolsó isk. előadási napját megelőző munkaszün. napon (vasárnap)
tanév tartama alatt munkanapokon, kivéve XII. 27–31. közötti munkanapokon (hétfőtől péntekig)

tanév tartama alatt munkanapokon (hétfőtől péntekig)
hetek utolsó iskolai előadási napja kivételével iskolai előadási
napokon
nyári tanítási szünetben munkanapokon (hétfőtől péntekig)
munkanapot követő napokon (keddtől szombatig)
nyári tanítási szünetben munkanapokon, valamint XII. 27–31.
közötti munkanapokon (hétfőtől péntekig)
A korlátozó jel nélküli járatok minden nap közlekednek:
megállás csak leszálló utasok részére
megállás csak felszálló utasok részére
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:

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 lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.3011.30 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 rendelőkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig
2019. augusztus 5-től augusztus 16-ig dr.
Szakály Ilona szabadsága miatt a gyermekorvosi rendelést dr. Kiss Ilona csecsemő- és
gyermekgyógyász szakorvos helyettesíti.
Rendelési idő: hétfő, kedd: 9–12 óráig, szerda: 12–15 óráig, csütörtök, péntek: 9–12
óráig. Tanácsadás: csütörtök 12–14 óráig.
Telefon: 06-24-435-153

Varga Alexandra Anna – Kun István
SZELIM
Kovács Etelka – Sebestyén Gábor
GERGŐ
Répás Viktória – Bulyáki István
DÉVALD ISTVÁN
Rácz Mária – Horváth Eliot Elemér
MEDOX
Farkas Letícia Lizett – Nagy László Zoltán
LEONARDÓ LÁSZLÓ
Szadai Viktória – Rogocz Zoltán Márk
LARA BELLA

Házasságot kötöttek:
Bús János – Füki Alexandra
Virág Endre – Szabó Orsolya
Horváth Csaba – Pintér Eszter
Bertók Zsolt – Julher Viktória
Alberczki Márk – Varga Viktória Virág
Borbiró Milán István – Rostás Brigitta Mária
Spankó András – Erdős Viktória
Krepsz Károly – Hajdú Ilona Mónika
Gerzsenyi Károly – Lakatos Gyöngyi
Kiss Sándor Béla – Lajos Diána
Kocsmár Zsolt – Vadász Anna

Elhunytak:
Cser Zsigmond
Beregszászi Zoltán
Cser József
Kománovics János
Juhász Gusztávné Faragó Julianna
Bakó Sándor
Fábián János
Tóth László Andor

85 éves
68 éves
66 éves
86 éves
81 éves
64 éves
93 éves
76 éves

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendőrség segélyhívó száma a 112es központi szám.

Ismét szól a tárogató
a dömsödi református templom tornyából
Hagyomány szerint Dömsödön a református templom tornyában, nyári időszakban vasárnap esténként felcsendül a tárogató hangja.
Ilyenkor zsoltárok, dicséretek, magyar énekek
és népdalok hangoznak el. A hangszert Hajdú
László szólaltatja meg, a megszokottól eltérően
minden második vasárnap este 6 órai kezdéssel.
Ekkor hallgathatjuk a tárogató messze szóló
hangját. Jöjjenek el ezekre az alkalmakra augusztus 18-án és szeptember 1-jén, hogy önöké lehessen ez a különleges élmény!

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: augusztus 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: szeptember eleje
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Balogh István Ferenc, Bencze István, Budai
Szilvia, dr. Csanádi Károly, Földvári Attila,
Habaczellerné Juhász Judit, Ispán Imre, Iván
Zsuzsanna, Jáki Réka, Jörg Müller, Mucsi Edina,
Ócsai Juli, Orbánné Kiss Judit, Tarr-Sipos
Zsuzsa, Varsányi Antal, Zachar Stepanka.
Készült 700 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!
24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

Dömsödi Horgász
Egyesület nyitva tartása
Horgásziroda: Dömsöd, Kossuth L. út 31.
Augusztus hónaptól az egyesület regisztrációs pontjain:
DÖMSÖD: Célpont(y) Horgász Szaküzlet (Átrum Üzletház)
DUNAHARASZTI: Vízipók Horgász Szaküzlet (Fő út 33.)

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

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

HA BAJ VAN:

TÁJÉKOZTATÁS:

defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

06-30-260-0957; 06-30-350-8820

06-70-634-5434
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Egyházközségek
elérhetõségei
Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla
Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-955-716
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente
Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián
érdeklődjenek.
Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra
5 óra
Lelkipásztor: Szappanos Tibor

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik drága szerettünk,
CSER JÓZSEF
temetésén jelen voltak, sírjára koszorút, illetve virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Szerető felesége, gyermekei és unokái

XXIX. évfolyam 8. szám

Falunap Fûrön 2019
Július első hétvégéjén testvértelepülésünkön, Fűrön vendégeskedtünk az évente megrendezésre kerülő falunapi ünnepségen. A felvidéki kis falucska erre az alkalomra impozáns kulturális programsorral, kiállítással várja az ide érkező
látogatókat.
Az emberek hitben élő, magyar katolikus
közösséget alkotnak. Fontos a hitük, fontos
magyarságuk, ezért a falunapi rendezvénysor péntek este ünnepi szentmisével indul.
Így történt idén is. A szépen felújított művelődési központban pedig Szabó László, a
komáromi Duna Menti Múzeum fotográfusának munkáiból nyílt kiállítás. A portrék,
tájképek, természeti fotók a fotográfus
egyéni látásmódjával engedték láttatni az
egyes sorsokat s a csodálatos Felvidék természet kincseit.
Míg a futballpályán küzdősportok, népi játékok szórakoztatták a vendégeket, lehetőség
nyílott a kötetlen beszélgetésekre, kedves és
közös emlékek felidézésére.
A dömsödi delegáció fogadása alapos
szervezettségről, igazi vendégszeretetről tanúskodott. A különlegesen elkészített vadétel elfogyasztása után Tamasek Zoltán képviselő úr invitálására megtekintésre került
páratlan értékű helytörténeti magángyűjteménye. Az iskola épületében az óvodás és
kisiskolás gyermekek munkái mellett helyi
kézműves alkotások, falutörténeti fotóalbumok kerültek kiállításra.
Külön kiemelt transzparensen követhettük
végig Fűr és Dömsöd községek kapcsolatának alakulását. Bárki elolvashatta azt az okiratot, mely 1998 áprilisában Kudar Zsigmondné és Petrik Imre polgármesterek aláírásával a Községek Partnerkapcsolati Szerződését határozta meg. Ugyanitt láthattuk azt
a határozatot, melyet szintén 1998. évben,
augusztus 20-án írt alá mindkét település
polgármestere.
A dokumentum teljes szövege:
„Dömsöd és Ruban (Für) községek szabadon választott képviselői, mint Európa polgárai, elhatároztuk, hogy a két község kapcsolatot köt.
Az európai gondolkodás (eszme) különösen fontosnak tartja a jó barátságot.
Ezek a kapcsolatok nemcsak a két nép javát szolgálják, hanem minden európai nemzet összefogásának feltételei.
E szerződés létrehozásával közös akaratunkat nyilvánítjuk ki, melyben Dömsöd és
Ruban községek között szoros szövetség jön
létre.
Ennek a testvéri kapcsolatnak a célja a két
nép barátságát megszilárdítani, és ezzel hoz-

zájárulni egy békében és szabadságban
egyesített Európához.
Dömsöd, 1998. augusztus 20.”
A két hivatalos dokumentum mellett testvértelepülési kapcsolatainkról a Dömsödi Hírnökben megjelent képes beszámolók is megtekinthetőek voltak.
Bőséges információhoz juthatott bárki, aki
csak egy kicsit is kíváncsi volt a település
történetére, az itt élő emberek mindennapos
küzdelmeire, a csodásan felújított közösségi
épületekre.
Szállingóztak az érdeklődők, nézelődtek,
beszélgettek. Az iskola épületébe belépve
gyönyörűen megkomponált napraforgós csendélet fogadott. A tanterem felé igyekeztem, s
azon csodálkoztam, hogy micsoda pezsgő
élet folyik itt e falak közt!
Mindezt abból szűrtem le, hogy a folyosó
falait számtalan gyermekrajz, elismerő oklevél borította. A tanterembe lépve pedig ez az
érzésem csak fokozódott. Csak egyetlen idézeten akadt meg a szemem, mely a táblára
volt felírva:
„E templom s iskola között futkostam én is
egykoron,
S hűtöttem a templom falán kigyulladt
gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsenge
tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot, a templomot s
az iskolát!”
(Reményik Sándor)
Érdekes momentum, hogy Fűrön egy udvarban áll a katolikus templom és az alapiskola épülete.
A helyi tanító nénivel beszélgetve megtudtam, hogy bizony 2019 szeptemberétől a
fűri iskola nem nyitja ki kapuit. A kisdiákok
más településeken járnak majd iskolába. (A
kialakult helyzetről a 6. és 7. oldalon olvashatnak kisebb összefoglalót.)
Az esti órákban a művelődési ház udvarán
felállított szabadtéri színpadon tekinthettük
meg a kultúr műsort.
Szivet-lelket megdobogtató produkciók
követték egymást. Mindeközben figyeltem
ezt a kis közösséget, és meghatódottan nyugtáztam, milyen nagyszerűek, milyen büszke
vagyok arra, hogy Ők a mi testvértelepülésünk!
Hogy miért? Mit láttam? Mit éreztem?
Az emberek tiszteletét egymás iránt, a
szellemiséget, az ötletességet, a végtelen
kreativitást, a fiatalok és a kicsiny gyermekek szeretetét!
Bencze István polgármester úr köszöntőjében nem véletlenül idézte A dzsungel könyvéből: „Egy vérből valók vagyunk!”
Vass Ilona
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Képes összefoglaló 2019-ben a Fûri Falunapokról

Fotók: Vass
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Képes összefoglaló
2019-ben
a Dömsödi Falunapokról

Fotók: Vass és facebook

