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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A megválasztott polgármester és képviselõk

Bencze István polgármester

Ára: 250.- Ft

Katona Krisztián

Kovács Gyula József

Dömsöd Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját

az 1956. október 23-i
forradalom és szabadságharc tiszteletére
megrendezésre kerülő
községi ünnepségre
Időpont:

2019. október 23.
10:00 óra.
Helyszín:
Lázár József

Muzs János

Ócsai Julianna

Petőfi Sándor
Oktatási és Művelődési Központ.
Ünnepi beszédet mond:

Koller Zsolt
történész

Szabó Andrea

Tarr-Sipos Zsuzsa

Várkonyi György

A kisebbségi képviselők:
Gerzsenyi Károly, Lakatos Mátyás, Lakatos Mátyásné, Lakatos Tamás,
Lakatos Szintia Rebeka.

Kiemelt
rendezvények és
megemlékezések:
Mága koncert (20-21. oldal)
Reformáció Napja okt. 31. (26. oldal)
Temetői istentiszteletek (26. oldal)
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90-ee t t öltötte K ónya M ikl ós b ácsi
Kónya Miklós bácsit sokan ismerjük, hiszen tősgyökeres dömsödi család sarja.
1928. október 03-án született Dömsödön, és
a dömsödi református templomban keresztelték meg. Büszkén vallja református hitét,
és ez az értékrend hatotta át egész életét, ezt
adta tovább gyermekeinek, unokáinak.
Miklós bácsit 90. születésnapján kerestük fel otthonában, és köszöntöttük Őt gyülekezetünk nevében.
Szabó Péter tiszteletes úr a Zsoltárok
könyvének 90. fejezetét olvasta fel, mely
így kezdődik: „Az örökké való Isten és a
mulandó ember…”
Miklós bácsinak és kedves feleségének,
Katika néninek kifejeztük jókívánságainkat, majd szinte észrevétlenül egy igen tartalmas, jó hangulatú beszélgetés közepén
találtuk magunkat.
Miklós bácsi életéről a következőket
mesélte el nekünk:
– A keresztséget a dömsödi református
templomban szereztem meg, és minden élményem a dömsödi egyházon keresztül
ment. Minden ami körülöttem lezajlott, az
Dömsödön zajlott, és ragaszkodom is ehhez a településhez! Életem legnagyobb részében itt éltem családommal. A feleségemet is itt ismertem meg a Denkééknél,
1947-ben. Ő ide jött a rokonokhoz nyaranta, én meg ott voltam molnár inas, mert
malomtulajdonosnak készültem. Tasson

volt a malom és molnárnak készültem, de
hát közbe jött 1944.
Megismerkedésünket követő esztendőben megkértem Katika kezét, de ő akkor
még tanult. Magáztuk egymást, és Ő azt
mondta, hogy neki még be kell fejezni az iskolát, és ha megvárom...
Kilenc esztendőn át vártam reá. 1957.
június 30-án fogadtunk egymásnak örök
hűséget.
Egy korábbi nyilatkozatában azt mondta
Miklós bácsi:
A több mint 60 esztendő nagyon sok
mindent tartogatott számunkra, de csak az
örömteli pillanatok maradtak meg. Mi
olyanok voltunk egymás mellett, mint a tűz
és a víz. Katika néni gyermekként is nagyon komoly volt, én meg egész életemben
szerettem viccelődni, ami aztán sok nehézségen átsegített.
Úgy érzem, hogy az a szeretet, amit egymás iránt éreztünk és érzünk ma is, az a közös szellemiség melyben élünk, sokat számít a házasságban.
Otthonukba belépve mindig teljes harmónia fogadja a látogatót. Kedvelt közös
időtöltésük az olvasás. A velük folytatott
beszélgetések alatt mindkettejük tarsolyából biztosan előkerül egy-két szívderítő
mókás vicc.

Miklós bácsi gondolatait gyakorta megosztja a Dömsödi Hírnök olvasóival.
Most látogatásunk végén összegzésként
ennyit mondott:
Amit mi az Úrtól kaptunk, az ajándék!
Kedves Miklós bácsi! A Dömsödi Hírnök olvasói nevében 90. születésnapja alkalmából Isten éltesse erőben, egészségben, szeretetben és megértésben családjával és kedves feleségével, Katika nénivel
együtt!
Vass Ilona

PETŐ FI
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.

(RÁCKEVE, Kossuth Lajos u. 34.)
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Dömsöd település választási eredményei
Önkormányzati választások – 2019. október 13.

Szavazóköri eredmények
001. számú szavazókör /Kossuth L. u. 58. (Dezső Lajos AMI)/
polgármester-választás eredménye
Sorszám Jelölt neve

3.
1.
2.

Bencze István
Szűcs Julianna
Simon Sándor Zoltán

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

161
114
38

001. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye
Sorsz. Jelölt neve

1
8
9
2
3
17
6
4
7
14
10
5
16
12
15
13
11

Szabó Andrea
Tarr-Sipos Zsuzsa
Muzs János
Kovács Gyula József
Katona Krisztián
Ócsai Julianna
Jancsó Attila
Várkonyi György
Lázár József
Szűcs Julianna
Varsányi Antal
Keresztes Gergő
Korona Sándor
Kudar Zsolt
Balogh László Levente
Simon Sándor Zoltán
Lakatos Mátyás

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Fidesz – MPSZ
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

224
198
188
181
151
151
121
115
115
105
92
91
87
78
73
47
12

001. számú szavazókör közgyűlés választás eredménye
Sorszám
2
5
4
1
3

A lista neve
Fidesz–Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt
Demokratikus Koalíció
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Momentum Mozgalom
Magyar Szocialista Párt

Kapott érvényes
szavazat
214
33
30
25
13

002. számú szavazókör /Béke tér 2. (Petőfi Sándor Okt. és
Műv. Központ)/ polgármester-választás eredménye
Sorszám Jelölt neve

3
1
2

Bencze István
Szűcs Julianna
Simon Sándor Zoltán

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes
szavazat

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

202
132
35

002. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye
Sorsz. Jelölt neve

2
9

Kovács Gyula József
Muzs János

1
8
3
17
4
7
6
14
5
10
16
12
15
13
11

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

Független jelölt
Független jelölt

235
227

Szabó Andrea
Tarr-Sipos Zsuzsa
Katona Krisztián
Ócsai Julianna
Várkonyi György
Lázár József
Jancsó Attila
Szűcs Julianna
Keresztes Gergő
Varsányi Antal
Korona Sándor
Kudar Zsolt
Balogh László Levente
Simon Sándor Zoltán
Lakatos Mátyás

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Fidesz – MPSZ
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

220
213
192
167
166
150
132
130
124
120
106
103
98
36
16

002. számú szavazókör közgyűlés választás eredménye
Sorszám
2
1
4
5
3

A lista neve
Fidesz–Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt
Momentum Mozgalom
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Demokratikus Koalíció
Magyar Szocialista Párt

Kapott érvényes
szavazat
253
43
42
23
13

003. számú szavazókör /Petőfi tér 5. (Polgármesteri Hivatal)/
polgármester-választás eredménye
Sorszám Jelölt neve

3
1
2

Bencze István
Szűcs Julianna
Simon Sándor Zoltán

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes
szavazat

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

143
108
36

003. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye
Sorsz. Jelölt neve

1
2
8
3
4
9
14
16
17
7
10
12
6
5
15
11
13

Szabó Andrea
Kovács Gyula József
Tarr-Sipos Zsuzsa
Katona Krisztián
Várkonyi György
Muzs János
Szűcs Julianna
Korona Sándor
Ócsai Julianna
Lázár József
Varsányi Antal
Kudar Zsolt
Jancsó Attila
Keresztes Gergő
Balogh László Levente
Lakatos Mátyás
Simon Sándor Zoltán

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes
szavazat

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Fidesz – MPSZ
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

158
152
141
132
130
125
113
105
104
95
90
83
74
68
68
31
27

Folytatás a következő oldalon.
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003. számú szavazókör közgyűlés választás eredménye
Sorszám
2
5
1
4
3

A lista neve
Fidesz–Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt
Demokratikus Koalíció
Momentum Mozgalom
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyar Szocialista Párt

Kapott érvényes
szavazat
168
42
34
31
18

004. számú szavazókör /Szabadság u. 92. (Nagyközségi
Óvoda)/ polgármester-választás eredménye
Sorszám Jelölt neve

3
1
2

Bencze István
Szűcs Julianna
Simon Sándor Zoltán

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

267
108
45

004. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye
Sorsz. Jelölt neve

3
1
8
2
4
9
17
15
7
10
14
6
16
5
12
13
11

Katona Krisztián
Szabó Andrea
Tarr-Sipos Zsuzsa
Kovács Gyula József
Várkonyi György
Muzs János
Ócsai Julianna
Balogh László Levente
Lázár József
Varsányi Antal
Szűcs Julianna
Jancsó Attila
Korona Sándor
Keresztes Gergő
Kudar Zsolt
Simon Sándor Zoltán
Lakatos Mátyás

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Fidesz – MPSZ
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

284
282
278
265
237
217
197
185
145
145
130
129
124
121
112
58
11

004. számú szavazókör közgyűlés választás eredménye
Sorszám
2
1
4
5
3

A lista neve
Fidesz–Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt
Momentum Mozgalom
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Demokratikus Koalíció
Magyar Szocialista Párt

Kapott érvényes
szavazat
271
54
44
34
15

005. számú szavazókör /Béke tér 2. ( Petőfi S. OMK)/
polgármester-választás eredménye
Sorszám Jelölt neve

3
1
2

Bencze István
Szűcs Julianna
Simon Sándor Zoltán

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes
szavazat

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

165
105
41

005. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye
Sorsz. Jelölt neve

2
1
8
9
4
3
17
10
6
14
7
5
16
12
15
13
11

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

Kovács Gyula József
Szabó Andrea
Tarr-Sipos Zsuzsa
Muzs János
Várkonyi György
Katona Krisztián
Ócsai Julianna
Varsányi Antal
Jancsó Attila
Szűcs Julianna
Lázár József
Keresztes Gergő
Korona Sándor
Kudar Zsolt
Balogh László Levente
Simon Sándor Zoltán
Lakatos Mátyás

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Fidesz – MPSZ
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

175
173
166
163
159
146
140
129
108
108
107
95
87
75
75
26
8

005. számú szavazókör közgyűlés választás eredménye
Sorszám
2
5
4
1
3

A lista neve
Fidesz–Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt
Demokratikus Koalíció
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Momentum Mozgalom
Magyar Szocialista Párt

Kapott érvényes
szavazat
198
36
33
30
16

Szavazókörök összesített eredménye
Polgármester-választás, Dömsöd
Jelölt neve

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

Bencze István
Szűcs Julianna
Simon Sándor Zoltán

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

938
567
195

%

55,18%
33,35%
11,47%

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 4 878 fő.
Megjelent 36.08% (1760 fő).
Nem szavazott 63.92% (3118 fő).
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 758.
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 58.
Érvényes szavazólapok száma: 1 700.
A megválasztott polgármester Bencze István független jelölt.

Települési önkormányzati képviselõk
választása, Dömsöd
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 4 878 fő.
Megjelent 36.08% (1760 fő).
Nem szavazott 63.92% (3118 fő).
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 759.
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 35.
Érvényes szavazólapok száma: 1 724.
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Sorsz. Jelölt neve

5
Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes
szavazat

%

1

Szabó Andrea

Független jelölt

1 057

61,31%

2

Kovács Gyula József

Független jelölt

1 008

58,47%

8

Tarr-Sipos Zsuzsa

Független jelölt

996

57,77%

9

Muzs János

Független jelölt

920

53,36%

3

Katona Krisztián

Független jelölt

905

52,49%

4

Várkonyi György

Független jelölt

807

46,81%

17

Ócsai Julianna

Független jelölt

759

44,03%

7

Lázár József

Független jelölt

612

35,50%

14

Szűcs Julianna

Fidesz – MPSZ

586

33,99%

10

Varsányi Antal

Független jelölt

576

33,41%

6

Jancsó Attila

Független jelölt

564

32,71%

16

Korona Sándor

Független jelölt

509

29,52%

15

Balogh László Levente

Független jelölt

499

28,94%

5

Keresztes Gergő

Független jelölt

499

28,94%

12

Kudar Zsolt

Független jelölt

451

26,16%

13

Simon Sándor Zoltán

Független jelölt

194

11,25%

11

Lakatos Mátyás

Független jelölt

78

4,52%

A megválasztott képviselõk neve:
Szabó Andrea
Kovács Gyula József
Tarr-Sipos Zsuzsa
Muzs János
Katona Krisztián
Várkonyi György
Ócsai Julianna
Lázár József

Települési nemzetiségi
önkormányzat választása
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
206.
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 30 (14,56%).
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 2.
Érvényes szavazólapok száma: 28.
A választás eredményes.
A megválasztott képviselők száma: 5.
A megválasztott képviselők neve:
Gerzsenyi Károly
Lakatos Mátyás
Lakatos Mátyásné
Lakatos Tamás
Lakatos Szintia Rebeka

Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2019
A 2019-es Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása elérhető Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának honlapján,
vagy a Hivatalban személyesen lehet érdeklődni.
Leadási határidő: 2019. november 05.

A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfő

Ügyfélfogadás az OMK-ban:
Hulladékszállítással kapcsolatosan: péntekenként 13-18 óráig.
ELMŰ részéről: keddenként 14-18 óráig,
péntekenként 8-12 óráig.

Idő
8.00–12.00,
13.00–17.30
Kedd
Nincs
Szerda
8.00–12.00,
13.00–16.00
Csütörtök
Nincs
Péntek
8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyző

Új épületet kap a Ráckevei Járásbíróság
Ráckeve Város Önkormányzata az eredményes közbeszerzési eljárást
követően megkezdte a Budapest Környéki Törvényszék (BKT) illetékességi területéhez tartozó Ráckevei Járásbíróság új épületének kivitelezését,
a Kossuth utca 14. szám alatt már folynak az alapozási munkák.
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének egyik stratégiai célkitűzése, hogy a munkavégzés tárgyi feltételei biztosítottak legyenek a bíróságokon, ideértve a bírósági épületeket is. A Ráckevei Járásbíróság jelenlegi épülete nem felel meg a modern kor kihívásainak, nem tudja biztosítani a dolgozók munkavégzéséhez szükséges optimális feltételeket és az
ügyfelek számára megfelelő körülményeket. Mindezek miatt dr. Gerber
Tamás, a BKT elnöke újabb mérföldkőnek tekinti, hogy – köszönhetően
az OBH elnökétől kapott támogatásnak és az anyagi erőforrás biztosításának – az új épülettel megnyugtatóan rendeződik a Járásbíróság elhelyezése.
Dr. Parti Zsuzsanna, a Ráckevei Járásbíróság elnöke és a bíróság dolgo-

zói nagy örömmel fogadták, hogy egy a bírósági szervezet presztízsét
emelő, impozáns, az ügyfelekhez is méltó épületben továbbra is végezhetik majd azon munkájukat, amelyre felesküdtek, amelyhez szakmai elhivatottsággal, lojalitással viszonyulnak.
A Ráckevei Járásbíróság az építkezés befejeztével egy korszerű, a bíróság sajátos igényeihez igazított tervek alapján kialakított épületbe költözik, amelyben mind a környezet, mind a tárgyi felszereltség és technológia tekintetében XXI. századi bíróság fogadja az ügyfeleket, valamint a
dolgozók is a hivatásukhoz méltó munkakörülmények közt végezhetik
napi feladataikat.
Az új bírósági épület várhatóan 2020 nyarán készül el.
Budapest, 2019. szeptember 20.
Budapest Környéki Törvényszék
Sajtó- és Kommunikációs Osztály
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Szeptember végén szüreti vigadalom
Beérett az idei szőlőtermés, vége a szüreti munkálatoknak, fortyog a
must a hordókban. Véget ért a szőlő betakarítása. A szőlőtermő vidékeken
ma is élő hagyomány a szüreti vigadalom.
Dömsöd község nevében hordozza a gyümölcs kifejezést, mely arra
enged következtetni, hogy itt a Duna mentén őseink többek közt szőlőt is
termeltek. Az idők folyamán e nemes gyümölcs leve, feldolgozását követően különleges ízvilágú kiváló kereskedelmi árucikké vált.
A magyar nép kultúrájának egyik jelentős szegmense a bor, mely napjainkig, mindenkoron a házigazda vendégszeretetét tükrözi.
Dömsödön és a szomszédos településeken a szőlőtermés betakarítását
ünneplő mulatságok szeptember és október hónapokban zajlanak. Ilyenkor szépen feldíszített lovas kocsikkal, hintókkal, néhol traktorokkal vonul végig a településen az ünneplő sereglet. Egy-két kijelölt ponton megállnak, ahol a nézelődőket hívogatják az esti bálba. Tánccal és énekszóval,
valamint zsíros kenyérrel, borral és üdítővel, cukorkával kedveskednek a
bámészkodóknak.
Napjainkra a szüreti vigadalom megszervezését, lebonyolítását a mindenkori művelődési felelős bonyolítja le. A szervezési feladatok feltétele
az idők folyamán nagyot változott, lényegesen nehezebbé vált: eltűntek a
szüretelő közösségek, hiszen a gépi betakarítás lényegesen felgyorsította
a folyamatot. Az igavonó állatok közül az ökröket és a lovakat szintén kiszorították a gépek. A lótartás napjainkban hobbi szinten van jelen a falusi ember életében.

Tehát a művelődésszervező feladata, hogy a lovas gazdákat felkeresse
és felkérje, hogy vegyenek részt a hagyományos felvonuláson. A lovak és
a kocsik díszítését is maguk a gazdák végzik, illetve a menet indulása előtt
a rendezők egy-két szalagot is feltűznek. Itt egy pillanatra megállunk. So-

kan nem ismerjük a lovak tartásának szabályait. Ahhoz, hogy a lovas és
lovas kocsis a szüreti menetben fegyelmezetten részt vehessen, komoly
felkészültség szükséges. Az állattartónak ismerni és fegyelmezni kell a lovát, hogy a váratlan szituációkat korrigálni tudja.
Fontos momentum a felkészülésnél, hogy az állatot meg kell járatni, kicsit le kell fárasztani, hogy aztán gond nélkül lehessen vele dolgozni. Szépen csillogó a ló szőre, ha lovasa alaposan megcsutakolja, ezután kerül sor
az állat csinosítására. Az itt felsorolt előkészületek már a délelőtt folyamán elkezdődnek, hogy a szüreti menet indulására mindennel elkészüljön
ló és lovasa, ló és kocsisa.

A szervezés fontos része az útvonal megtervezése, valamint a felvonuláshoz szükséges megfelelő engedélyek beszerzése.
A polgárőrök a biztonságos felvonulásról
gondoskodnak.
Számos más apróságnak tűnő, ám lényeges
dologra is figyelnie kell a
szervezőnek: A szereplők (bíró és bíróné, szüret
szépe, valamint a csőszlányok) beosztása, feladatuk meghatározása,
ruháik beszerzése méret
és funkció szerint.
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előadását. (Stefikével a Dömsödi Hírnök 2018. augusztusi számában jelent meg interjú, Felvidéki magyar leány Fűrből, aki magyar-történelem
tanári diplomát kapott… címen jelent meg.)
A Fűri Fürjecskék népdalkör vezetője Petrik Imre. Tőle tudtam meg,
hogy a népdalkör 2011. április 13-án alakult meg hét fővel. Örömmel idézik fel a Felvidék népdalkincsének egyes dallamait, melyeket gyakorta
egészít ki furulyaszóval Václav Tihamér. Az együttes tagjai megjelenésükben is őrzik Mátyusföld viseletét. Elmondásuk szerint az 1940-es
évekből megmaradt ruházat alapján készíttették el maguknak ezt a fellépő
ruhát. A felvidéki népdalok dallamvilágát őrzik és adják át mindenhol,
ahová meghívják őket.
Dömsödön a népdalcsokrot egy nagyon szép balladával zárták.
Az én hazám kis falu,
közepibe nagy kapu.
Oda járok zörgetni,
mennyországot nyittatni.

A látvány és a vigadalom szintén lényeges eleme a szórakoztatás: hagyományhoz kötődő néptánc, népdalok, körjátékok, maskarások. Mindezeket a produkciókat felkutatva, meghívással összehangolva a közönség
számára elérhetővé tenni az egyes állomásokon, a művelődési ház előtti
színpadon és az esti vigadalomban.

Nyisd ki Isten kapudat,
áldd meg az én falumat.
Legyen benne gazdagság,
mennyországi boldogság.
Fogadják az emberek,
teremjék a szeretet.
Ezer virág nyílhasson,
gyöngyharmatcsepp hullhasson.
Él benne a bánat is,
lásd meg Uram, szánd meg is,
Hozzád menjen ki gyönge,
erőiddel tölthesd be.
Gyermekeink kezével,
jóra nyíló elmével.
Erényekkel tölts minket,
oltalmazzuk földünket.

Először vett részt a szüreti vigadalomban testvértelepülésünk kisebb delegációja. A dömsödi közönség
meghallgathatta a felvidéki település népszerű népdalköre, a Fűri Fürjecskék, valamint Csölle Stefánia

Az én hazám kis falu,
közepibe nagy kapu.
Nyitva legyen kapuja,
áldva legyen faluja.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szüreti sokadalom megszervezését támogatták.
Szöveg és fotó: Vass Ilona
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Védd a természetet, óvd az egészséged!
Az ENSZ a Környezetvédelmi Programjához
kapcsolódó Takarítási Világnapon arra buzdítja a
Föld lakóit, hogy tisztítsák meg, varázsolják élhetőbbé a környezetüket, és az eredményt lehetőleg
hosszú távon őrizzék meg.
Ezen a napon mi is, az óvoda dolgozói és óvodásai egyaránt kiemelt figyelmet fordítunk a megfáradt, túlszennyezett bolygónkra, a bolygón élő
emberekre, közvetlen környezetünk tisztaságára.
Célunk: a környezettudatos magatartás, életszemlélet kialakítása, formálása.
A kisgyermekek élményei, benyomásai egész
életre szólóak. Megalapozzák bennük az egész
életre szóló tanulást, környezettudatos beállítódást, magatartást.
A valódi tudás az, amit a gyermek cselekvésen
keresztül sajátít el. Természetes környezetben, a
természetre figyelő, egészséget óvó magatartás
megalapozásával, élményszerű, felfedező jellegű,
játékos programokkal ismertetjük meg a gyerekekkel környezetünket, az egészség és a természetvédelem fontosságát.
Ezen megfontolásból szeptember 19-én és 20-án játékos feladatokkal,
programokkal készültem az óvodásainknak.
Az egészségnevelés témával kapcsolatban 2019. szeptember 19-én a
,,Tiszta udvar, rendes ház, rendes OVI" keretében közös takarítást rendeztünk.
Gabi bácsi vezetésével és a dajka nénik, valamint a kiscsoportosok közreműködésével az udvaron összegereblyéztük a faleveleket. A középsősök a járdákat és a kerékpártárolót söprögették le.
A Süni csoport nagycsoportosai az óvoda előtti utcafronton, valamint
az óvoda mellett lévő utcában szedték fel és söprögették fel a sok eldobált
szemetet.
A Micimackó csoport nagycsoportosai pedig az óvoda utcájában az árkokat tisztították meg az oda nem illő, eldobált szeméttől.
Szeptember 20-án (pénteken) reggeli után az udvaron folytatódtak a játékos programok. A gyermekek életkorának megfelelően, differenciált
nehézségű állomásokat igyekeztem felállítani. A következő programok
közül választhattak óvodásaink:
A legkisebbeknek az udvar első részén:
• Színes spatulák válogatása/csoportosítása befestett WC-papír gurigákba
• Colorinó játék – kupakok használatával (képek kirakása PET kupakokkal)
• Virágos kupakcsavaró játék (műanyag flakonból készült virágok közepe a kupak, azokat kellett a megfelelő helyre felcsavarni)

• Kupakvezetés (teraszon felragasztott színes vonalakon a PET kupakok végigvezetése)
Nagyobbaknak az udvar hátsó részén:
• Motorokkal/futó biciklivel PET palackok kerülgetése
• Papírgombóc egyensúlyozás teniszütőn
• Spatulából készült puzzlek kirakása
• WC-papír gurigából készült puzzle összeillesztése pálcákra
• Hulladék válogatása színes vödrökbe
• Célba dobó játék konzerves dobozokkal
• Alufólia gombóc célba dobó játék 5 literes PET palackba
• Kupakcsippentő (kupakok válogatása színes csipeszek segítségével)
• „Hamupipőke játék” – színes PET kupakok válogatása színek szerint
karikákba
• „Almafa ültető versenyjáték” (Az asztalon 5-5 db kéztörlő guriga és 5
db sárga, valamint 5 db piros műanyag labda volt. Jelre az volt a feladat, hogy a felállított tekercsre helyezzék el a színes labdákat. Az
győzött, aki először állította fel az 5 „fát”.)
A szülőket is bevontuk a jeles nap megemlékezésébe. Plakátokon kértük a segítségüket, hogy hulladékokból készítsenek otthon valamilyen tárgyat, és ezekből kiállítást készítettem a földszinti folyosón. Nagyon sok és
ötletes tárgyat küldtek be, miket ezúton még egyszer köszönünk.
A programokban mindenki aktívan részt vett, jól érezték magukat.
Madarász Mária
óvodapedagógus/intézményvezető
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☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Önkormányzati segítséggel a szülőknek sikerült megszépítenie az 5. iskolát. Míg az apukák festettek, az anyukák elültették a Tihanyból rendelt soksok tő levendulát. Az épület folyosója is megújult, ez is a szülők segítségével. Az OMK-nál is megszépült az iskolaudvar, amit a tanítók, tanárok együtt
festettek fel, hogy a gyerekek a szünetet is tartalmasan tölthessék el, mindenféle ugráló, izgalmas játékkal.
Czeller Cecília
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Az Adriai-tengernél járt a 7. a osztály
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és
munkálkodhass a jövőn.”
Széchenyi István
2019 márciusában jelent meg a Tanulmányi
kirándulás hetedikeseknek pályázat, melyre jelentkeztünk.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Határtalanul! program keretében egyhetes tanulmányi kiránduláson vettünk részt
szeptemberben.
Az utazás célja volt a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése. Fontosnak tartottuk, hogy a tanulók megismerjenek
olyan magyar területeket, emlékhelyeket,
melyek Trianon után Magyarország határain
kívül kerültek.
„Volt egyszer egy ország,
ahol élt a magyar.
A Kárpátok védték,
ha jött a zivatar.
Az idők folyamán
ráéheztek mások,
Széjjeldarabolták
Nagy-Magyarországot…”
Közösen kicsit újraéltük történelmünket.
Otthonról hazamentünk, hiszen magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában jártunk
Szlovéniában és Horvátországban.

A Rákóczi-emlékév kapcsán felkerestünk
olyan helyszíneket, melyek a családhoz, illetve
a szabadságharc eseményeihez köthetők. A
gyerekek előtt megelevenedtek a történelem
lapjai, a Rákócziak kora.
6. osztályban már tanultak a szabadságharcról, de most kézzelfogható valósággá vált, amiről eddig csak olvastak.
Lendva, Bántornya, Ptuj, Trakostyán és
Szamobor érintésével végül Fiumébe érkeztünk. Felkerestük a Kvarner-öböl magyar vonatkozású emlékeit. Történelmi körutazásunk Varasd és Csáktornya megtekintésével
ért véget.
Fakultatív programként megcsodáltuk a dobronaki Orchidea-farmot, ahol 160 féle orchideát
termesztenek.
Választható programként 3 órás adriai hajókiránduláson vettünk részt. Hajónk Abbáziából indult. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így közben megálltunk fürödni a délre
található Medveja kavicsos strandján. Fürödni kétszer volt alkalmunk szebbnél szebb helyeken.
Számomra osztályfőnökként felemelő érzés volt, hogy 23 gyermekemmel együtt élhettem meg ezeket az élményeket.
Csömöri Erzsébet
osztályfőnök

A határon túli kiránduláson kísérő szülőként
vettem részt. A gyerekek nagy részének még
nem volt lehetősége országunk határát átlépni
és külföldön kirándulni. Izgatottan várták az indulás pillanatát.
Szlovéniában lenyűgözték őket az emlékhelyek, melyeket meglátogattunk, a gyönyörű zöld
erdők, a hegyes-völgyes táj és a friss, tiszta levegő.
Horvátországban az emlékhelyek, a városnézés, a hajókázás élményét is felülmúlta a fürdés
a tengerben.
Szerintem a gyerekek sok-sok élménnyel és
szép emlékekkel gazdagodtak.
Köszönöm, hogy vigyázhattam rájuk és kísérhettem őket.
Számomra is feledhetetlen élmény marad ez
a kirándulás!
Ács Ildikó
SZMK

7. a osztály Lovranban a Villa Flora előtt, ahol Feszty Árpád elhunyt
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Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön
A címben megjelölt téma igen szerteágazó, alapos kutatómunkát igénylő feladat. A helyi értéktár feltárandó munkái közül erre vállalkozott Varga Gézáné
Ági néni, aki pedagógusként is mindig nagy precizitással végezte feladatát. A témakör teljes körű feldolgozása még nem fejeződött be, ám megállapodtunk
abban, hogy a már feltárt és összeállított anyagokból rovatot indítunk. Ennek második részeként Hermányi Istvánné életét és munkásságát elevenítjük fel.
(Helyesbítés Dr. Soós Lea adataiban /DH 2019. 09. szám/: szül. 1910. febr. 14. Nagybecskerek – ma Szerbiában, a Vajdaságban, a Bánságban van)

Hermányi Istvánné
(1913–1972)
Dömsödön született 1913. március
8-án. Neve ekkor Gottfried Eszter.
Mivel édesapja a nevét megváltoztatta
Bodrogira, így ezután Bodrogi Eszterként szerepel.
Elemi népiskolai tanulmányait
Dömsödön és Kunszentmiklóson végezte, mindkét helyen magániskolába
járt, majd a Budapest Székesfővárosi
VII. Kerületi Községi Négyévfolyamú Dobó Katalin Iskolában érettségizett le. Ezután egészségügyi tanulmányokat folytatott.
Az 1936-os keltezésű oklevél a

Hermányi Istvánné 1965-ben „bábamesterség kitanulását” igazolja:
„Mi a budapesti állami Bábaképző Intézetnek igazgató-tanára és a
vallás- és közoktatásügyi magyar minisztertől kiküldött vizsgálók jelen
oklevelünkkel tudtára adjuk mindenkinek, akit illet,
hogy tisztességes GOTTFRIED ESZTER rom. kath. vallású,
aki 1913. évi március hó 8-án Dömsődön (Pest m.) született, jelenleg
budapesti lakos a budapesti állami Bábaképző Intézetben az 1935/36.
évi tanfolyamon át rendszeres elméleti és gyakorlati oktatásban részesült, előttünk a folyó év és hó alulírt napján tanultságára nézve szigorú
vizsgálatot állott, gyakorlati ügyességéről is alapos próbát tett, s így a
bábamesterség gyakorlására képesnek és alkalmasnak bizonyult. Azért
is a fent nevezett tisztességes asszonyt tanult és dolgában jártas bábának elismerjük, s miután ennek alapján a törvényszabta esküt letette,
mi őt a m. kir. kormányától ránk ruházott hatalomnál fogva, az esküjében tett fogadalom hű megtartásának, valamint az illetékes utasítások
és szabályrendeletek pontos követésének feltétele mellett a bábamesterség szabad gyakorlására ezennel feljogosítjuk. Ennek bizonyságául részére a budapesti állami Bábaképző Intézet pecsétjével és saját kezű
aláírásunkkal megerősített jelen oklevelet kiadtuk.
Budapest, 1936. évi június hó 13. napján.
Igazgató-tanár mint a vallás- és közoktatásügyi magyar
minisztertől kiküldött vizsgálók”
Egy évvel később pedig megszerzi a védőnői képesítést is:
M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet
M. Kir. Állami Ápolónő- és Védőnőképző Intézet Budapest
Anyakönyvi szám: 104/1937.
Állami Egészségügy Védőnői Oklevél
Mi a M. Kir. Állami Ápolónő és Védőnőképző Intézeti vizsgabizottság
elnöke és tagjai bizonyítjuk, hogy
BODROGI ESZTER úrnő,
aki született 1913. év március hó 8. napján r.k. vallású, miután ápolónői képesítését a Magyar Vörös Kereszt Egylet budapesti iskolájában
elnyerte és az erről szóló 1587/1935. sz. oklevelet bemutatta,

továbbá közegészségügyi szaktanulmányait a fent nevezett intézetben elvégezte, előttünk az állami egészségügyi védőnői képesítő vizsgát letette.
Ennek alapján mi fent nevezettet az egészségügyi védőnői munkára
alkalmasnak és képesítettnek nyilvánítjuk.
Ennek hiteléül, számára ezt az állami egészségügyi védőnői oklevelet
kiadtuk, pecsétünkkel és aláírásunkkal megerősítettük.
Budapest, 1937. évi január hó 4. napján.
A M. Kir. Belügyminiszter képviselője
A Vizsgabizottság Elnöke
A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztertől kiküldött vizsgáló
Gyakorlatait a következő helyeken végezte:
• M. Kir. Bábaképző Igazgató Tanácsa,
Budapest
• Budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter
Tudományegyetemi II. sz. Szemklinika
• II. sz. Belklinika
A képesítések megszerzése után a következő munkahelyei voltak:
• 1937. II. 1. – 1940. IV. 21. Országos
Közeg. Intézet; dömsödi telephely, mint
egészségügyi védőnő dolgozott.
• 1940. VI. 2. – 1944. V. 26. Orsz. Közeg.
Intézet; Ökörmező telephely, mint egészségügyi védőnőképző.
Bodrogi Eszter 1933-ban
• 1952. IX. 15. – 1956. VI. 1. Pest megyei
Tanács Eü. Osztály, Ráckevei járás, Dömsöd telephely, dr. Soós Lea mellett.
• 1959–1971. házi ápolónő.
Ökörmezőn, Ukrajnában a fronton teljesített szolgálatot. Itt találkozott
a dömsödi Joó Sándorral, és itt ismerte meg férjét, Hermányi Istvánt is.
Vitéz Joó Sándor is megemlékezik erről a találkozásról az egyik
könyvében:
„Ökörmező (ruszinul Volovoe) mintegy 5-6 km hosszan nyújtózkodik el
egyutcás településként, egy-két keresztutcával, amelyek a Nagyágba ömlő
patakok által kínált lehetőséget kihasználva jöttek létre. A házak magán a
hegyoldalon, szétszórtan is épültek.
Egyébként mint járási székhely, a Nagyág völgyének központja. Szolgabíróság, járásbíróság, iskolák, óvodák, nagy postaközpont, csendőrség,
üzletek, vendéglők, orvosok, Zöldkeresztes Védőközpont, amelynek vezetője a dömsödi Bodrogi (Gottfried) Eszter volt, akit meg is látogattam a
szolgálati időm alatt, s aki feleségül is ment egy ott szolgálatot teljesítő
határvadász hadnagyhoz. A terület oroszok által való megszállása előtt
hazatelepültek Dömsödre. Férje Hermányi István, leszerelése után ott is,
majd itthon is papír és írószer boltot nyitott.”
(Vitéz Joó Sándor: Katonaéletem)
Eszter nénit, mint védőnőt és később házi ápolót az egész falu ismerte.
Hozzá tartozott Dömsöd egész területe, így a Tókert is. Később Herczegné Katika nénivel felosztva végezték ezt a munkát.
Eszter néni lánya, Csengődiné Erzsike emlékezett rá, hogy kislányként
elkísérte édesanyját babalátogatásra a Tókertbe. A „putriba”, ami a földbe
vájt ház volt, le kellett menni. Rongykupac, rossz kályha, sok gyerek,
mérhetetlen szegénység volt jellemző a tókerti „lakásokra”. A gyerekek –
mivel ez az egy helyiség volt – végignézték a szüléseket. A megszületett
babák többsége ennek ellenére egészséges volt.
Hermányi Istvánné, Eszter néni súlyos betegség után 1972-ben halt meg.
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Villámkérdések
Testre, lélekre, szellemre ható masszázs: beszélgetés Katusné Czikora Anitával
A masszázs szó jelentése: gyúrni, érinteni.
Meghatározása: olyan kipróbált fogások, melyek a test felületére, meghatározott sorrendben,
mechanikai erőbehatással megmozgatják az izmokat, izületeket, kötőszöveteket, vér- és nyirokrendszert. Hogy milyen célú és milyen módszerű a masszázs, több technikát különböztetünk meg: gyógy-; svéd-; thai-; nyirok- vagy
talpmasszázs, hogy csak néhányat említsek.
Katusné Czikora Anita dömsödi gyökerekkel rendelkező, törékeny háromgyermekes családanya. Mozgékony, energikus, közvetlen jelleméből adódóan gyors kontaktust képes kialakítani maga körül. Egyik beszélgetésünk alkalmával lelkesen mesélt arról a masszázsról, melyet ő alkalmaz egyedül. Testre, lélekre, szellemre egyaránt hat.
– Mi is ez pontosan?
– Van egy fizikai és van egy energiaátviteli része a masszázsnak. A fizikai részben a
meridiánokon és az akupesszúrás pontokon
megyek végig és stimulálom azokat. Ha testi
szinten valamilyen elakadást észlelek, azt
lelki szinten képes vagyok oldani. Mivel
energiaátvitellel is dolgozom, képes vagyok
arra, hogy ha a testben energiatöbblet vagy
-hiány lép fel, ami természetesen fájdalommal jár, azt helyre tudom állítani.
– Hogyan kell ezt elképzelni, milyen maszszázsfajtát alkalmazol?
– Saját technikát dolgoztam ki, melynek
alapja a LeManguria masszázs. Erről 2014-ben

szereztem oklevelet, és párhuzamosan a svédmasszázs tanfolyamot is elvégeztem mellette.
Mindkét fajtát alkalmazom, és hozzáteszem a
saját érzelmeimet, észleléseimet. A lényeg,
hogy helyreállítom a test energiarendszerét és
kimasszírozom azokat a pontokat, ahol fáj vagy
becsomósodott valami.
– Mit lehet érzékelni, ha valaki ezt igénybe
veszi?
– A páciens kiegyensúlyozott, harmonikus, feszültségektől mentes állapotba kerül.
Az energiapályák megtisztításával oldódnak
a testben lévő blokkok, energetikai elakadások és lelki sérülések. Beindulnak az energiaáramlások testi, lelki, szellemi szinten,
így minden sokkal egyszerűbbé válik. Letisztulnak a gondolatok, beindul a lélek és a
test öngyógyító működése.
– Kiknek ajánlod?
– Azoknak, akik ülő munkát végeznek, akiknek stresszes az élete, akik kórházi kezelés után
lábadoznak és mindenkinek, aki csak egyszerűen jól szeretné érezni magát!
– Mennyi ideig tart egy kezelés?
– Az attól függ, hogy a páciensnek mire van
leginkább szüksége. Lehet fél óra, óra vagy
másfél óra is.
– Hogy bírják a kezeid?
– Nem fizikai erőkifejtéssel dolgozom, hanem elsősorban energiával. Vannak olyan pontok, ahol ha meg kell nyomni, akkor valóban
erősebben meg kell nyomni, de alapvetően nem

ez a lényeg. Én is úgy kapom az energiát, amit
aztán át is tudok adni.
– Házhoz is jársz?
– Otthon dolgozom, nagyon ritkán vállalok
másutt masszázst. Fontos a páciens részéről,
hogy teljes mértékben a masszázsra szentelje az
időt, hogy el tudjon lazulni. Én egy teljesen külön álló épületben dolgozom, ahol minden biztosított arra, hogy a vendég felfrissüljön testileg,
lelkileg, szellemileg.
– Milyen visszajelzéseket kaptál már?
– Vannak olyan vendégeim, akik már sok
masszázsszalonban megfordultak, és ők azt
mondták, hogy olyat, amit nálam tapasztaltak,
még sehol sem éltek át!
Kedves Olvasók! Bátran biztatok mindenkit,
hogy aki testi, lelki, szellemi felfrissülésre vágyik, vagy szeretteit kívánja meglepni egy
masszázsbérlettel, keresse meg Katusné Czikora Anitát a 06-30-38-119-38-as telefonszámon,
vagy az anitaenergia79@gmail.com e-mail
címen.
Kellemes felfrissülést kívánok mindenkinek!
Vass Ilona

A G YERMEKJÓLÉTI S ZOLGÁLAT H ÍREI
Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,
Péntek: 8–11.30 óráig. Szerdán: 8–12-ig Áporkán,
13–17-ig Apajon is ügyfélfogadást tartunk.
Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)
Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezető, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)
06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)
fax: 06-24-523-147,
e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com
Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számá-

ra az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan

rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Egyéb szolgáltatásaink:
• A nyári felzárkóztató program,
• Adományok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor,
• Játszóház, kézműves foglalkozások,
• Álláskereső klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata:
– állandóan hívható; – telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás; segítség mozgósítása; –
kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali,
konkrét segítséget tudnak nyújtani.
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Hogyan szabályozza a fogyasztóvédelmi törvény
a gyermek- és fiatalkorúak védelmét? II. rész
A gyermek- és fiatalkorúak védelme céljából a fogyasztóvédelmi törvény (1997.
évi CLV. törvény) a
játékszoftverek gyártójára és forgalmazójára is tartalmaz renDr. Csanádi Károly delkezéseket.
A fogyasztóvédelelnök
mi törvény szerint:
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.
A játékszoftver gyártója abban az esetben köteles a fenti 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. Ha az előző bekezdés
szerinti kötelezettséget – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a gyártó nem teljesíti, a játékszoftver forgalmazója a szoftvert az előző bekezdésben meghatározott szöveg feltüntetésével hozhatja forgalomba. („Tizennyolc éven
aluliak számára nem ajánlott!”)
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
fogyasztóvédelmi törvény szerint a kérelemnek
a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási
helyét tartalmaznia kell. A postafiók, telefonszám vagy e-mail cím a kérelmező személyének azonosítására alkalmatlan. Más személy
nevére szóló iratokkal kérelmet ne nyújtsanak
be. [Fgytv. 28. §]
A kérelmekhez csatolt mellékleteket, okirati bizonyítékokat a Békéltető Testületnek
2-2 jól olvasható példányban kell megküldeni. A reklamációs jegyzőkönyvek indigós
másolati példányairól készített fénymásolatok általában olvashatatlanok. Esetenként a
számlák, nyugták fénymásolatai is olvashatatlanok. Olvasható példányt a vásárlónak az
üzletben kell kérnie, nem a Békéltető Testület szerzi be.

A Békéltető Testület a Fogyasztó helyett beadványokat, fényképeket, tervrajzokat, szöveges mellékleteket nem sokszorosít, nem nyomtat és nem fénymásol. A jogvita tárgyát képező
termékeket a Békéltető Testület nem veszi át és
nem tárolja. A Fogyasztó a kérelem tárgyi bizonyítékait a meghallgatáson bemutathatja.
Egészségügyi különleges személyes adatok kezelése a GDPR európai uniós adatvédelmi szabályok szerint tilos, ezért a fogyasztói jogvita rendezéséhez nem szükséges egészségügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó, kéretlen személyes adatokat tartalmazó iratokat – vizsgálati eredményt, leletet,
ambuláns kezelőlapot, zárójelentést, receptet, nyugdíj és munkajövedelem adatait a Békéltető Testület megsemmisíti, nem kezeli,
nem őrzi meg és nem küldi vissza.
A fogyasztói panaszok, hiánypótlások jelenleg technikai okokból – ideiglenesen –
elektronikusan nem nyújthatók be, a beérkező e-mail üzenetek automatikusan törlődnek.
Jelenleg a békéltetésben még nincs elektronikus ügyintézés. A fogyasztóvédelmi törvény
szerint a fogyasztónak (kérelmezőnek) emailben csak az indító irat megküldésére van
lehetősége. [Fgytv. 17/C. §]
Az e-mailben történő panaszküldés vagy
tanácskérés csak a kapcsolat felvételére alkalmas, a továbbiakban a Békéltető Testület
eljárása során az iratokat a feleknek postai
szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell
kézbesíteni. [Fgytv. 29/A. §]
A fogyasztói kérelmek elektronikusan történő benyújtása akkor válik majd biztonságossá, ha az ügyfélkapus ügyintézési rendszer bevezetésre kerül.
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.
Kedves Olvasóim! A békéltetés nem elmélet és nem tudomány, hanem jogsérelem esetén a jogérvényesítés eszköze a napi gyakorlatban. A váratlan helyzetek kezelésére fel lehet készülni! Olvassák a
Dömsödi Hírnök fogyasztóvédelmi rovatának cikkeit, látogassanak el a Pest Megyei Békéltető Testület www.panaszrendezes.hu honlapjára és nézzék a FIX Tvben a fogyasztóvédelmi televíziós műsorokat! Mindennap fogyasztóvédelem!
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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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com
Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei – szeptember
Az augusztusi cikkem óta újabb 10 káresethez riasztották egyesületünket.
Az évben már 68 káreseményhez riasztották
egyesületünk ügyeletes tagjait.
Szeptember 2-án tűzesethez vonultunk. A
helyszínen lakóház tetőszerkezete égett. Az
esethez a ráckevei önkormányzati tűzoltók, a
szigetújfalusi Kis-sziget ÖTE, a Dunaújváros 1es és mi vonultunk.
Személyi sérülés szerencsére nem történt, de
az anyagi kár jelentős!
7-én kora este a Hársfa utcába vonultunk a
ráckevei kollegákkal, ahol villanyóraszekrény
füstölt. A lángolást még az ott lakók eloltották,
az egységek hőkamerával átvizsgáltak.
12-én ismét szükség volt egyesületünkre,
Dömsödön állattartásra használt melléképület
égett.
A helyszínre kiérve egy C sugárral percek
alatt sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését a mellette lévő másik közel 100 négyzetméteres épületre.
A kiérkező ráckevei és szigetszentmiklósi
kollégák már csak az átvizsgálásban, utómunkálatokban kellett hogy segítsenek.
Személyi sérülés nem történt!
20-án riasztották egyesületünk készenlétben
lévő állományát.
4 fővel vonultunk közúti balesethez, az 51-es
főút 55. km-énél gépkocsi kamionnak ütközött
és fejtetőre borult. A ráckevei mentősök a felborult gépkocsi sofőrjét megvizsgálták.
A rendőrségi helyszínelés után a ráckevei
kollégákkal a gépkocsit kézi erővel kerekeire állítottuk, majd ezt követően áramtalanítottuk is.
Szerencsére személyi sérülés nem történt.
21-én kora este Dömsöd Alsó-Dunapartra
vonultunk fakidőlés miatt. A kidőlt fát egy motoros fűrésszel eltávolítottuk, a kiérkező rácke-

vei kollégák pedig adat-felvételezést végeztek.
Személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett.
22-én délután egy égő fa miatt riasztottak
minket és a ráckevei kollégákat a Duna-partra.
A tűz oltását egy sugárral elvégeztük. A fa belső
része teljesen kiégett, és emiatt ki kellett vágni,
mert veszélyeztette az arra közlekedőket. Ehhez
kértük segítségül a Délegyháza – Dunavarsányi
Ötét a létra szerükkel.
26-án kora este ismét tűzesethez vonultunk.
A Duna-parton egy kb. 40 négyzetméteres faház égett. A tűz oltását egy gyorsbeavatkozó sugárral, majd egy alapvezeték szerelése után még
egy C sugárral végeztük. Az épületben kiérkezésünk előtt egy gázpalack is felrobbant. Segítségünkre siettek a Ráckevei Önkormányzati
Tűzoltók, valamint a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltók is. A munkánkat segítették még
a Dömsödi Polgárőrök, a Rendőrség és az
ELMŰ. Személyi sérülés nem történt, de az
anyagi kár jelentős!
Október 2-án délelőtt a ráckevei kollégákkal
közösen Dömsöd–Apaj vasútállomáshoz, a
Kunszentmiklós felé lévő nyílt pályarészre vonultunk. A szakaszon felső vezeték szakadás
volt, és az utasok leszállítása, valamint az állomásra kisérésük miatt riasztották az egységeket.
Kiérkezés előtt azonban az utasok a vonatot elhagyták, így az esethez végül nem kellett tűzoltói segítség. Ezt követően a helyszínről bevonultunk.
5-én nem sokkal 12 óra előtt riasztották egyesületünket és a ráckevei kollégákat.
A riasztás szerint szénmonoxid-jelző bejelzett.
A helyszíne kiérve megkezdtük a felderítést
és a műszeres kontrollméréseket.
Az ingatlanban egészségre káros koncentrációt akkor sem tudtunk mérni, amikor a gázos
vízmelegítő teljes kapacitással működött.
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A Honeywell érzékelők nem csak a mérges gázra, de az elhasználódott levegőre is figyelmeztetnek, itt is valószínűleg ez történt.
Személyi sérülés nem történt.
7-én kora este közúti balesethez riasztották egyesületünket és a ráckevei önkormányzati tűzoltókat.
Helyszínen egy diesel és egy benzin-gáz
üzemű autó ütközött. A gépkocsikat áramtalanítottuk és a gáztartályt is elzártuk.
A ráckevei kollégák kiérkezésük után az
adat-felvételezést végezték el.
Személyi sérülés nem történt.
Még szeptember hónapban döntés született arról, hogy a gépjármű fecskendőinket
cserélni kell, mert nagyon korosak, és már
lassan alkatrész sem lesz hozzájuk, valamint
az újonnan beszerzett vagy pályázaton elnyert eszközeink sem kompatibilisek velük.
Van 500.000 forintunk, amit egyesületünk
parancsnoka „keresett” bérmunkával, valamint a Magirus fecskendőnket áruljuk, de
egyelőre csak érdeklődők vannak, komoly
vevő nem jelentkezett.
Volt egy felhívásunk, segítségkérésünk,
amelyre nagyon sokan megkeresték egyesületünket és segítettek minket pénzbeli támogatással.
Eddig már közel kettőmillió forint összeg
van a számlánkon, amely dömsödi lakosok,
nyugdíjasok, cégek adakozásával gyűlt ösz-
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sze. Sajnos ez még nem elég, de várjuk az eladó fecskendőnkre a komoly vevőt és a további segítségeket, támogatásokat.
Az adományokat a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület számlaszámára gyűjtjük:
51700272 - 10903818 - 00000000.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek,
aki úgy érezte, hogy segíti ezt a célt és ezáltal
azokat a bajbajutottakat is, akiken az új szerrel gyorsabban, szakszerűbben tudunk majd
mi is segíteni.
A számunkra megfelelő fecskendőt megtaláltuk, de sajnos a gyűjtés megkezdése után
pár nappal azt megvásárolták. Viszont most
találtunk egy újabbat, amely nagyon komolyan fel van szerelve (vetekszik egy hivatásos tűzoltó szerrel): 4 kerék meghajtás, fényárboc, kettő gyorsbeavatkozó sugár, avaroltó, 5 t csörlő, valamint terelőfényekkel van
felszerelve, és ami a legfontosabb, 16.600
km van benne és 11 évvel fiatalabb a mostani
technikáinktól. Így a gyűjtést folytatjuk, bízva abban, hogy még meglesz, mire összegyűlik az ára, illetve a Magyarországra szállításához szükséges kiadások összege is.
Miért kell külföldi autót vennünk? Azért,
mert Magyarországon használt tűzoltóautók
csak olyanok vannak eladósorban, mint amivel mi is rendelkezünk jelenleg. Ausztriában,
illetve Németországban viszont a fent leírtaknak megfelelő fecsiket selejtezik. Az itthoni tűz-

oltóautó-gyártás néhány éve elindult, de egy
ÖTE nem tud kifizetni egy ilyen új autót,
amelynek az ára bruttó 136 millió forint lenne,
ez pontosan 136 évnyi működési költségünk.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha
bejelentést tesz, azt minden esetben a 112es vagy a 105-ös segélykérő számon tegye
meg, és a műveletirányítás a bejelentést
követően értesíti egyesületünket is, valamint a hivatásos szerveket is. A késlekedés
nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van! 112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma:
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban!
Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma:
18688320-1-13
A kedvezményezett neve:
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma:
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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DÖMSÖD MÁS KÉP(P)
Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót 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 meg szeretne velünk és képeinkkel, tevékenységünkkel ismerkedni.
Az elmúlt hetekben egyre több figyelmet kap a csoportunkban a fotózás egyik nagyon izgalmas és nagyon nehéz ága vagy műfaja – ez az utcai
fotózás, vagy streetfotó. Néhányan ebben a műfajban próbálgatják a lehetőségeket, bontogatják a szárnyaikat. Bevallom, hozzám is közel áll ez a
stílus, azonban – talán eddig elegendő elszántság hiányában – nem próbálkoztam vele. Jólesik látni néhány fiatal lelkesedését, szorgalmát és tehetségét ebben az izgalmas műfajban.
Az utcai fotó kategória gyakorlatilag egykorú a fényképezéssel, az első
képet, amelyet már utcai fotónak lehet kategorizálni, Louis Daguerre készítette 1838-ban, feltehetően párizsi lakásának ablakából. Az eljárás
ezüsttel bevont rézlemezre készült, és a fényképezés 10-30 percig is tarthatott (az eljárás feltalálója után a dagerrotípia nevet kapta). A kép címe
„Boulevard du Temple”, és mivel a kép készítése több mint 10 percig tartott, a járókelők nem látszottak rajta, mert mozgásban voltak. A fotón látható egyedüli emberalak csak a kép bal oldalán az a személy, aki épp a cipőjét tisztíttatta, és a felvételkészítés alatt mozdulatlan volt. Tehát ez a kép
az első streetfotó.
A műfaj képei manapság már nemcsak a helyszín miatt érdekesek. „A
téma az utcán hever” – mondja a mondás. A mindennapi élet utcai forgatagában megannyi egyedi apró történet rejtőzik, megannyi pillanatban. A
fotósnak kell meglátni és a képen keresztül a néző felé közvetíteni ezt a
történetet. Ezek a történetek csak egy-egy pillanatra mutatják meg magukat, és a kép készítőjének nemigen van ideje gondolkodni, csak lőni... Az
utcai fotó tehát egyedi látásmódot, gyors cselekvést, ügyességet követel.
Azt a pillanatot kell megörökíteni, amely egy szempillantás alatt veszik el.
Az ilyen témáknál a történések gyakran felülírják a legszigorúbb kompozíciós és technikai szabályokat, alapelveket!
Az utcai fényképezésnek nem feltétele a fekete-fehér ábrázolás, de bizonyos helyzetekben határozottan indokolt! A fekete-fehér képekből
ugyanis hiányoznak a színek, amelyek gyakran szépítik a mondanivalót
vagy a szentimentalizmus felé viszik a nézőt. Fekete-fehérben csak a
kontrasztok, a fények és az árnyékok, a gesztusok, a mozdulatok, kifejezések beszélnek. Letisztul a kép, hangsúlyossá válnak az érzések, előtérbe
kerülnek a hangulatok. A színek nélküli képeknek van egyfajta nosztalgikus hatásuk is – mivel a fényképezés ezen a módon kezdődött, ezért az így
készült képek időtlenné válnak. A fekete-fehér fotózás nagyon jó játék!
Ezt bizonyították a csoportunk tagjai is, akik az egyik heti feladatot fekete-fehérben kapták. Egyszerűen más személyiségek lettek a képeiken keresztül, érzésekkel, sokkal mélyebb mondanivalóval! Nem véletlenül alkalmazzák ezt a technikát az utcai fotósok, a színek hiánya és a markáns
tónusok jót tesznek az utcai képek hangulatának! Persze hangsúlyoznom
kell azt is, hogy olyan is van, amikor a színek beszélnek!
Néhány szóban már érintettem a műfaj technikai nehézségeit. A gyorsaság, a gyors alkalmazkodó-képesség, a helyzetfelismerés, az egyedi látásmód mind-mind folyamatos gyakorlást és kifejezésmódot igényel a fotóstól, mégis úgy érzem, hogy az egyik legnagyobb buktató az magában a
fotós személyiségében lakozik, akinek érzéseket, érzelmeket, hangulatokat, szituációkat kell bemutatni egy állóképen. Egy pillanatba sűrítve mindent. A kép készítőjének egyszer a fotóalany bizalmába kell férkőznie –
akár a személyes terébe is –, máskor pedig észrevétlenné kell tudnia válni
az utca forgatagában. Néha jó, ha csak egy kíváncsi turistának nézik az
embert, néha pedig meg kell győzni a partnert a kamera másik végén,
hogy semmi rosszat nem teszünk. Az, hogy egy kép vagy a kép elkészítése milyen reakciókat vált ki a fotóalanyból – ebben a műfajban változatos

Csontos István fotója
lehet. Amire mindenképpen nagy szükség van, az a jó kommunikációs
készség, az, hogy könnyen tudjunk kialakítani kapcsolatokat, meg tudjunk szólítani idegeneket és beszédbe tudjunk elegyedni velük. Ez már fél
siker. A megfelelő kisugárzással, megfelelő személyiséggel, kommunikációval nagymértékben javítjuk a lehetőségeinket egy jó kép készítéséhez!
Egy mosoly, egy barátságos arckifejezés, esetleg néhány kedves szó csodákat művelhet! Persze olyan is van, hogy a fotós mindezek ellenére is ellenállásba ütközik. Ez nem kudarc, ezt a pillanatot nyugodtan el lehet engedni! Ahol volt ezer, ott az elengedett ezeregyedik után is lesz még
számtalan másik lehetőség.
Az alábbiakban szeretnék néhány hasznos segítséget adni az utcai
fényképek témáihoz, elkészítéséhez.
8 HASZNOS TIPP A HATÁSOS STREETFOTÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ
1. KERESD A KONTRASZTOKAT ÉS AZ ELLENTÉTEKET!
Az ellentétek ábrázolása egy képen mindig hálás és viszonylag egyértelmű téma. A kép akkor lesz jó, ha a néző számára egyértelmű, hogy a fotós mit szeretett volna ábrázolni. Ha a kép egyszerű, akkor nincs szükség
hosszabb magyarázatokra, címekre. Egy igazán jó képnél még sokszor a
cím is felesleges. A fotónak szavak nélkül kell elmesélni azt a történetet,
amit a készítője szeretne átadni. Azt, amiért készült. Ez egy ilyen játék.
Persze nem csak a fotó, hanem a zene vagy a képzőművészet is így működik – ha jó. Persze a képletben van egy alapvető ismeretlen faktor, ez pedig a szubjektivitás – de maradjunk az eredeti témánál.
Az egy képen ábrázolt ellentétek a legtöbb ember számára viszonylag
kézenfekvők, könnyen azonosíthatók. A kép témája ezáltal könnyen felismerhető a laikus szemlélő számára is. Természetesen a helyesen alkalmazott kompozíciós szabályokkal, technikai beállításokkal (mélységélesség,
fókusz stb.) az említettek tovább erősíthetők. Néhány példa ellentétpárokra a teljesség igénye nélkül: bal-jobb, fent-lent, gazdag-szegény, kint-bent,
álló-mozgó, öreg-fiatal, régi-új stb.
A kontrasztok is egyfajta ellentétek, azt jelentik, hogy a kép egy része
„kiugrik”, kitűnik valami miatt a szemlélőnek. Ez lehet például színkontraszt (zöld mezőben piros traktor), világosság kontraszt (fehér, havas mezőn sötét épület), ritmuskontraszt (sok egyforma tárgy közt egy különböző,
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vagy egy irányba néző fejek között egy másik irányba néz stb.). Ezeket a
fajta lehetőségeket már kissé nehezebb észrevenni, de a megfelelő helyre
komponálva szintén pozitív hatásokat tudunk elérni a segítségükkel.
2. HASZNÁLJ TÜKRÖZŐDÉSEKET!
„Tükrözi a valóságot”, „Tükröt tart magának”, „A szem a lélek tükre”,
„Tiszta, mint a tükör”.
Ezek a szólások is alátámasztják a tükör egyik fontos tulajdonságát: a valóságot látjuk benne… csak fordítva. Egy tükörkép – azonkívül, hogy valós
képet mutat, mégis egy másik nézetből mutatja meg a dolgokat. Tükröződések segítségével egymás mellé vagy egymás közelébe is tudsz helyezni dolgokat, össze tudsz komponálni ellentétes témákat, pl, a víztócsa tükrében a
fekete aszfaltra az ég egy darabkáját. Van, ahol a tükröződés szimmetriáját
használhatod ki, vagy éppen egy üveg kirakat tükröződésében szembe állíthatod a benti fényt és pompát az előtte fekvő hajléktalannal, vagy a benti
nyugalmat az utca nyüzsgő forgatagával. A tükör varázslatos lehetőségeket
tartogat, legyen az üveg, víz, fém, műanyag vagy egyéb.
Bár azt írtam, hogy a tükör mindig igazat mond, de vannak hazug tükrök, hazug tükröződések is! Gondoljunk csak a vidámparkokban megtalálható „vicces” tükrökre! A jó hír az, hogy ilyen hamis tükröket és a bennük ábrázolható hamis világot nem csak a vidámparkokban találhatunk!
Számtalan, a mindennapi életben, az utcán is előforduló hamis tükröt találhat, aki keresi! Az út szélén álló autó krómozott domború dísztárcsájától, az ottfelejtett fém víznyomócsöveken át akár egy elázott, fényes utcakőig! Csak a fotóson múlik, hogy mit vesz észre!
3. KERESS KAPCSOLÓDÁSI PONTOKAT!
Vagyis, ha ellentéteket nem találsz, akkor keress összefüggéseket! Valamivel nehezebb a feladat, mint az ellentétek esetében – már ami a téma és a
mondanivaló átadását illeti. Szerintem az emberek többsége könnyebben
meglátja az ellentéteket, főleg ha azok konkrétan látszódnak a képen. A
kapcsolódási pontok az esetek egy részében asszociatívan működnek, a
nézőnek egy kicsit el kell gondolkodnia azon, hogy mi is a kép mondanivalója. Képzeljünk el egy telefonfülkét amiben valaki éppen beszél valakivel,
miközben a fülkén kívül valaki más éppen a mobiltelefonján néz meg valamit. Másik példa lehet, ha mondjuk egy közlekedési tábla megnyúlt hosszú
árnyéka pontosan párhuzamosan helyezkedik el az aszfalton látható féknyomokkal… és még lehetne sorolni. Ez a fajta asszociációs gondolkodás
azonban már a fotós számára is nehezebb dió. Ne feledjük el, hogy a nézőnek magyarázat nélkül is rá kell érezni a történetre!
4. HASZNÁLJ VAKUT!
Na, most fognak megkövezni sokan! Micsodaaaa? Streetfotó meg vaku? Hogyan? Pedig de! Akár! Persze nem mindegy, hogy mikor és hol!
Ha nem indokolt, akkor eszedbe ne jusson! A vaku gyors villanásának viszont van néhány olyan kedvező tulajdonsága, ami ha jól használod, komolyan a segítségedre lehet! Rögtön az elején leszögezem: abban az esetben, ha észrevétlen akarsz maradni, egyértelmű, hogy a vakut el kell felejteni!!! DE! A jó irányú és idejű, megfelelő mennyiségű villanófény bizonyos esetekben komolyan javíthatja a képed minőségét nem csak technikai, de kreatív szempontból is.
Az első lehetőség, amikor a vakut nagyjából arra használod, amire való, pl. ellenfényben a sötét, árnyékos témát deríted meg vele. Ilyenkor nagyon sok múlik azon, hogy milyen messze vagy a témától és mekkorára
állítod a fény mennyiségét. Ha alálövöd, akkor a bevilágítani kívánt rész
még mindig sötét marad a háttérhez képest, ha pedig túllövöd, akkor jobb
esetben csak erőszakos és kemény lesz a fény a megvilágított részen, roszszabb esetben kiég. Általában manuál mód érzésre és bizonytalansági faktor – szóval nem a legegyszerűbb, de lehetőség.
A másik lehetőség egy hosszabb idejű felvételnél a mozgások kimerevítése. Nehéz ezt leírni, de megpróbálom. Kb. úgy működik, hogy van
egy viszonylag sötétebb helyszín, pl. egy aluljáró. Itt szeretnéd lefotózni
az egyik sarokban muzsikáló utcazenészt (szóval nem gáz, ha rávillantasz, nem kell észrevétlenül, nyugodtan fotózhatod). A kevés fény miatt
hosszabb időt kell választanod, viszont a kép zajosodása miatt az ISO-t is
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féken kell tartani. Namármost a vaku attól függetlenül, hogy Te milyen
időt állítottál, állandó értékkel villan (gyakori értéke: 1/250 sec). Tehát beállítasz egy hosszú időt, nem törődsz a bemozdulással, mert a rávillanó
vaku fénye a megfelelő pillanatban kimerevíti a jelenetet! A képen pedig
az elmozdulásból adódó elmosódások még a mozgást is érzékeltetik (a
magyarázat elnagyolt – nem beszéltem a vakuszinkronról meg a beállításairól, de nem is ez volt a lényeg)! Szóval azért nem kezdőknek való szerintem, de kísérletezni mindenképp érdemes vele!
5. FÓKUSZÁLJ A RÉSZLETEKRE!
Sokszor a részletek sokkal többet elmondanak, mint ha sok minden lenne
a képen. Meg kell tanulni kiragadni a részleteket a forgatagból, a gyors döntésnek köszönhetően néha elég a kezet, a lábat vagy éppen egy tárgyat fotózni ahhoz, hogy elmondja amit szeretnénk! A kép témája mindent visz!
Mindent a mondanivaló érdekében teszünk, annak érdekében szerkesztünk
bele vagy éppen hagyunk el dolgokat. Ami nem fontos, az nem kell! Minél
egyértelműbb a kép, annál jobb! A téma részleteit a rekesz és a mélységélesség helyes megválasztásával még inkább kiemelhetjük a háttérből, a környezetből. Főleg egy forgalmas utcai helyszín esetében hasznos segítségünkre lehet a téma kiemelésében a megfelelő élesség és élességtartomány
helyének és mértékének jó beállítása. Ez nem annyira nehéz feladat technikailag, mint az előző, igazából gyakorlás kérdése. Persze, nagyon jól kell ismerni hozzá a gépedet – de hát ez megint csak gyakorlás kérdése.
6. EGYSZERŰSÍTS!
Szorosan kapcsolódik az előzőekben elmondottakhoz. Minél egyszerűbb a kép, annál könnyebb a külső szemlélő számára megérteni, megtalálni az üzenetet! Fentebb már leírtam, hogy minden olyan képelemet,
amely nem kapcsolódik a témához, vagy nem tesz hozzá a fénykép mondanivalójához, vagy nem tartalmaz plusz képi információkat, nyugodtan
dobj el, vágd le, szerkeszd ki, mehet a levesbe! Engedd el! Ha egy biciklicsengőt akarsz bemutatni, akkor nem biztos, hogy a bicikli kell. Sokkal
jobb lehet, ha például a kerékpáros keze és a csengő kapcsolatát ábrázolod. Ugyanez érvényes a színekre is. Ne sajnáld kivenni – ebben a műfajban ha színes, akkor annak legyen konkrét szerepe!
7. KARAKTEREK – KERESD ÉS TALÁLD MEG ŐKET!
Keresd a „formákat” – az érdekes, értékes arcokat, embereket. A lelkes
utcazenészt, egy furcsa sapkát, arcot, frizurát. Keresd a karakteres személyiségeket, mozdulatokat, arckifejezéseket, szempárokat, szituációkat. Ehhez igazán egy dolog kell, szeresd figyelni az embereket. Nézz ki egy helyet magadnak, ülj le, és figyeld a körülötted zajló történéseket! Egy idő
után azt fogod érezni, hogy megállt az idő, mindenki rohan, és átcsöppentél
egy másik világba. Egyszercsak elkezded látni a történeteket! A bizonytalan nagymamát, aki várja az unokáját, a hajléktalant a banki hitel plakát
alatt, a felemás zoknit viselő punk srácot piercinggel az orrában, a papot,
aki épp rálépett a reverendájára stb. Önálló kis történetek. Akkor fogod
meglátni, ha eljutsz idáig. Ha van türelmed és kitartásod hozzá. Figyelni a
világot, figyelni az embereket. Fotós szemmel. Streetfotós szemmel.
8. TALÁLD MEG A TÖRTÉNETET (A KÉP ÉRTELMÉT)
Utolsó tippként felsorolásszerűen megemlítek néhány témát, amely az utcán, az utcákon hever. Kívánom minden utcai fotózás után érdeklődő olvasónak és a Dömsöd Máskép(p) csoport lelkes tagjainak, hogy találják meg a saját történetüket és a saját kedvenc témájukat! Szerelem, szépség, gyűlölet, fáradtság, mozgás, pillanat, szomorúság, remény, barátság, szabadság, másság, munka, érzelmek, csodák, szorongás, félelem, stílus, szavak, divat, pénz,
emberiség, segítőkészség, nihilizmus, Isten, abszurd, kompozíció, elvek,
energia, célok, ötlet, dizájn, álom, megadás, kívánság, olvasás... stb.
Az általam írt cikkekkel kapcsolatosan természetesen várom a kritikákat vagy hozzászólásokat, ötleteket mindkét rovattal kapcsolatosan. Bárki
elérhet az ispanimre@gmail.com e-mail címen! A levél tárgyába kérem
beírni, hogy: „DÖMSÖD MÁSKÉP(P) ROVAT” vagy „GONDOLATÉBRESZTŐ”.
Köszönöm a figyelmet, és kellemes fotózást kívánok!
Ispán Imre
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Település-kép
Változatos, mégis összhangot sugárzó településkép – mutatjuk a titkot!
Ha egy nyaraláson sétálunk egy idegen országban, könnyen meg tudjuk fogalmazni, mi az ami tetszik és hol van az a hely, ahol jól érezzük magunkat. A közvetlen környezetünkben, amit megszoktunk, sokszor nehezebb ilyen megállapításokat tenni, hiszen az az otthonunk, és amikor valami új épül, amire nem volt a közelmúltban példa, lázadunk ellene, hiszen
kiugraszt minket a komfortzónánkból. Akkor fogjuk magunkénak érezni
az új épületeket, tereket, parkokat, ha van lehetőségünk arra, hogy mint
résztvevő elmondjuk a véleményünket. Fontos, hogy ne az utólag kritizálás megszokott és könnyű módját válasszuk, hanem az aktív részvételt.
Minél több ember vesz részt a tervezés „ötletelés” szakaszában, annál jobban fog közelíteni a végeredmény a közösség által kívánthoz.
Erre most lesz alkalom, hiszen Településrendezési Tervünk megújítása nem várhat
tovább, mert eltelt 15 év és
megváltozott a jogszabályi
környezet is. Széles körű társadalmi egyeztetéssel elérhetjük a közös célunkat, hogy
egy mindenki számára élhető,
sokszínű, mégis egységes településkép alakuljon ki.
A település épületállományának nagy részét a lakóházak adják, ezért fontos, hogy
az egyes összefüggő övezetekben/utcaszakaszokon az
épületek elhelyezése a telkeken – az előkert mérete, illetve az épület utcára merőleges
vagy párhuzamos elrendezése
– egy koncepció alapján történjen. Az egységes és rendezett képhez elengedhetetlen, hogy a házak szín- és formavilága hasonló legyen.
Mindannyian tudjuk, hogy mennyire rossz, amikor egy parasztházat
egy lapostetős, majd egy mediterrán épület követ. Mindegyiknek megvan
a létjogosultsága a saját helyén.
Egy-egy övezet önmagán belül legyen homogén, de a településen belül
megjelenhetnek – az előbb is említett – eltérő stílusok, így tudjuk változatossá tenni a településképet. A hagyományos településrészeken meg kell
őrizni a régi karakterjegyeket hordozó épületeket, az új területeken pedig

teret lehet és kell is engedni a modern építészetnek. Így mindenki megtalálhatja a szívéhez közel állót, és e szerint választhat magának otthont.
A települési szövetet a fő útvonalak mentén középületek színesítik, és
egy-egy sarkon terek/parkok bővítik a közterületeket.
A középületek „feladata”, hogy felhívják magukra a figyelmet, hogy az
arra járók tudják, itt történik valami, térjenek be. A figyelmet monumentalitásukkal, stílusukkal és a közterülettel való viszonyukkal is elérhetik.
Legtöbbször mindhárom „eszközt alkalmazzák”. A lakóházaknál sokkal
nagyobb méretűek, hiszen funkciójuk, illetve a templomoknál szimbolikus
jelentésük megköveteli ezt. Általában nincs kerítésük, hogy ezzel is jelezzék, a köz számára nyitottak, és csalogatják az embereket maguk felé.
A terek/parkok meghatározóak egy községről/városról alkotott képben, mert
ezek szakítják meg az épített környezetet úgy, mint az
ünnepek a szürke hétköznapokat. A terek évszázadok
óta minden kultúrában és a
világ minden részén találkozási pontokat jelentettek,
ahol az emberek, ha arra vitt
az útjuk megálltak, beszélgettek. Időnként fontos élet
eseményeknek adtak helyet.
Minden térnek megvan a
maga története, mint ahogy
Dömsöd új terének, a Szent
Márton kertnek is, amely
két régi dömsödi épület emlékét őrzi. A föld alatt a valaha ott állt fogadó épületének pincéje maradt meg, a felszínen pedig a katolikus templom megmentett ablakai váltak a tér ékköveivé. Hidat képezve a világi élet és a vallás
örök partjai között. Fontos, hogy a terek néha ünneplőbe öltözzenek, és
olyan eseményeknek adjanak helyet, amelyek megtöltik élettel, máskor
pedig az elcsendesedésre, megpihenésre kínáljanak csábító színteret.
Ezért fontos, hogy az üresen álló sarkok, térbővületek elnyerjék funkciójukat és megteljenek élettel.
Tarr-Sipos Zsuzsa okleveles településmérnök
Folytatása következik a novemberi lapszámban.
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Állatorvosi tanácsok
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Tisztelt állattartók!

Háztartási balesetek kutya-,
macskatartás során
Ahogyan a szülők is próbálják megelőzni kisgyerekeik balesetét
azzal, hogy „bababiztossá” teszik lakásukat, ugyanúgy kellene eljárniuk az állattulajdonosoknak is. A négylábú családtagok sokszor
olyanok, mint a kisgyerekek, természetükből fakadóan kíváncsiak,
szeretik felfedezni és kipróbálni környezetüket szájjal, manccsal, karommal. Mivel nem tudják, hogy mi veszélyes és mi nem, ezért a
gazdi felelőssége az otthon biztonságossá tétele. Az alábbi javaslatok
segíthetnek abban, hogy kedvence környezetét biztonságossá tudja
tenni, hogy hosszú, boldog, balesetmentes életet élvezhessen.
A házban tartott állatok esetében az alábbiakra kell fokozottan figyelni:
Ellenőrizzük a ház ablakait, hogy nem tud-e az állat egyiken sem
kiesni. Ne engedjük ki az állatot az erkélyre, vagy a ház egyéb, magasan fekvő helyeire. A házban nagyon sok dísznövény lehet mérgező,
mint pl. a diffenbachia is. Érdeklődjünk szakembernél, hogy ezek közül melyek elfogyasztása jelenthet veszélyt. Azokat távolítsuk el a
házból, vagy helyezzük el úgy őket, hogy az állat számára elérhetetlenek legyenek.
A kölykök a fogzás időszakában mindent megrágnak. Húzzuk ki
az elektromos vezetékeket a konnektorokból, vagy tegyük őket hozzáférhetetlenné az állat számára. Ne hagyjuk a helyiséget felügyelet
nélkül, ha a kandallóban tűz ég, vagy ha hősugárzó van bekapcsolva.
Műanyag zacskóval játszani jó mulatság, de fulladást, bélelzáródást
is okozhat, ne hagyjuk elöl! Ha egy kölyök bármit is a szájába vehet,
azt meg is fogja tenni. Ne hagyjunk elöl kicsi, éles tárgyakat, mert
ezeket könnyen lenyelheti.
Soha ne hagyjunk égő gáztűzhelyt vagy bekapcsolt vasalót felügyelet nélkül. Jól elzártan tároljunk minden háztartási vegyszert, beleértve a maró és fertőtlenítő hatású szereket is. Mindig tartsuk zárva
a mosógép és a ruhaszárító gép ajtaját, hogy kedvencünk véletlenül
se mászhasson be. A WC ülőke tetejét tartsuk mindig lehajtva, mert
ha kisebb termetű állat a WC csészébe esik, akár vízbe is fulladhat.
Gyógyszerek, hajsampon, naptejek és egyéb higiéniai termékek végzetesek lehetnek az állatra nézve, figyeljünk oda biztonságos tárolásukra.
A kertben néhány növény, mint például a borostyán és a leander
mérgező hatású lehet. Ha a kertben vegyszert használtunk (pl. ha permeteztünk) ne engedjük ki az állatot. A kerti szerszámokat és a mezőgazdasági vegyszereket zárjuk el az állatok elől. Az úszómedencét
úgy fedjük le, hogy ne tudjon beleesni egyetlen állat sem.
Az állatok nagyon szeretik a fagyálló és a szélvédő mosófolyadék
szagát és ízét. Mindig szorosan lezárt flakonokban tartsuk ezeket az
oldatokat. A véletlenül kiömlött oldatokat maradéktalanul, azonnal
töröljük fel. Festékeket, üzemanyagot és egyéb veszélyes vegyszereket jól elzártan kell tárolni.
Távolítsunk el a kutya vállának magasságában minden olyan kampós vagy horgas tárgyat a környezetéből, amibe a kutya beleakadhat a
nyakörvénél vagy a hámjánál fogva. A szabadulni igyekvő állat ezekbe belegabalyodva akár meg is fulladhat. Az ingatlan köré telepített
villanypásztor csökkenti annak a kockázatát, hogy az állat otthonról
elcsavarogjon vagy elüsse egy autó.
Az ünnepek idején a csillogó dekoráció, a karácsonyi díszkivilágítás, az üvegdíszek és a jégcsapok a kertben biztosan fel fogják kelteni
kedvencünk érdeklődését. Ezek akár halálos balesetet is képesek
okozni, ezért az ünnepek alatt szenteljünk több figyelmet kedvencünkre. A lakás díszítésénél gondoljunk arra, hogy a mikulásvirág, a
magyal és a fagyöngy lenyelve mérgező.
dr. Siket Péter állatorvos

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!)

55 h ektár s zántó
egyben v agy t öbb
részletben i s
eladó R áckevén.

~
Telefon:

06(70) 6 12-66 864
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Folytatódik az év legnagyobb jótékonysági koncertsorozata
Mága Zoltán, Liszt Ferenc-díjjal
elismert hegedűművész által indított 100 templomi jótékonysági
koncertsorozat szeptember 12-től
tovább folytatódik magyarországi
állomásokon.
„Bátor összefogásra és cselekedetre van szükség ma is, mert a siker
kulcsa az egységben, az összefogásban, egymás kölcsönös megsegítésében van.” – nyilatkozta Mága Zoltán,
Budapest díszpolgára, aki a 2019.
augusztus 23-i hatalmas sikerű Szent
István téri díszelőadást követően újra
koncertkörútra indult.
A karitatív koncertsorozatot a hegedűművész 2018. március 19-én Marosvásárhelyről indította útjára, arra
emlékezve, hogy a három évtizeddel ezelőtti „fekete márciusi” nap megmutatta, hogyan tudunk vallási és etnikai hovatartozás nélkül, egy emberként kiállni a szabadságért, az igazságért, a jövőért. A Prima Primissimadíjjal is kitüntetett hegedűművész másodszor útjára indított ökumenikus
jótékonysági missziója keretében hátrányos helyzetben élőknek, nagycsaládosoknak, beteg gyermekeknek, kórházaknak, tehetséges fiataloknak,
iskoláknak nyújt segítséget, és templomok felújítását is segíteni kívánja.
Az első száz templomi koncerttel és az eddigi állomásokkal többszáz millió forint értékben segítettek már bajba jutott embereknek, magyarországi,
erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai közösségeknek.
A karitatív koncertsorozat ezévi díszelőadásán a Szent István-bazilika előtti teret közel tízezer ember töltötte meg. Az ünnepi hangverseny
azt a nemzeti egységet és összetartozást példázta, amelyet a Kárpátmedencében másodjára útjára indított legnagyobb karitatív koncertsorozat is képvisel. A nemzeti összetartozást példázva a díszelőadásra
négy országból érkeztek határon túli fellépők és vendégek: Erdélyből,
a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is. Az est díszvendége
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök volt, aki köszöntője után imát
mondott a dunai hajókatasztrófa, a Hableány dél-koreai és magyar áldozataiért. A szívhez szóló fohászt követően bejelentették, hogy Mága
Zoltán a Püspök Úrral együtt hamarosan egy életmentő, betegfigyelő
monitort fog adományozni a Szegedi Gyermekklinikának. Az este
megható pillanataként Kozma Imre Atyától, a Máltai Szeretetszolgálat
Alapítójától és Mága Zoltán hegedűművésztől a határon túlról érkező
és magyarországi cigány és nem cigány gyermekek jelképesen átvették
azt az adományt, amelyet iskolakezdés előtt immár hagyományosan
minden évben nyújt a hegedűművész 1000 rászoruló gyermek számára. Az iskolatáskákat, cipőket és írószereket nagy örömmel fogadták a
gyermekek. A rászorulók, a beteg gyermekek, idősek és nagycsaládosok mellett Mága Zoltán küldetéstudata, hogy hősi halott rendőrök és
katonák hozzátartozóinak javára is rendszeresen ad jótékonysági koncertet. A fiatalon elhunyt Mátyás Balázs rendőr őrnagy tiszteletére és
emlékére létrejött „Szolgálat teljesítés közben” Alapítvány javára szánt
támogatást szintén a díszelőadás során adták át. Mága Zoltán és kiváló
művésztársai ismét bebizonyították, hogy milyen ereje van az összefogásnak, több ezer ember szerte a világból hogyan tud a zene és a művészet által összekapcsolódni és olyan energiákat megmozdítani, amely
cselekvésre ösztönöz. Erre most nagyobb szükség van, mint bármikor.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt támogatásával
megvalósuló másodjára útnak indított 100 templomi jótékonysági
koncertsorozat ismét 100 magyarországi és határon túli településen
zajlik. Az elkövetkezendő időszakban a következő helyszíneken és
időpontokban lehetnek részesei a karitatív hangversenyeknek:

Mád
Mád
Tokaj
Etyek
Üllő
Cegléd
Baja
Abaújszántó
Nagykanizsa
Békés
Heves
Budapest
Földeák
Mezőhegyes
Oroszlány
Gyula
Eger
Mezőkövesd
Dunaújváros
Békéscsaba
Tiszafüred
Karcag
Sárospatak
Szombathely
Fót
Miskolc
Komló
Pécs
Budapest
Nyíregyháza
Sümeg
Debrecen
Hajdúszoboszló
Szolnok
Budapest
Vajdasági turné
Erdélyi turné
Tass
DÖMSÖD
Szabadszállás
Komárom

2019. szeptember 12. csütörtök
2019. szeptember 12. csütörtök
2019. szeptember 13. péntek
2019. szeptember 14. szombat
2019. szeptember 15. vasárnap
2019. szeptember 15. vasárnap
2019. szeptember 16. hétfő
2019. szeptember 17. kedd
2019. szeptember 18. szerda
2019. szeptember 19. csütörtök
2019. szeptember 20. péntek
2019. szeptember 21. szombat
2019. szeptember 22. vasárnap
2019. szeptember 22. vasárnap
2019. szeptember 23. hétfő
2019. szeptember 24. kedd
2019. szeptember 25. szerda
2019. szeptember 26. csütörtök
2019. szeptember 27. péntek
2019. szeptember 28. szombat
2019. szeptember 29. vasárnap
2019. szeptember 29. vasárnap
2019. szeptember 30. hétfő
2019. október 1. kedd
2019. október 2. szerda
2019. október 3. csütörtök
2019. október 4. péntek
2019. október 4. péntek
2019. október 6. vasárnap
2019. október 7. hétfő
2019. október 8. kedd
2019. október 9. szerda
2019. október 10. csütörtök
2019. október 11. péntek
2019. október 12. szombat
2019. október 15. – október 25.
2019. október 28. – november 07.
2019. november 09. szombat
2019. NOVEMBER 10. VASÁRNAP
2019. november 11. hétfő
2019. november 30. szombat

További információk: www.magazoltan.com

15:00
18:30
18:30
18:00
11:00
18:00
19:00
18:00
19:00
18:00
18:30
18:00
14:00
19:00
18:00
18:30
18:00
18:00
17:00
19:00
11:00
18:00
18:00
19:00
18:30
19:00
16:00
19:00
18:00
19:00
18:00
18:00
18:00
19:00
18:00
16:00
17:00
17:00
17:00
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Mága Zoltán és zenekara természetesen további településekre is ellátogatnak, hogy segítséget nyújtsanak a rászoruló embertársainknak. Ezen
koncertek időpontjai egyeztetés alatt állnak. A teljes programban több
mint ezer művész vesz részt, a Nemzet Színészei, Kossuth-díjas művészek,
kiváló popsztárok, világhírű művészek és zenészek lépnek fel a Budapesti
Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Primarius Kamarazenekar kíséretében. A koncertekre a belépés díjtalan. A második misszió minden egyes állomásán összegyűlt adományokat teljes egészében rászorulók
kapják, így újra több száz család kaphat segítséget és több mint százezer
embernek szerezhetnek örömet a jótékonysági templomi koncertek.
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A jótékonysági koncert bevétele a Szőnyi Lakóotthon és a
Kisherceg Gyerekház működtetésére kerül felhasználásra. A
szervezők a Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség és
a Még 1000 év Dömsödért Egyesület.
Jegyek vásárolhatók: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 7., valamint 2344
Dömsöd, Petőfi tér 2-3., valamint a koncert napján a helyszínen a
Dömsödi Nagytemplomban.
Jegy ára: 3.000 Ft/fő, valamint támogatói jegyek vásárlására is
lehetőség lesz.

Zenés Nyári Esték 2019
Az idei évben is folytattuk községünk egyetlen nyári szabadtéri kulturális programsorozatát, a Zenés Nyári Estéket. Az 1996-os induláskor
nem hittük volna, hogy ilyen hosszú ideig működni fog ezen programsorozat a tisztelt nagyérdemű közönség legnagyobb örömére.
2019-ben is három alkalommal volt zenétől, énektől vidám néhány
szombat este a Petőfi Múzeum udvarán és a borongós, esős idő miatt a
Kisherceg Gyerekház nagytermében.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola diákjainak és tanárainak Köntös Ágnes vezetésével a színvonalas nyitó estet.

a Petőfi Múzeum kertjében, udvarán tudtuk megtartani. Zenés-énekes program augusztus 20-hoz kötődő elemekkel, Nagy Gábor Gergely és
Zillingné Ország Katalin előadásában, majd következett Kéri Ferenc:

Egy régi szép hagyományt elevenítettünk fel idén! Valamikor a ’90-es
években az akkori Zeneiskola növendékei és tanárai adták sokáig a nyitó
zenés est programját a Petőfi Múzeum udvarán, hangulatos kertjében. Reméljük, hogy jövőre folytatódik ez a szép hagyomány. A második szabadtéri programon „Új szárnyakon száll a dal” címmel Ady est volt, a
kiskunlacházi Versbarátok Köre zenés irodalmi műsorral kedveskedett a közönségnek. Közreműködtek: Balogh Dóra, Bőcze Bernadett,
Fekete Szilvia, Gulyás László, Gulyásné Gál Katalin, Lakcsikné Szabó
Magdolna, Majoros Zoltán, Nagy Gábor Gergely. A műsort Kovácsné
Nagy Mária szerkeszti. A záró estet a kedvező időjárásnak köszönhetően

Ganédomb című népi színműve az Iringó Színjátszó Kör előadásában Tarr Istvánné vezetésével, Szula Erzsébet, Zilling Katalin, Tarr
Istvánné, Tóth Pál, Zilling Christián, Korona Sándor és Orosz Anna súgó
közreműködésével. A nagy közönségsikert aratott színdarab után volt a
hagyományos tombolahúzás és a vendéglátás, kerti piknik, melynek fényét, hangulatát emelte Varsányi Antal és családjának támogatása is, amit
ezúton is köszönünk. Külön köszönet minden segítőnek, támogatónak,
szervezőnek, a lelkes közönségnek azért, hogy az idei zenés esték programjai ilyen jól sikerültek. Jövőre találkozunk újra ugyanitt. A legközelebbi nagyszabású, több évtizedes hagyományos egyesületi programunk a
„Mikulásvárás Dömsödön” címmel lesz megtartva december elején, erről
a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni.
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
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A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár
nyitva tartása
Hétfő: Zárva
Kedd: 10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12

Telefon: 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

Képeslapok Dömsödrõl
Július óta lehet hozzájutni azokhoz a képeslapokhoz, melyek öt témakörben mutatják
be településünket.
Petőfi témakörben: a múzeum, a legendás
fa, valamint a Petrovics-ház jelenik meg.
Szakrális tereket megörökítő témában templomaink jelennek meg egy-egy relikviával.
Természeti adottságaink közé tartozik a
csodálatos Duna. Minden évszakban páratlan
látnivalót nyújt az itt élők számára. Jellegzetes építménye az Öv-csatorna torkolatánál található műtárgy, vagy közismerten a zsilip.
Történelmi összeállításban a Községháza,
a Hősök szobra, a Magyar Korona Gyógyszertár és a Petőfi téren álló szobor látható.
2018 áprilisában, ünnepélyes keretek közt
lett átadva a Kis-Dunán átívelő híd. Erre emlékeztet az ötödik képeslap.
Az igényesen megszerkesztett képeslapok
a múzeumban és a papír-írószer szaküzletben
megvásárolhatóak.
A választási melléklet hátoldalán közölt,
Dömsöd Máskép(p) Alkotócsoport archívumából választott felvételek közül hibásan
jelent meg a Dunán horgászók témájú fotó
készítőjének neve. Helyesen: a felvételt
Juhász Edit készítette.

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl,
médiáról, meg még sok másról...
Van, amikor elég nehéz ráhangolódnom az
írásra. Kicsit úgy vagyok ezzel is, mint amikor a
zenészhez odamegy a vendég, hogy: – Játssz valami szépet! Annyi minden van a fejemben,
annyi témáról lehet beszélni, hogy a sok fától elveszik az erdő… No, de csak szépen sorban. Remélem, hogy lesz alkalmam és lehetőségem még
sok gondolatomat leírni itt a Hírnök lapjain is.
Tegnap beszélgettem egy barátommal, és
ugyanezt elmondtam Neki, hogy bajban vagyok, miről is írjak az újságban? Vajon mi érdekli a dömsödi embereket? Mi az, amiről szívesen olvasnának? Szubjektív véleményt, esetleg
néhány információt? A kérdésemre azt a választ
kaptam, hogy: – Írj az öregedésről! Na, most aztán fel lett adva a lecke! Kellett nekem megkérdezni! Próbáltam összerendezgetni a gondolataimat a témában, és úgy gondolom, hogy ez egy
óriási téma! Nem, nem úgy értem, hogy marha
jó – bár az is –, de én most inkább úgy értem,
hogy óriási nagy az a terület, ahonnan meg lehet
közelíteni. Eldöntöttem, hogy nem hazudtolom
meg magam, és úgy írok erről a témáról, ahogy
az eddigi írásaim is születtek: szubjektíven. A
saját nézőpontomból, a tapasztalataimon keresztül. Igyekszem nem levonni mélyen szántó tanulságokat és konklúziókat, hiszen távol áll tőlem, hogy meg akarom mondani a tutit! Én csak
meg szeretném osztani a gondolataimat az Olvasókkal. Aztán mindenki eldöntheti, hogy szerinte jó az okoskodásom vagy nem. Lehet vitatkozni is – bár eddig nem nagyon kaptam visszajelzést a cikkeimmel kapcsolatban, de nagyon örülök bármilyen visszajelzésnek. Szóval ne keressen senki bonyolult tudományos fejtegetéseket
ezekben az írásokban, inkább a józan paraszti
észből és az átlagnál valamivel nagyobb társadalmi érzékenységből fakadnak.
Két dolgot szeretnék az elején leszögezni:
1. A barátom javasolta „öregedés” témát ebben az írásban a változások irányából szeretném
megközelíteni.
2. Nem az élettani, hanem inkább a társadalmi hatások érdekelnek.
Aki ismer, az tudja, hogy sokat és szívesen
kommunikálok a közösségi oldalakon az interneten. Értelmes emberek értelmes gondolataihoz mindig szívesen szólok hozzá – akivel lehet
–, esetleg vitázom is. Pont a ma reggeli hozzászólások között az egyik – általam nagyon tisztelt és elismert – barátom „tollából” idézem a következőt, remélem, nem haragszik meg érte:
„Azt, hogy mi volt régebben és mi ma, csak
akkor hasonlítjuk össze, ha nem tudunk mit
kezdeni a mai kor kihívásaival.”
Azóta is ennek a mondatnak az értelmezése
jár a fejemben. Biztosan meg fogja magyarázni,
mire gondolt, de én ebben az írásban most

Ispán Imre fotója
szembe fogok menni az Ő mondatával, bizony
– ha nem is direkt módon – de valamilyen formában összehasonlítok bizonyos dolgokat a régebbi és a mai korból. Azt, hogy tudok, tudunk-e
valamit kezdeni ezekkel a kihívásokkal, azt
meg mindenki döntse el a végén.
Szerintem kijelenthetem, hogy minden folyamatosan változik körülöttünk. Változik a környezetünk, változnak a szokásaink az idő múltával, változik a társadalom, változik a testünk.
Az „öregedés” szorosan összefügg ezzel a változással, bizonyos változások pozitív és bizonyos változások negatív irányba befolyásolnak.
Természetesen itt minden összefügg mindennel; a létrejött változások aztán visszahatnak a
létrehozó környezetre, társadalomra stb. A lényeg az, hogy ezek a változások milyen arányban pozitívak vagy negatívak. Persze az is egy
érdekes dolog, hogy mi dönti el, hogy pozitívként vagy negatívként értékeljük azokat. Szóval
bonyolult. Ígérem, nem keverem tovább.
A saját szemszögemből leginkább azt veszem észre magamon, hogy egyre érzékenyebb
vagyok. Főleg társadalmi és morális dolgokra.
Nyilván itt most olyan dolgokról lesz szó, amelyekkel találkozom a mindennapjaim során.
Az egyik legfontosabb változás a közelmúlt
folyamatában az információáramlás sebességének nagymértékű megugrása, amely a fentiek értelmében egy csomó további változást is
hozott magával. Gondoljunk csak bele! Az, hogy
a világ bármely tájáról gyakorlatilag azonnali információkat kapunk másodperceken belül, az,
hogy ott a mobileszköz a társadalom nagy részé-
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nek a zsebében, nem csak a hozzájutást gyorsította, hanem negatív hozadékként egy fontos
emberi tulajdonság, a türelem csökkenésével is
járt! Ez számomra logikus, ugyanis az emberek
(én is) hajlamosak úgy gondolkodni, hogy:
„Megvan a lehetősége, hogy azonnal hozzájussak, akkor azonnal hozzá is szeretnék jutni…!” Rögtön el lehet gondolkodni bizonyos
reklámokon és hirdetéseken, amik pont erre
apellálnak, pont ezt erősítik még inkább! Hitel
azonnal, kiszállítás egy napon belül, rendeld
meg telefonon, mire odaérsz, megkapod – mert
sietsz… stb. Persze, ha minden a „régiben”
megy, akkor jön a türelmetlenség: Miért nincs
itt? Miért kell sorban állni? Miért nem engem
hívnak be? Jön a türelmetlenség, a stressz, a kapkodás, ebből kifolyólag a figyelmetlenség –
mondjam tovább? Ugye ne? Ilyen szempontból
szerintem a vidéki társadalom még egy kissé
jobb helyzetben van, de rohamléptekkel halad a
„felzárkózás”. Változás vagy öregedés? Okokozat. Csak nem mindegy, milyen gyorsan. Engem bizonyos szempontból idegesít. Bizonyos
esetekben lázadok ellene. Hogyan? Úgy, hogy
nem vagyok hajlandó idegeskedni. Az a bizonyos le…m tabletta – tetszik tudni? Működik.
A fentiekből fakadó másik fontos dolog az
emberek személyiségének folyamatos változása. Logikusan következik az előzőekből.
Mindent azonnal, mindent most, mindent nekem, megdolgozom érte, nekem ez jár, megtehetem – én, én, én, én! Az előző havi írásomban
már volt szó erről! Fogy a tolerancia és fogy az
empátia! Nem érdekel, hogy én mit tennék a helyében, gyerünk, menjünk már, mit szerencsétlenkedik ez előttem, kerüljük ki, előzzük meg,
haladjunk, nem érek rá, nincs nekem erre időm!
Ismerős gondolatok? Sajnos, azok kell hogy legyenek! Az vesse rám az első követ, aki még
nem mondta ki ezeket! Odáig is eljutnak egyesek, hogy már a szabályokat sem hajlandóak betartani! Ha ő megy, akkor én is! Keressük a rövidebb utat, a kiskaput, a kibúvót! Változások?
Igen! A társadalom változásai. Rossz irányba!
Empátia, türelem, tolerancia. Bizony ez
kellene a generációs különbségek elfogadásához is! A változásoknak egy fontos része, hogy
a fiatalabb generációk már más viselkedés, más
kommunikációs modell alapján képzelik el a
mindennapjaikat. Vagy igyekszünk megérteni,
vagy nem, de ettől még a probléma létezik! A fiatal generáció egy része már 16-17 (bezony!)
évesen olyan más szinten gondolkodik, amivel
az idősebb korosztályok nem tudnak lépést tartani! Itt jön az első óriási ellentét, ugyanis az
előbbiekben említett énközpontú gondolkodás
mentén nagyon nehéz elfogadni a kor, a korosztály, a fiatalabb generáció másságát! Bevallom,
néhány dologba nekem is beletört már a bicskám. Az egyik legnagyobb pofon, amit kaptam
az évek során, a zenei pályafutásomban következett be. Az elmúlt időben ebben a szférában is
folyamatos gyors változások voltak és vannak.
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Persze nem csak az igények, hanem a zenei
ízlések is sokat változtak. Jött a stressz... Bizonyos dolgokat el kellett engedni… Amivel
nem tudok vagy nem akarok lépést tartani,
azt kár erőltetni. Csinálom azt, és úgy, ahogy
tudom, és az erre való igényeket keresem –
így érzem jól magam.
Érzelmek. Ez egy nagyon érdekes témakör.
Ugyanis az elmúlt időben egyre inkább, egyre
direktebb és egyre kifinomultabb módszerekkel
az emberek véleményét az érzelmeiken keresztül próbálják befolyásolni – azt is megkockáztatom – manipulálni. Soha nem zúdult még ennyi
hazug, hamis érzelmeket gerjesztő, manipulatív
információ a társadalomra, mit manapság.
Hosszú távon az fog a hullámok fölött maradni,
aki képes kiszűrni a hasznosat a szemétből.
Nincs egyértelműen hiteles forrás… Bármilyen
média felületet vizsgálunk, az első szempont
mindig a hitelesség kérdése kell(ene), hogy legyen! Azt, hogy ezt felismerje, nem várhatjuk el
mindenkitől. Radikális lesz a kijelentésem: aki
ezt nem képes kezelni, az megy a levesbe! Sajnos ilyen szempontból pesszimista vagyok – jó
sokan vannak már a levesben, és még többen
lesznek, ugyanis senki semmit nem tesz azért,
hogy ez ne így legyen! Folyamatosan arról van
szó, hogy ezek a „változások” mind-mind az
(igaz vagy hamis) információ áramlásából következnek! Csak egy egyszerű példa: ha pókerezel, addig tudsz jól játszani, amíg higgadt, hideg fejjel gondolkodsz. Ha valaki (ellenfél) ebből kizökkent (provokálással pl.), akkor hibákat
fogsz elkövetni! Ez bizony más területen is így
működik! Rettentően felértékelődött a közösségi média szerepe már Dömsöd mindennapi életében is! Ezt lehet nem tudomásul venni, lehet
ellene tiltakozni, de így van! Érezzük a káros
hatásait is. Mindenki véleményt formál, mindenki kritizál – általában az illető személyiségéhez illő hangnemben. A közéleti hozzászólásoktól kezdve a vakondok éves bélsavtermelésének mennyiségéig bárkinek, bármihez lehet
véleménye, és van is! Erről írtam fentebb. Mert
megteheti – hát meg is teszi. Bármiféle felelősség nélkül. Ezek is változások a régi társadalmi
szokásokhoz képest! Semmiképpen nem jó
irányba!
Van egy másik réteg, aki azt mondja, nem
élek ezzel a lehetőséggel, az élet nem ott zajlik,
nem is vagyok kíváncsi rá… Az a baj, hogy a
sok szemét között ott van a hasznos információ
is. Sokszor a sorok között. Hogyan? Mondok
egy példát: az online kommunikációm hatására
nem csak engem ismernek meg, hogy milyen
ember vagyok, hanem én is megismerek másokat. A dolgokról kialakított vélemények, a hozzászólások vagy a vita stílusa minősít. Többet
tudok meg a stílusból arról, aki leírta, mint abból, amit leírt. Ez már csak ilyen. Ja, és a hallgatás is vélemény, illetve tulajdonság. Ha jó helyen hallgatsz, akkor az pozitív… azt is tudni
kell. Ez régen is így volt, a nagy változás viszont

a kommunikációban van, ami a már említettek
szerint gyors és bárki által hozzáférhető.
Szeretném azt hinni, hogy van egy nagyon
fontos feladatunk – nekünk, akik megpróbálják
megértetni és a helyén kezelni ezeket a folyamatokat – a szűkebb társadalmunk felé, mégpedig közvetíteni az objektivitást és a tényleges
valóságot a ránk zúduló katyvaszból. Nehéz dolog, mert már az írott tartalom is elavultnak számít, bizonyos rétegeket már ezzel a módszerrel
nem tudunk megszólítani. Ha nem próbálkozunk, akkor viszont egy lehetőséggel kevesebb
lesz. Nálam ez úgy működik, mint az a fotós,
aki tudja, hogy a több száz zseniális képe mellett melyik az az egy pillanat, amit elszalasztott.
Nem a több százra fog emlékezni, hanem arra
az egyetlenre!
Egyre inkább kezdek kikötni magamnál a
változások és az öregedés kapcsán. Érzem,
hogy másképp viszonyulok dolgokhoz, mint régen, szívesebben vitázom értelmes emberekkel
– akikkel lehet. Nem biztos, hogy pozitív, de
többször morgok bizonyos dolgok miatt, többnyire azok miatt, amiket már leírtam az előzőekben. Néhány dolgot már másként látok, mint
régen. Néhány dolog fontossága átértékelődött.
Nagyon szeretnék fontos gondolatokat minél
több barátomnak, ismerősömnek átadni arról,
amit én látok, gondolok. Szerintem a kor változásai között vannak olyanok, amiket meg kell
értenünk, és tepernünk kell, hogy valamilyen
szinten részesévé váljunk. Olyanok is vannak,
amit viszont ki kell szűrnünk, és védekezni kell
ellene! Jó lenne, ha ez utóbbiakat egyre többen
észrevennék! Persze nem dédelgetek hamis álmokat. Már az, ha valaki eljutott idáig ebben az
írásban, az már elképesztően nagy dolog – ismerve az olvasási szokásokat. Ha így van, akkor talán ez az írás elérte a célját .
Nem tudunk mit kezdeni a mai kor kihívásaival? Hmm… lehet, de ha nem is próbáljuk, akkor aztán tényleg nem! Minden tiszteletem és elismerésem azoké az időseké, akik
rendszeresen használják az új megoldásokat,
próbálnak lépést tartani, és sokkal több toleranciával rendelkeznek, mint mondjuk az én
korosztályom. Talán azért, mert az Ő életük
még ennek jegyében telt, és – amint azt már
említettem – Ők is eldöntötték, hogy mi az,
amit elengednek, és mi az, ami még szépségeket, újdonságokat tartogathat a számukra.
Valószínű, hogy az idő múlásával, ahogy az
ember egyre többet tapasztal, sokan rájönnek, hogy a változások állandóak. Lehet ellenük ágálni, de attól még vannak és lesznek.
Folyamatosan. Szűrnünk kell. A változások,
az idő múlása nagyon sok jót hoz, és sok
rosszat is. A rosszak ellen védekezni kell, a
jót pedig elfogadni. Csak így működik! A világ is, a társadalom is, és az ember is.
Aki mindezt lejegyezte:
Ispán Imre
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50 éves évfolyamtalálkozó

Megkezdõdött a megyei harmadik osztályú labdarúgó bajnokság
Az elmúlt bajnokság második helyezettjeként csapatunk jogot szerzett
a másodosztályban való indulásra. A feltételek miatt a csapat vezetése
úgy döntött, hogy marad a harmadik osztályban. Az biztos, hogy az utazás
miatt nem lesz könnyebb a helyzetünk, hiszen a nyugati csoportban az ellenfelek többsége 50 km-es távolságtól messzebb van Dömsödtől.
Dömsöd : Ócsa 6 : 2 (2:2)
Dömsöd, kb. 50 néző, jv: Horváth (Mautner, Megyesi).
Dömsöd: Béke – Turcsán, Kerekes (Őrsi), Kelemen, Faragó – Szabó Z.
Csapó (Sass), Rösch – Szabó, Palotai, Végh. Edző: Nagy Attila, Kun Gergő.
A második fordulóban az Ócsa csapata látogatott Dömsödre. A vendégek az előző fordulóban biztos győzelmet arattak. Úgy kezdték a mérkőzést Dömsödön is. Már az 5. percben megszerezték a vezetést, egy gyors
támadás végén Mészáros lőtt a kapunkba. A 25. percben Végh beadása
után Szabó Zoltán fejesgóllal egyenlített. Azonban nem sokáig örülhettek
a dömsödi szurkolók, mert 2 perc múlva ismét vezetést szerzett az Ócsa
Riegel kiugrása után. Már-már csüggedten ültek a hazai nézők, mikor
Turcsán Tamás érkezett egy kipattanó labdára és gólt fejelt. 2:2-vel mentek pihenőre a csapatok. A szünet után megváltozott a mérkőzés képe. A
Dömsöd sokkal többet támadott, és több kihagyott helyzet után Szabó István fejelt gólt. Ezután a csapatok kevésbé törődtek a védekezéssel. A
Dömsöd szellemes és egyre inkább eredményes támadásokat vezetett, de
az Ócsának is voltak helyzetei. Az egyik ilyen támadás végén ismét Szabó
Zoltán volt eredményes, most lábbal. Mindez a 66. percben történt. 10
perc múlva ismét helyzetbe került csapatunk. Ketten is ziccert hagytak ki,
de a végén Rösch Péter higgadtan helyezte a kapuba a labdát. A mérkőzés
végén Szabó István a sok kihagyott helyzet után szépségdíjas bomba gólt
lőtt a 85. percben. Csapatunk biztos győzelmet aratott az első mérkőzésén. Az egész csapat dicsérhető az akarásáért, és még a játékért is. A mezőny legjobbja Szabó Zoltán volt. Az átlagnál jobban játszott Végh Gábor
(főleg a második félidőben), Turcsán Tamás és Szabó István a két góljáért
dicsérhető.
Ecser : Dömsöd 3 : 3 (3:2)
A hazaiak kétgólos vezetését mentette döntetlenre csapatunk. Gólszerzők: Szabó I. 2 és Rösch.
Dömsöd : Gyömrő II 5 : 3 (2:2)
A vendég csapat kétszer is vezetéshez jutott, de mint a bajnokságban már többször, fordítani tudott a Dömsöd. A nehéz helyzet igazán
a végén volt, mikor a 85. percben a kapusunkat, Béke Renátót kiállította a játékvezető. A 90. percben az ellenfélből is a kiállítás sorsára
jutott egy játékos. A Dömsöd góljait Kelemen, Rösch, Szabó I., Szabó I., Cziráky szerezték.

Diósd : Dömsöd 3 : 1 (2:0)
A hazaiak az első félidőben bebiztosították győzelmüket. A mieink
gólját Cserna G. szerezte.
Dömsöd : Szigethalom 6 : 1 (1:0)
Dömsöd, 80 néző, jv: Dévényi (Krozser, Jakab).
Dömsöd: Palicz – Rácz (Csapó), Faragó, Kerekes, Szabó Z. – Turcsán,
Kelemen, Rösch – Szabó I., Cserna, Végh (Sass). Edző Nagy Attila.
Az első félidő elején többet birtokolta a labdát a Szigethalom. A 33.
percben viszont Rösch Péter mintegy 25 m-ről fél fordulatból óriási gólt
ragasztott a jobb felsőbe. Szünet után hamar egyenlítettek a vendégek.
Egy mozgó labdából elvégzett szabadrúgás után Lanckor kapu előtti kavarodásból szerzett gólt. A szigethalmi csapat nagy erőkkel támadott, de
Szabó került helyzetbe, a kifutó kapus mellett elgurult a labda, és a védők
már nem tudtak felszabadítani. Még jobban kitámadott az ellenfél. Ennek
eredményeként Cserna befutott egy védők mögé bejátszott labdát, és
ügyesen átemelte a kapuson. Ezután a hitehagyott ellenfél ellen 10 perc
alatt még három gólt rámolt be a dömsödi gárda. Előbb Végh helyezett az
üres kapuba, majd Sass beadásából Rösch ért el gólt. A végén Cserna még
egyszer megrezgette a vendégek hálóját. A mezőnyben jól játszó Szigethalom ellen jól használta ki csapatunk a helyzeteket. Az újonc kapus Palicz Ádám kimondottan biztatóan védett.
A hét közben lejátszotta csapatunk az elmaradt mérkőzését.
Sóskút : Dömsöd 3 : 6 (0:2)
Góljainkat sorrendben: Cserna, Faragó, Faragó, Cserna, Kerekes, Árky
szerezték. Örömmel konstatálhatjuk, hogy sok év után ismét Dömsödöt
erősíti Árky Csaba.
A következő mérkőzés ismét idegenben.
Gyál : Dömsöd 5 : 4 (3:2)
Az 51. percben Csapót a játékvezető kiállította, így kilenc emberrel már
nem sikerült az egyenlítés. A mieink góljait Cserna, Faragó, Cziráky és Szabó Z. szerezték. A megszerzett 31 gól ellenére csapatunk a 6. helyen van.
A következő mérkőzések:
Dömsöd : Pécel
október 5.
15 óra
Páty : Dömsöd
október 13.
15 óra
Dömsöd : Dunaharaszti II október 20.
14 óra
Perbál : Dömsöd
október. 27.
13:30
Dömsöd : Kistarcsa
november 3.
13:30
Mogyoród : Dömsöd
november 9.
13:30
Dömsöd : Dunavarsány II november 17.
13:30
Délegyháza : Dömsöd
november 23.
13:30
Varsányi
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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

Gábor Gergő – Brassó Bernadett
ÁKOS
Horog Péter – Básti Dóra
ALÍZ
Pető László – Mészáros Mónika
MÁTÉ
Molnár Attila – Mohácsi Brigitta
HANNA
Virág Endre – Szabó Orsolya
FANNI
Czahesz Ignác – Balika Noémi
EMÍLIA
Dobos László – Varsányi Anita Krisztina
BENCE
A szeptemberi számban tévesen jelent meg:
Rogocz Zoltán Márk – Szadai Viktória
LORA BELLA

Házasságot kötöttek:
Lakatos Gyöngyi – Gerzsenyi Károly
Hajdú Mónika – Krepsz Károly
Rostás Brigitta Mária – Borbíró Milán István
Varga Viktória Virág – Alberczki Márk
Pintér Eszter – Horváth Csaba
Szabó Orsolya – Virág Endre
Füki Alexandra – Bús János
Nagy Erzsébet – Szabó Miklós Gergely
Kovács Krisztina – Kiss István
Keresztúri Dóra – Nagy Ferenc
Nyárádi Erika – Orha Richárd
Sörös Elvira – Kiss Kálmán
Gavallér Éva Cintia – Csepregi Imre
Patkó Henrietta – Péteri Attila
Preboj Viktória – Gálpál István
Pomacsek Tünde – Fekete József
Korcz Katalin – Tóth Kristóf
Németh Katalin – Tímár Antal
Perger Ágnes – Harton Gábor
Varga Veronika Klaudia –
Bajnóczi László József

Elhunytak:
Farkas Imréné Márki Eszter
82 éves
Pataki Zsigmond
86 éves
Túróczi András
86 éves
Laki-Tatár Józsefné Janovics Magdolna
90 éves
Rácz Vivien
19 éves
Tóth István
83 éves
Madarász János
56 éves
Faddi Istvánné Kulcsár Teréz
94 éves
Sándor Ferencné Juhász Anna
95 éves
Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendőrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

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: október 25.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: november első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Ács Ildikó, Budai Szilvia, Christoph Gáborné,
Czeller Cecília, dr. Csanádi Károly,
Csömöri Erzsébet, Földvári Attila, Habaczellerné
Juhász Judit, Ispán Imre, Iván Zsuzsanna,
Korona Sándor, Madarász Mária, Orbánné Kiss
Judit, Pongrácz József, dr. Siket Péter,
Szabó Péter, Tarr-Sipos Zsuzsa, Varga Gézáné,
Varsányi Antal.
Készült 700 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

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

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.

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:

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

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

06-20-383-5407

Háziorvosi ügyelet

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.)

(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

A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN
2019. október 31-én csütörtökön
18 órakor
ünnepi istentisztelet lesz
a Dabi Református Templomban.
Minden testvérünket szeretettel
hívunk és várunk!

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

Emlékezés
„Nem foghatjuk már dolgos két kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Marad a csend, mindent köszönünk neked!
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él emléked mindörökké.”

Köszönetnyilvánítás
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szeretett Férj, Édesapa, Após,
Nagyapa, Dédapa

Temetõi
istentiszteletek
halottak napja
alkalmából
2019. november 01-jén
(pénteken)
Katolikus temetőben elmarad
15 óra dömsödi református temető
16 óra dabi református temető

NAGY JÁNOS
halálának 7. évfordulója alkalmából.
Szerető családja

TÓTH ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvéteikkel, virágaikkal fájdalmunkon igyekeztek enyhíteni.
Gyászoló család
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Tóth Istvánra emlékezve

2018-ban a presbiteri eskütételen
Őszi pirkadat. Sejtelmes ébredezés. Nyugalom és csend. Rendezem a
gondolataim, milyen írások kerüljenek az újságba? Megkaptam-e a cikkeket? Hogyan rendezzem el? Tűnődöm. Mintha valami hiányozna! A
Mezőgazdasági Hírek. Idestova egy éve, hogy a népszerű rovat vezetője, Tóth Pista bácsi visszavonult.
Most pedig szomorú szívvel kellett tudomásul vennünk, hogy október 05-én, életének 83. esztendejében végleg itt hagyott bennünket.
A Dömsödi Hírnök indulásával sok érdekes és hasznos rovatot böngészhettek a kedves olvasók. Tóth István szinte a kezdetektől, hónapról
hónapra jelentkezett írásaival, mely természetszerűen a mezőgazdaságban, a kiskertekben elvégzendő aktuális feladatokkal, növényvédelemmel foglalkozott. Hihetetlenül sokat segítve ezzel azoknak, akik próbálkoztak a kertészkedéssel, és azoknak is hasznos tanácsokat adott, akik
már gyakorolták azt. Időnként megtörte a mezőgazdasági jellegű írások
sorát és emlékképeit, vagy szolidan megfogalmazott véleményét osztotta
meg velünk, olvasókkal. Legutóbb 2018 februárjában jelentkezett, emlékeit felidézve, ahol az emberek egymás iránti megértését, szeretetét emelte ki, és mint a Helyi (Dömsödi) Választási Bizottság elnöke, buzdított
mindenkit, hogy vegyen részt az országgyűlési képviselőválasztáson.
Több évtizeden át tagja volt a Helyi Választási Bizottságnak. Munkájára, vállalt feladataira felelősségteljes odaadással koncentrált.
1936. november 24-én született Dömsödön. Mindössze 8 éves volt,
öccse pedig 6, mikor 1944 őszén, Dömsöd bombázásakor szüleit egy
napon veszítette el. Nagyszülei nevelték fel. Végtelen embersége, szelídsége, szerénysége, szorgalma éppen ebben gyökerezett. Az Aranykalász, majd a Dózsa MGTSZ-ben, mérlegképes könyvelőként főkönyvelő-helyettes munkakört látott el, mígnem 32 évnyi munkaviszony után
nyugdíjba vonult. Ezt követően saját háztáji gazdaságában dolgozott.
Türelemmel és szeretettel volt családja iránt, mindig nagy örömmel
fogadta az unokákat, dédunokákat.

Társadalmi szerepvállalásai közül az újság, a közélet mellett a Banya
Klub működésében és leginkább a Dömsödi Református Egyház életében volt jelentős tevékenysége.
1998-tól több mint húsz esztendőn át mint presbiter szolgált gyülekezetünkben. Önzetlenül, higgadtan és megfontoltan látta el a reá bízott feladatokat. 2007-től az egyházi gondnoki feladatokat is elvállalta, melyet
az utolsó pillanatig maradéktalanul, felelősséggel hordozott. Mérlegképes könyvelői, számviteli tapasztalataival, szakértelmével segítette lelkészeink munkáját. A maga szelídségével formálgatta gyülekezetünk új
tagjait, s látta el őket jó tanáccsal a konfirmációi fogadalomtételkor.
Távozásával nagy űrt hagyott maga után.
Így búcsúztatta Őt Szabó Péter Tiszteletes Úr: „Ama nemes harcot
megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (Pál II. levele Timóteushoz 4.7-8)
Emlékét megőrizzük, hálával gondolunk reá!
Vass Ilona
Dömsödi Hírnök felelős szerkesztő

Úrvacsoravétel

2008-ban a konfirmandus csoportképen unokája mellett
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Képes összefoglaló a 2019-es szüreti mulatságról

Fotó: Vass

