
Három hónap szünet után végre ismét testületi ülést tarthattunk!
Kicsit furcsa volt számomra a személyes munka, de az egyértelműen
látszott, hogy a képviselők tenniakarása a csúcson van! A napirendi
pontok tárgyalásán túl rengeteg kérés, kérdés hangzott el részükről.
Dr. Bencze Zoltán jegyzővel és Baloghné Emma pénzügyi vezetővel
együtt igyekeztünk minden kérdést megválaszolni. Elfogadtuk a köz-
művelődési intézmények beszámolóját, így a könyvtárét, a múzeu-
mét, az OMK-ét. Meghallgattuk a weboldal és a Dömsödi Hírnök be-
számolóját is. Külön napirendi pontként tárgyaltuk a Nagyközségi
Óvoda tájékoztatóját. Valamennyi intézményünk vezetőjének, dolgo-
zójának köszönetet mondtam a pontos, lelkiismeretes munkáért! Tár-
gyaltunk Dömsöd településrendezési eszközeinek részleges módosí-
tásáról, valamint beszéltünk néhány ingatlan értékesítéséről is. 

Zárt ülésen döntöttünk a Dömsödért Emlékérem és a Dömsöd Díszpol-
gára cím jelöltjeiről. Ezeket a kitüntető címeket az előzőekben a Dömsödi
Napok keretében adtuk át az arra érdemeseknek. Most nem tartjuk meg
ezt a rendezvénysorozatot, így az Augusztus 20-i ünnepségen fogjuk át-
adni a megérdemelt kitüntetéseket! Amennyiben a szegedi szobrászmű-
vész elkészül a turul szobor restaurálásával, akkor azt is Szent István ün-
nepén avatjuk fel!

Sokáig úgy tűnt, hogy a koronavírus járvány miatt idén nem lesz balla-
gás az iskolában. A fertőzésveszély jelentős csökkenése végül is azt ered-
ményezte, hogy ha „szűk családi körben is”, de elballagtak a nyolcadikos
diákok! Idén hat tanuló érdemelte ki a Polgármesteri Díjat. András Ákos,
Balogh Virág Csenge, Nagy Molnár Martin, Palásti Vivien, Sas Zsuzsanna
és Szabó Petra lett a különböző kategóriák díjazottja! Gratulálok Vala-
mennyiüknek! A díjátadáskor azt mondtam útravalóul a ballagóknak, hogy
amennyiben a már sokszor bizonyított tehetségük szorgalommal is páro-
sul, úgy minden ajtó „kinyílik” előttük, és sikeres felnőttek lesznek! Ezért
fogok szurkolni a következő években!

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban arról kell tájékoztatnom lakótársaimat,
hogy a szolgáltató Morrow Medical Kft. felmondta az öt érintett település-
sel kötött szerződést. Így a gesztor Ráckeve irányításával új közbeszerzés
során választjuk ki az új szolgáltatót! Csak remélni tudom, hogy bárki is lesz
a legjobb ajánlattevő, az ügyeleti szolgáltatás színvonala csak jobb lesz! 

Ha már az egészségügynél tartunk, akkor nem árt beszélni arról, hogy a
szájmaszk használata üzletekben és tömegközlekedési eszközökön to-
vábbra is kötelező! Hangsúlyozom, hogy a veszélyhelyzet feloldása nem
jelenti a járvány teljes végét! Saját egészségünk érdekében legyünk ez-
után is óvatosak!   

Július elseje az egészségügyben dolgozók és a köztisztviselők napja.
Szeretettel köszöntöm mindkét hivatás képviselőit! A köszöntés most kü-
lönösen is aktuális, hiszen a járvány idején a megszokottnál is nagyobb
terheléssel dolgoztak!                                                                      Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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Kedves Olvasók!
Decemberben lesz

30 esztendeje, hogy a
Dömsödi Hírnök hó-
napról hónapra tájé-
koztatja a lakosságot
falunkat érintő aktu-
alitásokról. Emellett

praktikus tanácsok, múltba tekintő históriák kö-
zül is bőven válogathatnak az olvasás kedvelői.
A jubileumi alkalom kapcsán 30 év anyagából
készül egy válogatás, melyben terveink szerint
interjúk, életút leírások adnak majd némi ke-
resztmetszetet az eltelt időszakról.

Addig is folyamatosan megtalálhatják a
már megszokott elárusítóhelyeken. Az újság
minden negyedévben digitális formában is
feltöltésre kerül Dömsöd Nagyközség hon-
lapjára. A digitalizáció adta lehetőségekkel
élve, május és június hónapokban, közvetle-
nül a megjelenés előtt a honlapon és a face-
book közösségi oldalon rövid tartalmi kivo-
nat ismertetésével próbáljuk reklámozni a
Hírnököt; remélve, hogy így többen megvá-
sárolják majd. 

Sokan, fáradhatatlanul dolgoznak azért,
hogy a Dömsödi Hírnök hónapról hónapra
eljuthasson az érdeklődő közönséghez, az

Önök otthonaiba. Az újság továbbra is 250
Ft-os áron elérhető az értékesítőhelyeken:

Dabi Vegyesbolt
Dobos György (Dobos ABC)
Dömsödi Pékség és Kenyérbolt
Faragó ABC
Harsányiné Dobos Ildikó (Dobos bolt)
Mizsei Beáta  (Mizsei Élelmiszerbolt)
Papírbolt és Vegyeskereskedés
P+P KER Bt. 
Siposné Csécs Erzsébet Zsuzsanna (Sipos
ABC)

A Dömsödi Hírnököt érdemes megvásá-
rolni, érdemes olvasni!

Vass Ilona 
felelős szerkesztő

Szerkesztõi levél

Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés július-augusztus hónapban

Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtés
július augusztus

Dömsöd 16. 13.
üdülő 6. 3., 31.

Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés
július augusztus

Dömsöd 24 21.
üdülő 13. 10.

Házhoz menõ lomtalanítás: A lomtalanítást
évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő
ingatlan esetében EGY alkalommal (3 m3/alkalom
mennyiségben), házhoz menő rendszerrel végez-
zük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefon-
számon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Nap Idő
Hétfő 8.00–12.00, 

13.00–17.30

Kedd Nincs

Szerda 8.00–12.00,
13.00–16.00

Csütörtök Nincs

Péntek 8.00–11:30

Polgármesteri Hivatal telefonszáma: 
06-24-435-363

Dömsöd Nagyközség honlapja:
www.domsod.hu

Közösségi kommunikáció: 
„Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

Fórum” facebook csoport

Tájékoztató talajvízkutak
vízjogi engedélyezési 

eljárásáról 
A határidõ három évvel kitolódik, 2023 végére módosul.

A Dömsödi Hírnök májusi számában részletesen közöltük a kutak engedélyeztetésének ak-
tuális szabályait, melynek értelmében a kutak fennmaradásának kérelmezési határideje
2020. december 20.
A már meglévő kutak vízjogi engedélyezésével összefüggésben a korábbi jogszabályi elő-
írás szerint valamennyi kutat engedélyeztetni kellett, a vízjogi bírság elkerülése miatt leg-
később 2020. december 31-ig. 2020. május 19. napján elfogadta az Országgyűlés az egyes
törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. tör-
vényt, mely 2020. július 1. napján lép hatályba. Az új módosítások bevezetésével mentesül
a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően
létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény (kút) vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi. A korábbi jogsza-
bályi határidő (2020. december 31.) három évvel meghosszabbodik, így a bírság meg-
előzése érdekében az engedélyeztetésre 2023. december 31-ig van mód.
További információkat a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében kérhetnek.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
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Kudar Zsigmondné polgármester asz-
szony 1994. decembertől 2006. október
5-ig volt felelős kiadója a Dömsödi Hír-
nöknek. Alig voltunk túl a rendszervál-
táson, dinamikus fejlődésnek indult a
digitalizáció, mely átszőtte és észrevét-
len ivódott be mindennapjainkba. Eb-
ben az időszakban épült meg a Sport-
csarnok, kiépült a csatornahálózat, meg-
történt az Új óvoda bővítése, hogy csak
néhányat említsek. Erről az időszakról
és a Dömsödi Hírnök mindennapjairól
kérdezem Kudar Zsigmondné egykori
polgármester asszonyt:

– Több mint tizenkét éven át töltötte be ezt a felelősségteljes beosz-
tást, tiszteletet és bizalmat szavaztak Önnek Dömsöd lakói. Mi az, ami-
re szívesen emlékezik vissza?

– Ha lehet, akkor néhány mondat erejéig én nem „csak” erre a tizen-
két évre emlékeznék, hanem arra a több mint 30 évre, amit a dömsödi
önkormányzatnál dolgoztam. Szerettem a dömsödi emberekkel együtt
tenni településünkért, és azok az évek lehetővé tették a civil szervezetek
együttműködését és nagyon sokat segítettek az Önkormányzatnak. A
teljesség igénye nélkül mindennapjaink része volt a Női Kórus, a Még
1000 év Dömsödért, a Banya Klub, a Ju és Zsu Társulat, az Alfonz Lo-
vas Klub, a Dömsödi Sport Egyesület és sorolhatnám a segítő szerveze-
teket. Tulajdonképpen a Dömsödi Hírnök mindennapjait is nagyban
meghatározták ezek az egyesületek, hiszen a dömsödi emberekből állt a
tagság és Róluk szólt az újság.

– A helyi újság, mint tájékoztató eszköz, el tudta-e látni feladatát?
– Maximálisan szolgálta és szerintem ma is szolgálja a lakosság hite-

les tájékoztatását. Óriási minőségi változást jelentett a digitalizáció egy-
re gyorsuló térhódítása. Jobb képminőségek, gyorsabb nyomtatás, és a
legjobb, amikor már interneten is olvashattuk az újságot. Az Önkor-
mányzati Hírek nagy segítség a polgármester munkájában, emberköze-
lien elmondhatja döntéseinek okát, esetleg véleményét, vagy egy-egy
testületi döntéshez fűzhet magyarázatot. Nekem a legnagyobb örömöt a
fiatal vállalkozók bemutatkozása jelentette, vagy  a civil szervezetek
munkájáról vagy élményeiről szóló  tájékoztatások.

– Az újság felelős szerkesztői rövidebb-hosszabb ideig szerkesztették a
Dömsödi Hírnököt. Volt aki egy hónapig, volt aki több évig, és volt idő-
szak, mikor ketten dolgoztak az újság összeállításán. Hogyan birkóztak meg
ezzel a feladattal, milyen volt együtt dolgozni a felelős szerkesztőkkel?

– Ebben az időszakban nem volt pénzünk, hogy honoráljuk az újság
szerkesztőinek munkáját, ezért az irodalmi, esetleg újságírói vénával
rendelkező intézményi dolgozók vállalták fel a szerkesztői munkát. Há-
lás vagyok Doroszlay Jutkának, Vargáné Varga Júliának, Ila Anikónak
és Gerenday Évának, akik ebben az időszakban szerkesztői feladatot
láttak el. Volt egy szerkesztői bizottság, ahol minden hónapban összeül-
tünk és felosztottuk a feladatokat – nem meghatároztuk –, s felvállalta
mindenki, hogy hogyan tud segíteni a szerkesztőnek. Leginkább az idő-
hiány nehezítette a helyzetet.

– Amikor kezébe veszi a friss Dömsödi Hírnököt, melyik tartalmi
résznél lapozza fel először?

– Természetesen az Önkormányzati Híreket. Az a több mint 30 év,
amit a dömsödi önkormányzatnál töltöttem, nem múlik el attól, hogy
az ember nyugdíjas lesz. Sőt! Az érdeklődés településünk múltja, je-
lene, jövője iránt felerősödik, mert a Hírnökből tudok tájékozódni a
mindennapi eseményekről. A következő az anyakönyvi hírek, amit
megnézek, mert az anyakönyvvezetői munka volt még a legmeghatá-
rozóbb az életemben.

Szeretem a mai Dömsödi Hírnököt. A digitalizált és papíralapú új-
ságot egyaránt. Az interneten pillanatok alatt azt az információt né-
zed meg amit akarsz, a papíralapú újság pedig egyben adja meg az új-
ságolvasás és az információszerzés örömét. Érdeklődéssel olvasok
mindent, ami az Önkormányzattal, a dömsödi emberekkel kapcsola-
tos, örülök minden jó hírnek, és aggódással olvasom, ha sérelem éri
településünket. Nagyon szeretem a helytörténeti cikkeket, mert a
múltunkat csak a dömsödiek tudják igazán  megmenteni, dokumen-
tálni és szeretettel megőrizni. Hála Istennek úgy látom, jó kezekbe
kerül ez az értékmegőrzés Dömsödön.

– Hogyan ítéli meg a helyi lapok létjogosultságát a falvakban?
– A Dömsödi Hírnök megszületésénél már ott bábáskodtam a soka-

dik sorban. Minden pillanatára emlékszem, és most jó érzés, hogy majd-
nem változatlan külsővel, mai tartalommal sokan olvassuk ezt az újsá-
got. A helyi lapok létjogosultságát én csak ezen keresztül tudom meg-
közelíteni, mert ez amiről biztosan tudom, hogy van létjogosultsága.
Szerintem a demokrácia alapja a hiteles tájékoztatás, és ennek nagyon jó
eszköze a helyi újság. Persze mint minden, ez is az embereken múlik,
hogy hogyan töltjük meg tartalommal. Mindaddig amíg a Dömsödi Hír-
nök – vagy más település helyi újságja – az állampolgárok érdekében
Róluk és Nekik íródik, szükség van rájuk.

– Köszönöm a beszélgetést!
Vass Ilona 

felelős szerkesztő

AA DDöömmssööddii HHíírrnnöökk
3300 eesszztteennddeejee

Beszélgetések az újság fenntartóival
és felelõs szerkesztõivel

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: 500 Ft.
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Tájékoztató parlagfû-mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és

gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés
elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a köte-
lezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költ-
ségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédel-
mi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a jegyző, kül-
területen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről
felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi
hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben,
akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségüket.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése kimondja:
„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani.”

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedésekhez (közérde-
kű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges
a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elég-
séges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezés kötelezettségének a föld-
használó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós
fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védeke-
zést kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű vé-
dekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a
parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető
el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az ag-
ronómiailag indokolt tőszám 50%-át, és a parlagfűvel való felüle-
ti borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes sza-
bályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében a
közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Pest

megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédel-
mi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban:
növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott
vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mente-
sítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz köte-
lezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült
költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi
hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően

a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra
jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a par-

lagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke bel-
területen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnö-
vénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (el-

hanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, el-
hanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti in-

gatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) mel-
letti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó
a – bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel
kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költ-
ség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után
minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élel-
miszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának mód-
járól és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampol-
gár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös
felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti
jogszabályi kötezelettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelem-
mel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a
szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfűmentes állapotban a
vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

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)

06-24-523-145 
(Zsinkó Márta családsegítő)

fax: 06-24-523-147, 
e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigié-

nés problémák, illetve egyéb krízishelyzet mi-
att segítségre szoruló személyek, családok szá-

mára az ilyen helyzethez vezető okok megelő-
zése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint
az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás. 

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyer-
mek érdekeit védő speciális személyes szo-
ciális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásá-
val szolgálja a gyermek testi és lelki egész-
ségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségé-
nek megelőzését, a kialakult veszélyeztetett-
ség megszüntetését, illetve a családjából ki-
emelt gyermek visszahelyezését.

Házi segítségnyújtás keretében a szol-
gáltatást igénybe vevő személy saját lakó-
környezetében kell biztosítani az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges el-
látást. A házi segítségnyújtás keretében szo-
ciális segítést vagy személyi gondozást nyúj-
tunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önma-
guk, 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 ta-

nácsadás, tájékoztatás; segítség mozgósítása; –
kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szol-
gáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali,
konkrét segítséget tudnak nyújtani.

Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
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A járványve-
szély miatt ki-
alakult helyzet-
ben a korábbi-

nál is jobban előtérbe került a vállalkozások
részére történő tanácsadás szükségessége,
amely a járványügyi készültség idején is
folytatódik. A Pest Megyei és Érd Megyei
Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara –
rövidebben a címben szereplő és a köztestü-
lettel azonosítható Pest Megyei Iparkamara
elnevezéssel – tanácsadó szolgáltatást mű-
ködtet hétfőtől csütörtökig 10-16 óra között.
A tanácsadás – figyelemmel a koronavírus-
járvány okozta intézkedésekre is – telefonon
és e-mailben történik erre a célra létesített
(+36-70) 967-9669 telefonszámon és a
tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. A sze-
mélyes tanácsadás a további intézkedésig
nem lehetséges.

A tanácsadás a járványveszély időszakában
jogi-gazdasági-pénzügyi, hitelhez jutási, vala-
mint kamarai tagdíj és hozzájárulás megfizeté-
sére, továbbá a tanulószerződésekre és a tanulók
foglalkoztatására vonatkozó kérdésekre terjedt
ki. Az eddig szerzett tapasztalat szerint az ér-
deklődők jellemzően a felsorolt témakörökben
tették fel kérdéseiket. Előfordult, hogy a tanács-
kérő a jövőtervezésre felkészült, a vállalkozásá-
ra vonatkozó jogszabályokat elolvasta, csak
megerősítést kért ismereteinek alkalmazásához.
A jogi-gazdasági-pénzügyi tanácsadással köz-
vetlenül a kamarai szakértő segíti az érdeklődő
vállalkozásokat, a tagdíj és a regisztrációs díj
megfizetésével, valamint a tanulószerződések-
kel kapcsolatos kérdéseket válaszadás céljából a
főtanácsadó elektronikusan vagy telefonon to-
vábbítja a szakterület illetékes vezetőjéhez.

Kik vehetik igénybe a Pest Megyei Iparka-
mara tanácsadási szolgáltatását?

A Kamara tagjai és a kamarai nyilvántartás-
ban szereplő, Pest megyei székhelyű, regisztrált
gazdálkodó szervezetek, beleértve az egyéni
vállalkozókat is. Kivételesen, a járványveszély
végéig a kamarai szakértő jogi-gazdasági-
pénzügyi témakörben fogadja a nem Pest me-
gyei gazdálkodó szervezetektől érkező kérdése-
ket is, egyébként a gazdálkodó szervezet szék-
helye szerint illetékes megyei gazdasági kama-
rát kell megkeresni. A tagnyilvántartási és re-
gisztrációs ügyekben, valamint képzésre vonat-
kozó, továbbá a tanulószerződést érintő kérdé-
sekkel minden esetben a székhely szerint illeté-
kes megyei kamarához kell fordulni, mert ott
rendelkeznek a kérdések megválaszolásához
szükséges adatokkal.

A járványveszély és a járványügyi készültség
időtartama alatt csak jogi-gazdasági-pénzügyi
tanácsadás vehető igénybe, egyéb témakörök-
ben, mint az üzleti partnerkeresés és a pályázat-
figyelés tekintetében a tanácsadás a gazdaság
újraindítását követően, az akkori hatályos jogi
szabályozással egyeztetett módon történik.

A tanácsadás fogalma, értelmezése 
A konzultációnak, megbeszélésnek is nevez-

hető tanácsadás során a kérdező vállalkozó rö-
viden, célirányosan ismerteti a tanácsadóval a
cége helyzetét, és előadja, hogy mely kérdésre,
probléma kezelésére, megoldására keresi a vá-
laszt. A tanácsadó nem kész javaslatot szolgál-
tat a teendőkre, hanem a felek megbeszélik, ki-
tárgyalják, hogy az érintett vállalkozásnak mi-
lyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezé-
sére, melyek az előnyök és hátrányok a vállal-
kozás számára, valamint ezekhez miként iga-
zodnak a tények és a vállalkozó elképzelése. A
tanácsadás folyamatában a tanácskérő és a ta-
nácsadó közösen keresik a megoldást a tanács-
kérő által előadott problémára, de a lehetőségek
és a probléma kezelési módjának kiválasztásá-
ban a vállalkozó hozza meg a számára legjobb-
nak látszó döntést.

A tanácskérések során felmerült kérdések,
problémák hasonlíthatnak egymáshoz, de nem
ugyanolyanok, a megoldás módja vállalkozá-
sonként eltérő lehet. Más cég által választott
módszert a sajátosságok és részletkérdések
elemzése nélkül nem érdemes átvenni. Hitel
visszafizetéséhez pénzügyi terv készítése java-
solt. Inkább ne vegyünk fel hitelt, ha annak visz-
szafizetése elegendő bevétel hiányában nem lát-
szik teljesíthetőnek. Ne halmozzuk fel a köztar-
tozásokat sem, ha a vállalkozás rendelkezik
pénzügyi fedezettel, ne vegye igénybe a halasz-
tás lehetőségét, eladósodáshoz vezethet!

A Pest Megyei Iparkamara a vállalkozáso-
kat térítésmentes tanácsadással segíti a vál-
lalkozás piacon tartása, a foglalkoztatottak
megtartása, a kihirdetett kedvezmények  igény-
bevételének lehetősége, valamint a jogszabá-
lyok rendelkezéseinek helyes értelmezése és
végrehajtása tárgyában. A kamarai tanácsadó
megerősíti vagy szükség esetén helyesbíti a
vállalkozó megszerzett ismereteit, tanácsai-
val segíti a döntéshozatalt.

A térítésmentes tanácsadás valamely szer-
vezeti tagsághoz vagy nyilvántartásba vétel-
hez kapcsolódik. Ilyen szervezet a gazdasági
kamara és a szakmai egyesületek vagy szö-
vetségek.

Fontos tudni, hogy a tanácsadásnak nem ré-
sze az ügyintézés és az okiratszerkesztés.

Információs lehe-
tőségek

Jogszabályok és tá-
jékoztatások a Pest
Megyei Iparkamara honlapján az „Aktuális”
menüpontban megtekinthetők (www.pmkik.hu).

A VALI Vállalkozói Információs portálon
a vállalkozók is kérdezhetnek és elolvashatják a
gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat.
Elérhetőség: https://vali.ifka.hu

Ajánlott: 
„Gyakori kérdések és válaszok” – Adózás,

Munkajog
Munkahelyvédelmi bértámogatás – Nem-

zeti Foglalkoztatási Szolgálat
https://www.nfsz.munka.hu
Grant Thornton Magyarország nemzetkö-

zi cég KKV HOTLINE szolgáltatása
gazdasági túlélés, munkahelyek megtartá-

sa stb.
telefon: (+36-30) 255-5200
e-mail:  kkvhotline@hu.gt.com
honlap: https://www.grantthornton.hu
Hitelek:
Magyar Fejlesztési Bank
honlap: www.mfb.hu

A magyarországi vállalkozások vezetői leg-
gyakrabban a jogi és az üzletviteli tanácsadás
fogalmával találkoznak. A jogi tanácsadás fize-
tős. A vállalkozások – a méretüktől függően –
ügyvédet bízhatnak meg vagy jogtanácsost fog-
lalkoztathatnak a cégüknél előforduló jogügyle-
tek rendezéséhez; például szerződéses ügyeik, a
hibás teljesítések, a perindítás vagy éppen az al-
ternatív vitarendezés során az együttműködési
kötelezettség teljesítéséhez.

Az üzletviteli tanácsadás szintén fizetős szak-
mai tevékenység, a felek a munkadíjban megál-
lapodnak és szerződést kötnek az elvállalt mun-
kafeladatra. Működnek a piacon olyan vállalko-
zások, melyeknek fő- vagy melléktevékenysége
az üzletviteli tanácsadás. Az üzletviteli tanács-
adást igénybe vevők szintén cégek. A tevékeny-
ség TEÁOR '08 kódja: 7022, elnevezése: Üzlet-
viteli, egyéb vezetési tanácsadás. A cégjegyzék-
ben így jelenik meg az üzletviteli tanácsadás. A
TEÁOR '08 a „Gazdasági tevékenységek egy-
séges ágazati osztályozási rendszere” elnevezés
rövidítése, amely az EU tevékenységi osztályo-
zásának magyar nyelvű változata és 2008. janu-
ár 1-től hatályos.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

európai uniós kkv. tréner
a FIX Televízió műsorvezetője

Tanácsadás a járványveszély és a járvány-
ügyi készültség idején a vállalkozásoknak

a Pest Megyei Iparkamarában
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
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Sport (érem): 8. a Veres Bence
8. b Rakszegi Dominik

Bazsonyi–Vecsési díj:
8. b Balogh Virág Csenge

Jeles: 8. a Jánosi Alexandra
8. b Palásti Vivien
8. b Rakszegi Dominik
8. b Szabó Petra

Kitűnő: 8. a Farkas Edina
8. b Balogh Virág Csenge
8. b Göllény Petra
8. b Nagy-Molnár Martin
8. b Omiliák Fanni
8. b Sándor Emma Gabriella
8. b Sas Zsuzsanna

Tankerület díjazottjai:
8. b Balogh Virág Csenge

8. b Sas Zsuzsanna
8. b Szabó Petra
8. b Elsősegély Szakkör
8. b Nyelvkommandó csapat

Nevelőtestüieti dicséretben részesültek:
8. a Durbák Bence
8. a Farkas Edina
8. b Göllény Petra
8. b Horváth Petra
8. b Sándor Emma Gabriella
8. b Szabó Petra

Széchenyi Diák: 8. b Balogh Virág Csenge
8. b Sas Zsuzsanna

SZMK által adott díjak:
8. a Farkas Edina
8. a Fekete Csilla Magdolna
8. a Ispán Kitti

8. a Jánosi Alexandra
8. b Göllény Petra
8. b Horváth Petra
8. b Imre Péter János
8. b Kun Virág
8. b Sándor Emma Gabriella

Polgármester által alapított díj:
8. b András Ákos
8. b Balogh Virág Csenge
8. b Nagy-Molnár Martin
8. b Palásti Vivien
8. b Sas Zsuzsanna
8. b Szabó Petra

Tankerületi díjazottak:
Feketéné Patonai Nóra Eszter
Pergerné Kenesei Krisztina
Thamó Emőke Andrea

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők, Pedagó-
gusok!

Rendhagyó most ez a tanévzárás, a ballagás-
hoz hasonlóan, hiszen az élet felülírta a megszo-
kott dolgokat, körülményeket. Sajnos nincs le-
hetőségünk arra, hogy tanévzáró ünnepségün-
ket a szokásos módon szervezzük meg. 

Egy eseménydús, különleges tanév áll mö-
göttünk! Valami újat próbáltunk ki, melynek fő-
szereplői mi voltunk, együtt, mindannyian. 

Gratulálok a tanulóknak és szüleiknek, akik
nap mint nap küzdöttek meg az eredményekért,
oldottak meg valamilyen számukra megoldhatat-
lannak tűnő feladatot. A digitális oktatásban való
aktív részvételt köszönöm a pedagógusoknak,
gyógypedagógusoknak és iskolapszichológu-
sunknak is, hiszen mindent megtettek azért, hogy
a tanév követelményeit sikerüljön teljesíteni!

A közös munka eredményességét az alábbi, a
jutalmazottak nevét tartalmazó lista bizonyítja.

A jutalmak átadása a ballagó nyolcadikosok
részére már a ballagáson megtörtént, a többiek
esetében a megérdemelt oklevelek, jutalom-
könyvek átadására majd a tanévnyitón kerül sor.

Jeles tanulmányi eredményéért elismerő
oklevélben részesül:
1. a Gazsó Fanni, Jánosi Gábor Ferenc, Rab

Alexa Petra
1. b Orsós Szebasztián Gergő
2. a Ambruska László, Bancsók Kiara, Fabók

Fruzsina, Fodor Fanni
2. b Balogh Viktória Katalin, Bokor Boglárka,

Varga Petra
3. a Bányai Tamás, Varga Csilla
4. b Jánosi Boglárka, Mendi Amira Evelin, Pe-

tő Zita Nóra
6. a Boruzs Hanna Lídia, Csepregi Zsanett,

Kadók Boglárka, Várkonyi Imre Márton

6. b Ispán Máté, Juhász Vivien Viktória, Ta-
kács Tímea

7. a Czeller-Kovács Abigél Cecília
7. b Baranya Ábel, Klszák Evelin, Madarász

Zétény
8. a Jánosi Alexandra
8. b Palásti Vivien, Rakszegi Dominik, Szabó

Petra
Kitűnő tanulmányi eredményéért elismerő

oklevélben és jutalomkönyvben részesül:
1. a Balázs Botond András, Kiss Nándor An-

tal, Radó Anett, Radó Fanni, Rakó Patrik
Károly, Várkonyi Anikó Sára

1. b Csaplár Zsombor, Csécs István, Kovács
Regina, Selmeczi Olivér Attila, Rab Sán-
dor Benedek, Szombati Kornél, Tarr Lili

2. a Farkas Boglárka Emma, Fazekas Bianka,
Savanya Levente Gergely

2. b Balogh László Levente, Bucsi Bence,
Horváth Anna, Jakos Csenge, Kiss Áron,
Nagy Gergő Zsigmond, Omiliák Dávid,
Szabó Balázs

3. a Kultsár Heidi Gerda, Mendi Karina Kitti,
Szabó Nóra

3. b Gonda Eszter Izabella, Kakas Zoé Viktó-
ria, Tarr Csenge, Timár Renáta

4. a Balogh Kristóf, Balogh Lelle Lídia, Csor-
ba Krisztina Henrietta, Madarász Zalán,
Rab Sára Dorka, Rakszegi Zamira, Slezák
Tímea Petra

4. b Basa Lara Noa, Csécs Alíz, Jakos Csongor
5. b Tarr Zoltán
6. a Balogh Antal, Balogh Zoltán István, Sza-

bó Anna
6. b Buda Éva Leona, Farkas Evelin, Katona

Vivien, Papp Mihály
7. a Horváth Fanni, Kakas Bence Zoltán,

Lacza Hanna

7. b Ambruska Bernadett, Csimma Roland Gá-
bor, Dobrai Nóra, Katona Marcell, Liptai
Áron, Perger Panka Zsófia

8. a Farkas Edina
8. b Balogh Virág Csenge, Göllény Petra,

Nagy-Molnár Martin, Omiliák Fanni, Sán-
dor Emma Gabriella, Sas Zsuzsanna

Gacsné Gábor Marianna pedagógus kollé-
ganőnk emlékére létrehozott kitüntetést kapják:

Basa Lara Noa és Jakos Csongor 4. b osztá-
lyos tanulók.

Sportos életmódért címet kapnak a követke-
ző tanulók:

Berki Csaba, Selmeczi Zalán Hunor, Bai Má-
té Károly, Barta Csanád Márk, Faragó Tamás
Sándor, Krisztián Kristóf Zsolt, Liptai Áron,
Bábel Levente Dávid, Veres Bence, Rakszegi
Dominik.

Településünk minden sportolójának gratulá-
lunk az elért eredményeikhez, a továbbiakhoz
kitartást és sok sikert kívánunk!

Kedves Gyerekek!
A nyári szünet nagy boldogság, a szabadság-

gal éljetek okosan, óvatosan! Pihenjétek ki a
tanév fáradalmait, lehetőleg minél aktívabban!
Sportoljatok, mozogjatok sokat! Töltsetek mi-
nél több időt szüleitekkel, családotokkal! Arra
is figyeljetek, hogy a nyár ezernyi veszélyt rej-
teget magában, úttesten, vízparton, hegytetőn
vagy barlangban, legyetek óvatosak! Mondom
mindezt azért is, hogy a következő tanévnyitón
találkozhassunk mindannyiótokkal újra tudás-
vággyal telve, tettre készen, kipihenve, boldo-
gan és egészségesen.

Ezennel a Dömsödi Széchenyi István Általá-
nos Iskola 2019/20. tanévét bezárom.

Ácsné Jaksa Szilvia
intézményvezető

Tanévzáró levél

Jutalmazások a ballagáson
2020. június 13.
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Március 16-tól digitális oktatással tanítottunk iskolánkban. Úgy vélem,
hogy mind kollégáim, mind a növendékek és szüleik jól „vizsgáztak” a meg-
változott körülmények között. Mindannyiuknak köszönöm a helytállást! 

Sajnos valamennyi programunkat, versenyeket, találkozókat le kellett
mondani a vírus okozta korlátozások miatt, így elmaradt a szokásos fúvós
találkozónk is. 

A korlátozások kihirdetésének napján, március 14-én zsűrizték a Cse-
pel-sziget Ifjú Tehetségei XIX. Regionális Képző- és Iparművészeti Pályá-
zat alkotásait a budapesti Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolában. A díjátadóra nem került sor (ezt majd később pótolják), de
a katalógust megkaptuk. A következő gyerekek részesültek díjazásban:

I. korcsoport:  
Fődíj – Bárány Barnabás (portré) és Jánosi Gábor (portré),
Különdíj – Kadók László Levente (portré).
Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit és Germán Fatime.
Sikeres volt két növendékünk felvételi vizsgája: Győrfi Evelin a

Jelky András Iparművészeti Szakgimnáziumba, Szűcs Henrietta a Ja-
schik Álmos Művészeti Szakgimnáziumba nyert felvételt. Felkészítő
tanár: Kérges Tünde.

– Június 22-től 26-ig napközis zenei tábort szerveztünk a dömsödi nö-
vendékeink részére. A gyerekeknek 9 és 16 óra között szerveztünk progra-
mokat a zeneiskolában. Minden délelőtt csengettyűn gyakoroltak két cso-
portban Donec Szergej vezetésével, és valamilyen külön zenei program is
volt. Sikeresen megtanultak több szólamban csengettyűzni, és remélhető-
leg mihamarabb be tudják mutatni nagyközönség előtt is a tanultakat.

Délutánonként kézműves foglalkozás, tánctanulás, vetélkedők voltak.
Csütörtök délután Vass Ilona vezetésével a Petőfi Múzeumot látogatták
meg, majd a Petőfi-fához sétáltak le, a Duna-partra. Köszönöm Ilonkának
a sok-sok információt és a kíséretet!

Pénteken délelőtt kovásszal kenyeret dagasztottak-sütöttek, majd dél-
után játékkal egybekötött bográcsozás volt, amelyet Lakatos Károly irá-
nyított. Köszönjük a segítséget és az eszközöket!

Egész héten a Konyha szállította a finom ételeket a gyerekeknek. Kö-
szönjük Tóth Erzsikének és kollégáinak a segítséget. Itt köszönöm meg
Bencze István polgármester úrnak és az Önkormányzatnak, hogy tábo-
runk gyermekeit az ingyenes ebéddel támogatta.

Köszönöm Fabók Szilviának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a fej-
lesztő játékokat.

Köszönöm valamennyi kollégámnak, aki még közreműködött a tábor
lebonyolításában: Berki Artúrné, Kérges Tünde, Tóth Andrea, Halasiné
Németh Erika, Kanderka Andrea, Halassyné Székely Orsolya, Bai Barba-
ra, Csernov Miklós és felesége Spilkó Csilla, Hornyák György, Bene
Jánosné, Faragóné Pádár Tünde, Fülöp Lászlóné.

Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a tábor költségeihez: Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központ, Burján Húsbolt, és végül, de nem utol-
sósorban köszönöm a szülőknek, hogy sok-sok finomságot hoztak a tábo-
rozók részére.

Június 17-én kaptuk a hírt, hogy sikeres pályázatot adtunk be az Erzsé-
bet Plusz napközis táborra, így 20 fő tanulót tudunk táboroztatni június
19-től öt napon keresztül.

A nyári szünidőre kellemes kikapcsolódást, jó pihenést kívánok vala-
mennyi növendékünknek és pedagógusunknak. Remélem, szeptember-
ben mindenki kipihenten, frissen érkezik vissza az iskolánkba!

Köntös Ágnes
intézményvezető

A DDezsõ LLajos AAlapfokú MMûvészeti IIskola hhírei
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Akkoriban több szakkört és egyéb foglalkozást rendeztek  az iskolában,
de a fiúknak az volt a kitüntetés, ha az iskola válogatottba bekerülhettek.
Tóth Pista bácsi volt az „edző”, nála lehetett jelentkezni. Nekem azt taná-
csolta, hogy tanuljak meg bal lábbal rúgni, mert csak akkor lehet esélyem,
hogy beválogasson. Egész nyáron gyakoroltam. Egyébként nyaranta az
egyik fő játékunk a foci volt. Nagy Gabi volt a legügyesebb közöttünk, ör-
döngösen tudott cselezni, örültem, ha egy csapatban voltam vele. Egyszer
nagy cselezés közepette hárman is mentek rá, én a háta mögött akartam
segíteni és mondtam: mögötted, mögötted. Közben elvették tőle a labdát,
hát visszaszólt: „mög hát”. A dömsödies „őzés” nem ragadt rám, de meg-
értettem. A Dunában meg szívesen fogócskáztunk, jó nagyokat kellett víz
alatt úszni, tágult a tüdőnk.

Ekkortájt a Duna-parton egy pesti ügyvéd, dr. Báthory György kezdett
építeni egy nagy hétvégi házat, hogy 3 fiával és feleségével itt nyaralhas-
son. A legfiatalabb, Gábor volt velem egyidős, István és György időseb-
bek. Ami újdonság volt a Dunán, hogy hoztak egy kalóz vitorlást a Bala-
tonról, és azzal mi is elsajátíthattuk a vitorlázás  alapjait. A Zacheréknak
volt egy kétpár evezős kielbootjuk (guruló üléses csónak), én legtöbbet
Öcsivel eveztem párban, mivel a jobb kezével igen erősen húzott, nekem
a bal kezemnek kellett erősödnie.

Ha jól emlékszem, hetedikesek voltunk, amikor egy új tanító házaspár
érkezett Dömsödre, a Bartha Laci bácsi és Etelka néni. Ő magyart és törté-
nelmet tanított, Laci bácsi számtant és osztályfőnök is lett. Megalakult a
fúvós zenekar is, mert Holzmann Károly, aki egykor katonazenekart is ve-
zényelt, rábeszélte Decsov Lajost, az igazgatót, hogy legyen úttörő zene-
kara is az iskolának, vásároljanak rézfúvós hangszereket. Természetesen
rögtön jelentkeztem, aztán kiderült, hogy vastag a szájam B vagy C trom-
bita fújásához, ezért  tenor kürtöt kaptam. A zenekarban még a Honti Tibi
fújt ilyet. A fúvósokhoz átkerültek a furulyások is, így nővéremmel egy
zenekarban játszottunk. (Egy régi kép bizonyítja.)

Bekerültem az iskola fociválogatottjába is. Szigetcsépen az első mecs-
csen az utolsó tizenöt percre állított be Pista bácsi, mint balösszekötőt.
Akkor – már ha jól emlékszem – 4:1 -re vezettünk, de én rúgtam az ötödik
gólt (vak tyúk is talál szemet). No, ide tartozik még egy érdekesség, talán

nyolc éve (2012) meglátogattam három fiúunokámmal Pista bácsit, aki jó
erőben volt. Beszélgettünk a régi időkről, és elmondtam előtte, hogyan let-
tem iskola válogatott. Erre Ő elmesélt egy fura történetet, de ilyen világban
éltünk. A tanároknak időnként Ráckevére kellett menni a járási tanácshoz,
hogy utasításokat kapjanak. Egyszer a testnevelő tanárokat hívták össze és
azokat, akik az iskolai focicsapatot irányították. A megbeszélésre bejött a
járási párttitkár, és mindenki kapott tőle egy kis cédulát. A papírra azok ne-
ve került föl, akiket a Párt nem szívesen látna a következő meccseken. Pis-
ta bácsi akkor mondta el, hogy a dömsödi névsor velem, Tállay Ferenccel
kezdődött, no, én kissé megdöbbentem. Valószínű ez a párttitkár volt, aki a
gimnáziumba is elment, hogy az elsősök listáját végignézze, és egyeseket
eltanácsoljon. Nővérem, Ágnes osztályából kitetette Szűcs Erzsit, mivel
kulák gyerek volt. (Édesapjának korábban volt 200 holdja.) Erzsi csak nyá-
ron vizsgázhatott le az elsős anyagból, de tudta folytatni a gimnáziumot. A
ráckevei párttitkár a nővéremet is ki akarta rakatni, mint volt katonatiszt
gyermeket, de édesapánk tartalékos állományban volt, a rangját is meg-
hagyták – mint írtam korábban –, ezért folytathatta a gimit.

Bartha Laci bácsi vívó szakkört indított, elsősorban kardvívást a fiúk-
nak. 4-5 hónapig csak a lábmunkát tanultuk, azután vehettünk kardot a
kézbe. Az év vége felé már asszókat is vívhattunk, persze itt is Zoli volt a
legnagyobb ellenfél.

A hetedik és nyolcadik osztályosok mehettek minden évben a szilveszte-
ri bálba, ami a tornateremben lett megrendezve. December elejétől minden
vasárnap délelőtt a Takó Miklós tanár bácsi szervezett tánciskolát, hogy
meglegyen az előképzés. Szilveszterkor az éjféli koccintás után még egy
táncra maradhattak a diákok, hogy a tanárok meddig maradtak, azt nem le-
hetett tudni. Takó Miklósnak volt még egy jó szervezése, mert egy-egy év-
ben 2-3-szor a hajnali vonattal Budapestre vitte a jelentkezőket vasárnap,
majd az Erkel színház 11 órás diák előadását nézhettük meg. A Bánk bánt, a
Hunyadi Lászlót, a János Vitézt ekkor láttam először nagy színpadon.

Az iskola is nagy fába vágta a fejszéjét, mert Kodály: Háry Jánosát ad-
tuk elő nagyzenekari kísérettel. Ez azt jelentette, hogy a rézfúvósok és a
vonósok együtt játszottak és próbáltak legalább 30-szor a bemutató elő-
adás előtt. A főszereplő Háry, Doroszlay Laci osztálytársam volt, de nem
emlékszem, ki játszotta Örzsét. Szabadtéri előadásnak készült a darab. A
színpad az iskola kertje, pontosabban a „Hajós-kastély” (akkor ott volt az
iskola) hátsó oldalán lévő erkélye lett. A díszleteket a rajztanár Laci Pista
bácsi festette, a rendező a Takó tanár úr volt. A ruhák egy részét kölcsön-
zőből hozatták. Legalább 4 előadás volt, mindig telt házas, és kétszer a
szomszéd falvakban is szerepeltünk.

Édesapám, aki akkor már Budapesten dolgozott mint tehergépkocsi-
vezető, egy alkalommal úgy jött haza, hogy nagy lépést tesz az önálló la-
kás felé. Ugyanis Budakalászon megvett egy telket, amin már volt egy
9x9 m-es ház alapja a megfelelő tervvel. Attól fogva mi is utazgattunk
Budakalászra, hogy segítsünk az építkezésben.

1956. januárban épp Budapesten voltunk édesanyámmal két napra, és
az unokatestvéremnél aludtunk. Reggel 6 óra tájban arra ébredek, hogy az
ágyam mozog (egy összecsukható vendégágy volt a gyerekszobában).
Kiáltottam: Péter, ne rángass – de ő aludt. A másik szobából szólt a nagy-
néném, gyerekek ez földrengés, mozognak a lámpák. Ez az ötödik emele-
tén volt egy nagy háznak, de szerencsére nem történt baj. Később hallot-
tam, hogy Dunaharaszti és Ercsi környékén károsodtak épületek.

Néhány héttel később, ahogy tavaszodott, nagy jégzajlás volt a Dunán,
ami azután jeges árvizet okozott. Délelőtt ültünk az osztályteremben, ami-
kor nyílt az ajtó, és az igazgató kiadta a parancsot, hogy a fiúk azonnal in-
duljanak a szigetbe a Kluch családot segíteni, ugyanis az ő házuk a szige-
ten volt, kívül a nagy gáton. A strand háta mögött laktak (a mostani Kö-
zépső út mellett, rózsaszín volt a házuk). Már várakozott ott egy lovas ko-
csi, amit hamar megpakoltunk. Szóltam Bottlik Iminek, hogy menjünk a

Tállay Ferenc okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
dömsödi évei – II. rész

Ülő sor: ismeretlen, Jancsó József (?), ismeretlen, Mohácsi Lajos, Kiss
Ferenc, Bődi József, Zsombori József. Második sor: Molnár Dénes,

Tállay Ferenc, Szőnyi Károly kántortanító, Decsov Lajos iskolaigazga-
tó, Holzmann Károly karmester, Orosz István, ismeretlen. Harmadik
sor: Gábor Antal (?), Decsov Ildikó, Tállay Ágnes, Sebestyén Margó,

Hermányi Esztike, Somodi Éva, Juhász Mariska, Nemoda Joci.
Felső sor: Hermányi István, Tóth Sándor.
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strandra, a nagy Duna partját nézzük meg. Százötven méterre volt a ház-
tól, ahova mentünk, és döbbenten láttuk, hogy a Duna jege legalább 60
cm-t emelkedett, és egyes részeknél már ömlik a víz a közlekedő útra. így
azután csak drótkerítésen kapaszkodva, mint a majmok tudtunk kimászni,
magasabb pontra, hogy visszamehessünk a faluba. Alig telhetett el egy jó
fél óra, de valaki már elterjesztette, hogy minket körülvett a jeges ár, benn
ragadtunk a szigeten. Édesanyámnak is beszóltak a munkahelyére (rende-
lőbe), de ő nem vette komolyan, mondta, hogy úgyis kijövök. Imi nem
volt ilyen szerencsés, az ő mamája kétségbeesett, ezért amikor megjelen-
tünk, Imi rögtön kapott egy nagy pofont, hogy miért kószál el. Dömsöd
református falunak számított, a lakosság 65-70%-a vallotta református-
nak magát, ezért azután minden évben a nyolcadikosok konfirmációja
nagy eseménynek számított. A fiatalokat két református pap (lehet, hogy
három) készítette föl: a Nagy tiszteletes (Nagy Gábor bácsi volt nekünk),
a Kovács tiszteletes, ő a Vasút úton lakott (kissé mogorva ember), és lehet,
hogy a dabi gyerekeket a Borza tiszteletes. A református templomban volt
a „vizsga”, ahova mindenkit meghívtak. Emlékszem, egy ilyen alkalom-
mal láttam, hogy fújtatós orgona működött a templomban, akkoriban még
kevés helyen lehetett elektromossal találkozni.

Ezen a nyáron tettünk egy nagy evezős kirándulást: négyen a Csepel-
szigetet kerültük meg.

Ráckeve felé indultunk, felpakolva élelemmel legalább három napra,
és sátrakkal, ruhaneművel. Érdekes volt, hogy Ráckeve fölött a Duna már
zavaros volt, nem olyan szép tiszta, mint nálunk. Estére Dunaharaszti
mellett letáboroztunk egy telken, ahol az egyszerű „pottyantós” WC ajtó-
ra felszegeztek egy kis táblát: „24 ülőhely, 16 állóhely”. Bizonyára egy
autóbuszról szerezte a humoros tulajdonos. Másnap zsilipeztünk a Kvas-
say-zsilipnél, a  Csepel-sziget északi csücskén, majd elkezdtünk csurogni
lefelé a Nagy-Dunán. A vízállás közepes volt, nem vitt sok uszadékfát és
szemetet magával. Egy szélesebb részen egy érdekes csíkot láttunk mesz-
sziről a vízben, körülbelül a meder egyharmadáig húzódott, de mi oda-
eveztünk, hogy lássuk mi az? Hát egy úgynevezett patkó (kőgát) volt a
vízben, szerencsére nem akadtunk fel, mert még volt legalább 40 cm víz a
kövek fölött. Estére azután Tassra értünk. Hát itt nem működött a zsilip,
mert a jeges ár nagy károkat okozott, az áramfejlesztő épületet is egészen
megdöntötte. Az egész terület apró kavicsos (sóderes) volt. Kerestünk egy
kikötésre alkalmas helyet, majd elkezdtük kipakolni a cuccainkat, hogy
utána a csónakot négyen átvigyük a Soroksári-ágra. Ekkor azonban fel-
tűnt egy éjjeliőr, aki otrombán elkezdett velünk kiabálni. Igen ám, de ak-
kor ért oda Pali édesapja, Zacher doktor úr, aki komoly tekintéllyel helyre
tette az őrt. Megdicsérte, hogy milyen jól őrzi a területet, majd magasztal-
ta a felelősségteljes munkáját, és az őr nagylelkűségét kiemelve megkö-
szönte, hogy minket átenged, sőt lehetővé teszi, hogy ott verjünk sátrat, és
vigyázza az álmunkat. 

Később elmondta, hogy a kis embereket meg kell dicsérni, hangsúlyoz-
ni a munkájuk fontosságát, ezzel mindig több eredményt lehet elérni,
mintha a vitatkozást, kiabálást választjuk. No, ez életre szóló tanulság
volt. Zacher Pali, nekünk meglepetésre, a gimnáziumot Budapesten, az
Eötvös Gimnáziumban kezdte.
Ősszel elkezdődött a nyolcadikos tanév, már akkor is kis érettségivel

fenyegettek minket. Volt egy emlékezetes matekóra. Barta Laci bácsi a
Thalész tételt tanította nekünk. Ismétlés a tudás atyja, ezért az volt a mód-
szere, hogy valakire rámutatott és annak el kellett mondani a hallottakat,
ebben az esetben: Thales tétel úgy szól, minden félkörbe írt szög derék-
szög. Felszólította Hegedűs Jóskát (kettő is volt az osztályban, egy sová-
nyabb és egy mackósabb), a mackós álmodozót. Hirtelen felugrott és
mondta: Thales Pétör úgy szólt…,  hát kitört a nevetés.

Eljött október hónap, és azt mindenki tudja, hogy 23-án Budapesten ki-
tört a forradalom. Dömsödön egy-két nap múlva reagáltak az emberek.
Arra emlékszem, hogy egy délelőtt valaki bekiabált az iskolába, hogy diá-
kok, gyertek az utcára. Senki nem akadályozott meg minket, így csatla-
koztunk ahhoz a menethez, amelyik a Tanácsháza felé tartott. Lehettünk
vagy százan. Külön épületben volt az adó és begyűjtési iroda, amit feltör-
tek, a papírokat kiszórták az utcára és meggyújtották. Ekkor ért oda Laci
bácsi, és azonnal visszaparancsolt mindenkit az iskolába. Édesapám Bu-
dapesten a Vegyipari Szállítási Vállalatnál volt teherautó-sofőr, és október
23-án is a VIII. kerületben, a telephelyen volt, ahol másnap reggel eltűnt
az igazgató. A szobáját átnézték, kiderült, hogy az íróasztalán volt egy te-
lefon K vonallal (ez az ÁVH közvetlen telefonja), és egy pincelejárat az
asztal alatt, ami egy óvóhelynek volt kialakítva. Amikor a közelben har-
cok voltak, az ügyeletes sofőrök oda húzódtak le. Talán még október 25-
én kellett egy teherautónyi oxigénpalackot szállítani Újpestről a belvárosi
kórházakba, ezt elvállalta, ezután édesapám hazajött Dömsödre. A forra-
dalmi események még – emlékezetem szerint – annyiban érintették Döm-
södöt, hogy két-három napon is átvonultak a falun szovjet katonai alaku-
latok, amelyek Pest felől jöttek és délre tartottak. Érdekes módon a Sza-
badság utat választották, lehet, hogy régi térképük volt. A rohamsisakos
kiskatonák ültek, de a gumikerekes páncélautók is zártan haladtak át. No-
vember közepén szüleimet felkereste egy dömsödi lakos, hogy van egy
teherkocsija, el akar menni nyugatra, de nem tud semmilyen nyelvet,
menjünk mi is velük. Nagy tanakodásba esett a család, de végül marad-
tunk, mert a négy nagyszülő is ott volt, no meg épült a házunk Budakalá-
szon. A forradalmi eseményekhez még annyit
fűznék hozzá, hogy a 2000-es években kikér-
tem édesapám dossziéját a Központi Nyil-
vántartóból (ÁVÓ), és ott volt egy ráckevei
rendőr feljegyzése édesapámról. Nem volt
benne semmi negatívum, ezért nem is hábor-
gatták. Az iskolában abbahagytuk az orosz
nyelv tanulását és németet kezdtünk, ami szá-
momra előny volt, mert korábban már nagy-
apámtól elkezdtem tanulni. A nyolcadikos
osztálytablón minden fiú Bocskai kabátban
látható, ami akkor egy kicsit a magyarság és a
forradalom melletti kiállást jelképezte.

A csónakban keresztbe fekszik elöl Zacher Pali, mögötte Tállay Ferenc.
Hátul ül a kormányos, Nagy Gabi. Afotót Bottlik Öcsi készítette.

Tállay Ferenc

Akielbootba pakol a négy fiú indulás előtt: Nagy Gabi, Zacher Pali,
Bottlik Imi, Tállay Feri
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Ősszel már a ráckevei gimnázium tanulói let-
tünk. Általában autóbusszal mentünk-jöttünk.
Mi, a nővéremmel szeptemberben kerékpárral
mentünk iskolába, a Duna-parton. Akkor még
földúton, 40-45 perc alatt száraz időben odaér-
tünk. Ez nem csupán passzió volt, hanem két
havi buszbérlet árát spóroltuk meg. Rosszabb
volt a helyzet, ha esős volt a szeptember, mert
akkor Kiskunlacháza–Pereg felé mentünk a be-
tonúton, de az 5 km-rel hosszabb volt. A gimná-
ziumban Görgényi Laci bácsi volt az osztályfő-
nökünk. A felesége is tanított, a Mária néni,
oroszt, de ő arról lett nevezetes, hogy elég fur-
csán öltözködött. Egyébként nagyon jó tanára-
ink voltak, később tudtam meg, hogy legtöbben
a Gödöllőn bezárt Premontrei gimnáziumból
kerültek oda. Dömsödről elég sokan jártunk
Ráckevére. A mi osztályunkba Papp Stefi, Her-
mányi Eszter, Földvári Ibolya, fiúk a Decsov
Zoli, Széchenyi Levente, Bottlik Imre, akiknek
most a neve eszembe jutott. Amikor már októ-
bertől autóbusszal jártunk, mindig egy 20 perc-
cel korábban indultunk el otthonról, mert a sarki
kocsmában lehetett biliárdozni. Akkor még a
„gombás” biliárd volt divatban, amiben a ne-
hézség az volt, hogy a gombát nem szabadott el-
dönteni, mert akkor minden addig gyűjtött ered-
ményt lenulláztunk. Akkoriban kemény telek
voltak, legtöbbször már december közepétől
befagyott a Duna és február közepéig kitartott a
jég. Ezért azután egyszer elhatároztuk, hogy ta-
nítás után korcsolyával megyünk haza. Termé-
szetesen erre is csak Decsov Zoli vállalkozott
velem együtt. Szép napsütéses délután, volt
vagy mínusz öt fok, felszereltük a korcsolyát és
a ráckevei hídtól kicsit délre elindultunk. A híd
alatt veszélyes lett volna, mert ott gyengébb volt
mindig a jég. Mikor Szigetbecse felé jártunk
(ott volt egy hajóállomás), egymástól úgy 20-30
méterre, megláttam, hogy Zoli útjában egy nagy
lék tátong, kiabáltam neki. Szerencsére meghal-
lotta, nem futott bele. Fél óra alatt otthon vol-
tunk, de ezt többet nem ismételtük meg. Az is
téli élmény volt, ha sok hó esett, és egy-két na-
pig nem tudott jönni az autóbusz. 

1957-ben úgy tudtuk, hogy a forradalommal

összefüggésben Dömsödön nem volt semmi-
lyen megtorló intézkedés, de Meggyessy Ágos-
tont egyszer csak elvitte az állambiztonsági
rendőrség. 9 évi orosz fogságból 1954-ben tért
haza, annyit tudtunk, hogy csendőrtiszt volt, és
azokat tovább fogva tartották. 1956 novemberé-
ben, utólag tudtuk meg, hogy el akart menni
nyugatra, de Klári néni akkor várta a kislányát,
aki már nem ismerhette meg édesapját. Rövide-
sen kivégezték, állítólag valahol Erdélyben ta-
láltak terhelő bizonyítékokat, hogy egy munka-
szolgálatos táborban nem viselkedett rendesen
az ott levőkkel. 

A tanulás nem ment annyira jól, mint az
általános iskolában, de jó négyes mindig vol-
tam. Egy-két tantárgy, matek, kémia voltak a
kedvenceim, azokból megvolt az ötös. Néhá-
nyan hittanra is beiratkoztunk, ami akkori-
ban bátorság volt, elsősorban a szüleinktől.
Kedves, fiatal katolikus pap Ráckevéről tar-
totta ezeket a különórákat. A testnevelést egy
fiatal házaspár, a Borkovicsék oktatták, a férj
a fiúknak, a feleség a lányoknak. A tanár úr
kedvelte a vízisportot, korábban kajakozott.
Versenykajakjai voltak, amivel könnyű volt
beborulni az amatőröknek. Valószínű elnyer-
tem tetszését, amikor első alkalommal tettem
egy kis kört a gimi előtt, és száraz maradtam.
Kedvenc óráim voltak, amikor a gáton futtat-
ta az osztályokat, de én ezt szerettem, mert jó
volt az állóképességem. (A későbbi öttusázó
időszakomban ennek sok hasznát vettem.) 

Szüleim egyre többet jártak Budakalászra,
ahol épült a házunk. Nyaranta én is, mert a he-
lyiségek aljzatbetonozásában már tudtam segít-
kezni. Egy ilyen alkalommal édesanyám azzal
jött haza, hogy már tudja, hova fogok járni ősz-
szel gimnáziumba. A Budapestről Szentendrére
vivő HÉV szerelvényen külön kocsi van a fe-
rences diákoknak, az nekem is jó lesz. Aztán el-
érkezett a tanév vége, és költöztünk Budaka-
lászra. Az érdekesség még annyi volt, hogy én
kerékpárral tettem meg a 66 km-t Dömsödről
Budakalászig közel 4 óra alatt. 

Legközelebb 1967-ben laktam ismét folya-
matosan Dömsödön.

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

A DDömsödiA DDömsödi
ÁltalánosÁltalános

IpartestületIpartestület
híreihírei

Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
július 1-tõl a nyári nyitvatartási rend szerint fogadja látogatóit!

Hétfő: Zárva, Kedd: 9-15, Szerda: 9-15, Csütörtök: 9-15, Péntek: 9-15,
Szombat: 8-12.

Tel.: 06-24-519-711. 

Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban 
Kovács László tanító úr gyûjteményébõl. 

Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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Orosz Károly vissza-
emlékezése a második
világháborús események-
re, átélt történésekre:

„Amikor a II. világhá-
ború Dömsödhöz érke-
zett, mi az 51-es út mel-
lett a szőlőben egy kis ta-
nyán éltünk. Közelünkben
volt a Szűcs és a Vas ta-
nya. A szüleink összejár-
tak, főleg téli időkben.
Az orosz katonák, ami-
kor odaértek hozzánk, a
szőlő egy részét kidobál-
va légvédelmi ágyúnak
készítettek állást, egy re-
pülőgépet le is lőttek, az
Agyagos mellett a nádas-
ba esett le. 

A tiszt sokszor bejött
hozzánk a tanyára, engem felvett és dögönyözött, ez nem tetszett nekem,
ezért a kemence szájában mind a két kezem összekormoztam, és amikor
felvett, jól összekentem az arcát. A katonái, amikor meglátták, jót nevet-
tek, az inasa pedig rögtön agyon akart lőni. Ezek után többet nem vett fel.
Ameddig ők ott voltak, más események nem történtek, de amikor tovább-
mentek, jöttek az erőszakos zabráló katonák. Mindenki félt tőlük a kör-
nyéken.

A Vas tanyában 3 lány élt szüleikkel. Elhatározták, hogy otthagyják ta-
nyájukat és bemennek Ráckevére a rokonokhoz. Éjszaka egyesével ki-
szöktek, és a kukoricáson keresztül Ráckeve felé mentek. Utolsónak a
Vas bácsi maradt, ekkor vették észre a katonák, hogy a család többi tagja
eltűnt. A Vas bácsit megfogták, és azt akarták, mutassa meg merre men-
tek, ő ezt nem tette meg, ezért égő cigarettával mind a két szemét megsü-
tötték, majd magára hagyták.

Lövöldöztek mindenfelé, de Istennek hála senkit nem találtak el. Ná-
lunk a tanyán odajött egy részeg katona lóháton, kezében egy kézigránát-
tal, és azt akarta, hogy az istállóba menjünk mindnyájan. Apám észbe ka-
pott és azt mondta nekünk, hogy szaladjunk a szőlőbe szanaszét. Ő pedig

lassan odament és ki-
vette a kezéből a grá-
nátot, a lónak pedig a
tenyerével nagyot csa-
pott a farára, amire az
elvágtatott lovasával
együtt. 

Ezután úgy döntöttek
a szüleim, hogy elhagy-
juk a tanyánkat, és nagy-
anyámék tanyájára me-
gyünk, amely a dömsö-
di határ másik szélén
volt. Biztonságosabbnak
gondolták, mivel nagy
tanya volt, sok ember
elfért benne. A méhe-
ket a Hugyéba (így hív-
ták azt a területet) szét-
hordták szárkúpokba el-
rejteni, de sajnos hiá-

ba, mert a katonák mindet megtalálták és megölték a méheket a mé-
zükért.

Volt még három tehenünk és két sertésünk. A sertéseket szüleim
levágták és a szekérre rakták, szalmával jól betakarva, engem és az
öcsémet pedig ráfektettek. A két tehenet befogták a járomba, a har-
madikat meg a szekér után kötötték, így indultunk el a Vida tanyára.
Félúton az orosz katonák a teheneket el akarták venni, sok huzavona
után látták, hogy két kisgyermek fekszik a szekéren, így csak a hátul-
sót vették el és továbbengedtek minket. A Vida tanyán már többen
voltak, amikor odaérkeztünk. Néhány nap múlva az egyik Vas lány is
odakerült, ő mondta el a történetüket.

Teltek a napok, egyszer csak valaki észrevette, hogy katonák köze-
lednek a tanya felé. A férfiak a Vas lányt el akarták bújtatni. Volt a ta-
nyánál egy magas lovas kocsi szín, annak a párkányára létráról fel-
ment, de rosszul mozdult és leesett, nagyon megütötte magát, ezért
menten ágyba fektették, amire a katonák odaértek. Nem akarták el-
hinni, hogy beteg, ezért orvost hozattak, aki szintén látta, hogy nagy
fájdalmai vannak, így nem vitték el „krumplit pucolni”.

Ez a történetem a II. világháborúról. Mindezt elmesélte és átélte
Orosz Károly dömsödi lakos.

Ifj. Jancsó Attila
/Települési Értéktár vezetőségi tagja:
a kulturális örökség témakör felelőse/

„A Háború zsoldja IX.”
Orosz Károly

Az Orosz család balról: ifj. Orosz Károly, Orosz Károlyné Vida Eszter,
Orosz Lajos, Orosz Sándor, id. Orosz Károly, Orosz István, Orosz László

Orosz család balról: Orosz Károlyné Vida Eszter, Orosz László, Orosz
Lajos, ifj. Orosz Károly, Orosz István, Orosz Sándor, id. Orosz Károly
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Az elmúlt hónapban 3 esetben voltunk riaszt-
va, amelyből kettő esetben műszaki mentést,
egy esetben pedig tűzoltást hajtottunk végre.

Beavatkozásaink:
Június 11.
18:54-kor riasztották egyesületünket a döm-

södi szeméttelepre, ahol a hulladék meggyulladt.
Egységünk 6 fővel elsőként érkezett a hely-

színre, és egy gyorsbeavatkozó sugárral meg-
kezdte a tűz elhatárolását az ott lévő csarnok-
résztől, amit veszélyeztetett. Egy alapvezeték is
megszerelésre került, amelyről további kettő C-
sugárral oltottuk a tüzet légzésvédelemben. 

A sugarak megszerelése után föld feletti tűz-
csapról táplálást is szereltünk a folyamatos oltó-
víz utánpótlás érdekében. 

Keve 1 kiérkezését követően ők egy másik
oldalról kezdték el a tűz oltását, és a 24-es to-
vábbi kettő rajt kért, valamint egy vízszállítót is
a nagy mennyiségben égő és mélyen beizzott
szemét miatt. Riasztásra került a Keve 1-es, Szi-
get 2-es, Kis-sziget ÖTE, Sziget vízszállító és
Dömsöd ÖTE. 22:45-ig tartottak a tűzoltási és
az utómunkálatok. Az új fecskendő tökéletesen
tette a dolgát, folyamatosan 3 sugárral dolgoz-
tunk róla, illetve a Kis-sziget kiékezését követő-
en még folyamatosan mi adtunk át vizet nekik
nyomásfokozással, mert a tűzcsapos oltóvíz-
táplálás nekünk volt már kiépítve.

Június 15.
Reggel kaptunk egy jelzést, mely szerint ku-

tya gödörbe esett. Létra és mentőkötél, valamint
kézi erő segítségével kiemelése megtörtént. A
kutya sérüléseket nem szenvedett.

Június 20.
21 óra 48 perckor kaptunk riasztást közúti

balesethez Dömsöd Tassi útra (51-es főút).
Kiérkezésünkkor a baleset helyszínét 50 mé-

teres körben kiürítettük, a főutat lezártuk a le-
szakadt villanyvezetékek és a veszélyesen meg-
rongálódott oszlop miatt.

A gépkocsit a ráckevei kollegákkal közösen
áramtalanítottuk, és a helyszínt a rendőrségnek
átadtuk. Az ELMŰ elvégezte a javítási munkála-
tokat. A sérültet a mentők kórházba szállították.

Június 6.
Egy újabb örömhírről szeretnék beszámolni

olvasóinknak. Új taggal, egy nagyon komoly
szakemberrel bővült kis csapatunk dr. Jackovics
Péter tű. ezredes úr személyében, aki a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetője. Ve-
le először 2019. év végén, a pályázati eszköz
átadón találkoztunk, ahol sokat beszélgettünk és
meglepően tapasztaltuk, hogy sok-sok mindent
tud településünk életéről. Aztán telefonon kere-
sett meg minket, hogy belépne egyesületünkbe
és szívesen oktatná tagságunkat. Bevallom, mi-
kor felhívott, annyira meglepődtem, hogy egy
ilyen komoly szakember felvételét kéri, hogy
másodpercekig nem tudtam megszólalni ☺. A
beszélgetés után azonnal jeleztem elnök úrnak,
akit szintén nagyon meglepett a dolog.

Miért is a meglepetés? Hát ezért:
Önéletrajz:
Mérnöki, EU-s és ENSZ tanfolyami végzett-

ségekkel rendelkezik. Műveletirányítási tapasz-
talatait a vörösiszap-katasztrófa felszámolásá-
ban és a borsodi árvízi védekezésben szerezte.
Pályája során koordinálta a veszélyhelyzeti fel-
derítők és az önkéntes mentőszervezetek tevé-
kenységét, illetve a területi polgári védelmi szer-
vezetek megalakítását. Felügyeli a nemzeti és
nemzetközi minősítéseket. Csapatvezetőként több
nemzetközi katasztrófasegítség-nyújtásban ve-
zette Magyarország hivatalos mentőcsapatát.
Több nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat
szervezésében vett részt. Ellátja a HUNOR Hi-
vatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet pa-
rancsnoki teendőit, Magyarország ENSZ Ka-
tasztrófa kárfelmérő és koordinációs (UNDAC)
szakértője.

Szakmai pályája:
1996–2002: szakoktatási területen és gazda-

sági társaság ügyvezetőjeként dolgozott.
2002: a BM Országos Katasztrófavédelmi

Főigazgatóságon dolgozik
2009. 01.:  osztályvezetőként,
2012. 04.:  főosztályvezető-helyettesként.
2012. 10. – 2016. 01.: a BM Országos Ka-

tasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Pol-
gári Védelmi Főfelügyelőség Műveletirányítási
Főosztályának vezetője.

2016. 02.: a Veszélyhelyzet-kezelési Főosz-
tály vezetője.

Tanulmányok:
A Bánki Donát Műszaki Főiskolán szerezte

első diplomáját, majd a Miskolci Egyetem Anyag-
és Kohómérnöki Karán végzett. A Katasztrófa-
védelmi Oktatási Központ katasztrófa- és tűz-
védelmi szervező szakán és több EU, ENSZ
tanfolyamon szerzett szakmai végzettséget.

Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtások:
Ukrajna, uniós polgári védelmi szakértő, 2016
Japán, uniós polgári védelmi csapatvezető-

helyettes, 2011
Sri Lanka, csapatvezető, 2004–2005
Indonézia, csapatvezető, 2009
Haiti, csapatvezető, 2010
Málta, csapatvezető, 2011
Szerbia, csapatvezető, 2014
Kitüntetések:
2016: Szent Flórián Érdemjel
2011: Tanácsosi cím
2011: Rendkívüli helytállásért vörösiszap-

katasztrófa érdemjel
2005, 2010, 2011: Bátorságért érdemjel
2005, 2008: Miniszteri dicséret, jutalom

Forrás: BM OKF
A fent leírtak alapján azt gondolom, mindenki

megértheti a meglepetést és az annál nagyobb
örömöt, hogy egy ilyen komoly szakember van a
tagságunk körében, és hogy tudásával segíti ki-
csi egyesületünket és nem utolsósorban a döm-
södi lakosokat. Így most nem csak egy új taggal
bővült egyesületünk, hanem lett egy új szakmai
mentorunk is. Jackovics úr sokat tartózkodik te-
lepülésünk közelében, így ittlétekor még a be-
avatkozásainkban is részt tud venni a jövőben. 

Június hónapban új feladattal is megbízták,
most már az újonnan létrejött Járványügyi Be-
vetési Egység tagjaként is dolgozik a társszer-
vekkel – pl.: ÁNTSZ, Rendőrség, Honvédség,
OMSZ – a koronavírus felszámolásán.  

6-án már meg is tartotta első oktatásunkat,
amelyre rajtunk kívül még jöttek a Kis-sziget
önkéntesei, a ráckevei önkormányzati és a szi-
getszentmiklósi hivatásos tűzoltóságról is tanul-
ni vágyó tűzoltók. 

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 – június hónapban történt

Június 6. oktatás – csoportkép
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A Kis-szigettel jött egy szerbiai magyar ön-
kéntes is, a Csantavéri ÖTE tagja, így határon
túlnyúló is lett az oktatás ☺.

Az oktatásról és az új tagunkról tájékoztattuk
Bencze István polgármester urat (aki az egyik
legnagyobb támogatónk), és a kezdés előtt sze-
mélyesen üdvözölte, megismerte Pétert. 

Az első oktatáson tanultakból  már a szemét-
telepen keletkezett tűz oltásánál is volt amit al-
kalmaztunk, pl. a kárfelszámolásnál történő irá-
nyításról, a beavatkozó állomány védőitallal tör-
ténő ellátásáról és a folyamatos váltásáról. 

TÉMAJAVASLAT (TERVEZET)
a Dömsödi TE tagjainak továbbképzéseihez,

a 2020/2021-es időszakra

1. Polgári védelmi műveletek alapjai, pa-
rancsnoki munka, vezetői döntés, jelentések tar-
talma.

2. Polgári védelmi műveletek: árvízi védeke-
zés, logisztikai támogatás, szükséges erő-eszkö-
zök meghatározása, gazdasági anyagi szolgálta-
tás tartalma, polgári védelmi szolgálat/szerve-
zet/kötelezettség.

3. Polgári védelmi műveletek: földrengés, föld-
csuszamlás utáni kárfelszámolás, épületek megtá-
masztása, keresés és kutatás, INSARAG elve.

4. Polgári védelmi műveletek: magasból és
mélyből történő kötéltechnikai mentés, leesés
elleni védelem, veszélyzóna, biztonsági rend-
szabályok.

5. Polgári védelmi műveletek: veszélyes üze-
mekből kijutó hatások elleni védekezés, telepü-
lések külső védelme, lakossági közlemények.

6. Polgári védelmi műveletek: viharkárok,
heves esőzés elleni védekezés, beérkező töme-
ges információ kezelése, feldolgozása, értékelé-
se, elhúzódó káresemény kezelésének kérdései.

7. Polgári védelmi műveletek: településen/já-
ráson/megyén túli erők ellátása, elhelyezése, la-
kosság befogadása, kitelepítése, veszélyhelyzeti
lakosságtájékoztatás, média kapcsolat.

8. Polgári védelmi műveletek: együttműkö-
dés a karitatív, illetve társ- és rendvédelmi szer-
vekkel, vízügyi szervek, helyi operatív törzs fel-
adata, polgármester feladata, önkéntes mentő-
szervezetek, HUNOR/HUSZÁR.

9. Polgári védelmi műveletek: rendkívüli hó-
helyzet kezelésének kérdései, felkészülés, meg-
előzés.

10. Települési értékteremtő gyakorlat leveze-
tése, végrehajtása: út menti áteresz, esővíz át-
ereszek helyreállítása (kitakarítása), veszélyes
fák kivágása. Település védelmét célzó helyben
élő önkéntesség, lakossági szolidaritás (mozga-
lom) elindítása, közösségi szolgálatos diákok és
helyi civil szervezetek bevonása.

Kiadva: 2020. május 26.
Összeállította: Dr. Jackovics Péter tű. ezredes

Tűzgyújtással kapcsolatban:
Teljes tűzgyújtási tilalom van Dömsödön

már érvényben egészen a jogszabályban leírt
időpontig!

Amennyiben a nem komposztálandó kerti
hulladék, avar elégetésére kerül sor, akkor az
égetést szeptembertől november 15-ig terjedő
időszakban, minden szerdai és pénteki napon,
déltől kell végrehajtani. Napnyugta után történő
avar és kerti hulladék égetése céljából tűz nem
gyújtható. Tehát szeptemberig tilos az égetés!

Kérem, a rendeletet mindenki tartsa be,
mert ha bejelentik az égetést és a tűzoltó egy-
ségeknek ki kell vonulni, akkor a Katasztró-
favédelem Érdi Kirendeltségének Hatósági
Osztálya szankcionálni fogja a tilalmi időben
történő égetést!

„Új fecsi” ☺☺☺☺beszámoló 4.
Steyr  Bronto 13 S 23 M20 TZF 200
A fecskendő alapját adó Steyrt az előzőekben

bemutattam, illetve a legénységi fülkét, most
jöjjenek a málha tér első jobb és bal rekeszei.

Málhatér és szakfelszerelések:
Az első málha redőnyök alatt található min-

den olyan, amit műszaki mentésekkor haszná-
lunk (közúti baleset, favágás, vízszívatás stb.).

Bal első:
Lucas benzinmotoros adapter, egy feszítő –

vágó kombinált fej és a hozzá való húzató lán-
cok és pofák. Stihl és Husqvarna motoros lánc-
fűrészek, Stihl motoros roncsvágó, szerszámok
(csavarhúzók, fogók, kulcskészletek stb.).

Közúti balesetek helyszínének biztosításához
vannak habbal és porral oltó készülékek, seprű és
különböző méretű, valamint formájú pajszerek.

Jobb első:
Itt található egy benzinmotoros áramfejlesztő

és egy Nautilus búvárszivattyú, amelyeket a
mentő csoportoknak kiírt pályázatokon nyertünk
2017-ben és ’19-ben. A kettő eszközt együtt
használva képesek vagyunk a vízeltávolításra ha
az szükséges egy rendkívüli időjárás, vihar után.
Az áramfejlesztőhöz készült egy fényárboc is
amit vagy a fecskendőn rögzítve, vagy a káreset
helyszínére letelepítve világíthatunk, ha szüksé-
ges. Ebben a fakkban van még vontató heveder
és drótkötél Omega seklikkel, továbbá itt kapott
helyet vas vödör, kisméretű szenesvödör és drót-
ból készült kéménytisztító is. Vaslapátok, vasvil-
lák is vannak még ebben a rekeszben.

Továbbra is várjuk azt a támogatni szándéko-
zó személyt vagy céget, aki egy új és friss szoft-
verrel rendelkező navigációs készülékkel tud-
na minket segíteni.

Erre nem Dömsöd vonatkozásában van szük-
ségünk főképpen – de itt sem árthat, ha van –,
hanem akkor, amikor másik településre kell a
segítségünk.
☺Ha valaki tud minket egy ilyen eszközzel

segíteni, az kérem keresse egyesületünket. ☺
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-

lentést tesz, azt minden esetben a 112-es vagy a
105-ös számon tegye meg legelőször.

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! Se-

gítse 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 weboldalun-

kon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.webno-
de.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.                

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com
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Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olva-
sót itt a Dömsödi Hírnök oldalain! A címmel
azonos nevezetű Facebook csoport az inter-
neten működik, összegyűjtve minden dömsödi
vagy Dömsöd iránt érdeklődő hobbifotóst. Eb-
ben az évben minden hónapban egy-egy aktív
csoporttaggal fogok beszélgetni a fotózásról, és
még sok minden másról. Jó szórakozást kívánok
Mindenkinek!

Tassi Lászlóné Ildikó
Ildikó született dömsödi, foglalkozása óvónő.

Nem is tudná máshol elképzelni magát, munká-
ba állása óta gyerekekkel foglalkozik. Fotózgat-
ni általában otthon, a kertben vagy kirándulások
alkalmával szokott.

– Mi az erősebb? A természet szeretete vagy
a fotózás?

– Nehéz kérdés – fotózni mindig is szerettem,
a természet meg adott volt. Gyerekkorunkban –
te is tudod – ott nőttünk fel a természetben! Va-
lahogy a természet velünk „nőtt fel”, mi meg a
természettel! Ki voltunk rakva, aztán este össze-
vadásztak bennünket! Imádtuk! Sajnos a mai
gyerekek már nem tudják mi az, hogy fára
mászni szabadon, anélkül, hogy: „Juj, le ne
ess!” – mi leestünk, felkeltünk. 

– Mi volt a kezedben előbb, pecabot vagy
fényképezőgép?

– Természetesen horgászbot. Ez kiskoromból
adódott a „Matula bácsink” révén – aki az édes-
apám volt. Ebbe is beleszülettem, benne nőt-
tem, benne éltem. A horgászat teljesen termé-
szetes volt, mentünk apuval, és csinálta nekünk
a horgászbotot.

A fényképezés az később lépett be az életem-
be, nyaralni voltam, talán iskolai nyaraláson, és a
spórolt pénzemen vettem egy fényképezőgépet.
A 24 kockás filmet még Kónya Margitka néni
(Dömsödön Ő volt a fényképész – szerk.) fűzte
be. Margitka néni mindig ki is cserélte nekem a
filmet. Ekkor kb. 10-12 éves lehettem. Volt, ami-
kor a 24 képre sikerült 28-29 felvételt is csinál-
ni… Csuda izgalmas volt, amikor vártam, hogy
melyik sikerült, melyik nem, és a duplán expo-
nált kockákon néha mókás dolgok születtek. 

– Megmaradt a filmes gép, vagy közben jöt-
tek a telefonok?

– Volt egy ideig párhuzamosan, de sokat
fényképezem telefonnal is. A vágyam mindig
egy fényképezőgép volt, ami aztán meg is lett,
de sajnos nagyon keveset használom, mert nem
nagyon tudom beállítani. Egy időben divat volt
a videózás, kameránk is volt. Egy időben a vi-
deó volt a nagy szám, de aztán a fényképezés
valószínűleg közelebb állt hozzám, mert az a
mai napig megmaradt, ráerősödött, és nagyobb
élményt nyújt.

– Megvannak még a régi képeid?

– Képzeld el, hogy még van képem azzal a
kis primitív géppel is. Volt a házunk mellett
egy kis csatorna. A képen rajta van Anyu,
Apu, Mama, a Zsolti. A mai napig emlék-
szem arra, hogy apu mondja, hogy: „Ebben
nem lesz benne a lábunk, fogadjunk!” Én
meg mérges voltam, és mondtam, hogy: De!
Minden látszódik! És benne van!

– Van olyan műfaj, amit nem fényképeznél?

– Úgy mondanám, hogy mindenevő va-
gyok. A streetfotókat szívesen nézem, de
igazából azt én nem fotóznám. Talán azért is,
mert keveset járok Dömsödön kívül. Látom,
értékelem ezeket a képeket, a mondanivaló-
jukat is értem általában, de ezekhez azért ott
kell lenni, rá kell látni, észre kell venni. Na-
gyon nehéz műfaj. Ott nincs idő gondolkod-
ni, rögtön kell látni dolgokat.

– Szereted a heti témákat?

– Igen! Nem mindig boldogulok vele, és nem
mindig találok magamra, de gondolkodom,
agyalok rajta! Néhány téma emlékezetes is ma-
radt; a sárga, az emberábrázolás, a tükör… Pár
képpel kapcsolatban meg a sztori maradt meg,
például Lacival bicikliztünk és egyszer csak
megláttam egy utcabejárót. Laci sürgetett, hogy
– mi van, nem megyünk már? Én meg mond-
tam, hogy – nem, apa, én most fotózok! 

– Van még valami emlékezetes fotós sztorid?

– Lacival voltunk kamionozni, és nem hittem
el, hogy Karakószörcsök tényleg létezik! Oda-
értünk és kőből ki volt rakva a település neve!
Ezt azonnal le kellett fényképezni! Nagyon gáz
volt, ahol a Laci leállt a a kocsival, de mondtam,
hogy nem érdekel, fizetem a büntetést, ha jön a
rendőr, de ezt nekem le kell fotózni!

– Van olyan, amit másképp csinálsz azóta,
amióta a csoportban vagy?

– Igen. Amióta van a fotós csoport, azóta na-
gyon sok mindent más szemmel nézek. Azelőtt
csak úgy elkattintgattam képeket. Most jobban
odafigyelek a részletekre. Próbálom elérni, hogy
ne csak a magam örömére, hanem másnak is
tetsző kép szülessen. Át szoktam gondolni,
hogy vajon ehhez mit szólnának, vagy vajon ez
hogy tetszene? Fontos dolog az is, hogy ne le-
gyen rajta sok minden, ne akarjak egy képen
mindent megmutatni. Rájöttem, hogy a keve-
sebb néha több. A technikai része az annyira
nem izgat, de odafigyelek például a horizontra,
az élességre, lehetőség szerint a háttérre. Inkább
a látvány maga érdekel. Azt szeretném, hogy
beszéljen hozzám az a kép.

– Utánanézel dolgoknak, esetleg utána-
olvasol?

– Szoktam nézni a neten fotóval és fotózással
kapcsolatos videókat. Fotózási tanácsokat, trük-
köket, kreatív videókat. Töltögetek le anyago-
kat is, érdekel, határozottan készülök fejlődni!

– Van olyan, hogy valamit tudatosan fo-
tózol?

– Ha visszakanyarodunk a heti feladatokhoz,
akkor ilyen volt például az üveg vagy a lámpa.
Kerestem a megfelelő üveget, a megfelelő lám-
pát! Amikor kiválasztottam, akkor meg a he-
lyet, hogy hol mutatna jól? Hová tegyem? Mi-
lyen háttér előtt? Milyen színekkel? Fekete-fe-
hér legyen? Vagy színes? Vagy rakjak-e valamit
mellé? Merről kapja a fényt? A petróleumlámpa
például tudatos volt, azt lefényképeztem az ud-
varon ötven helyen legalább.

– Milyen a jó kép?

– Amelyik beszél hozzám. Amelyik mond
valamit, érzést kelt bennem. Lényeg, hogy has-
son rám.

– Ha már itt tartunk, szerinted mi a giccs?

– Ez nagyon érdekes dolog, mert valakinek
az is biztosan tetszik. Tartalmatlan, üres, sem-
mitmondó. Ez is szubjektív. Olyan sok minden-
re rámondják, hogy giccs… Talán ami minden-
kinek tetszik, de tartalmatlan.

– Milyen tanácsot adnál a közösségi médiá-
ba kirakott fotók feltöltőinek?

– Először is, szeressék a képet, amit kirak-
nak. Próbálják olyan szemmel nézni, hogy
közvetít-e a kép valamit? Mond-e valamit?
Ha a képben saját maguk bizonytalanok, ak-
kor inkább várjanak vele. Csak akkor rakják
fel, ha szeretik a képüket!

– Ez egy jó zárszó! Köszönöm a beszélgetést!
aki mindezt lejegyezte: Ispán Imre

DÖMSÖD MÁS KÉP(P)

Tassi Lászlóné Ildikó: Petróleumlámpa
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Tündérek és lidércek
Az élet apró csodái itt vannak velünk. Csak észre kell venni őket!

Erről már több írásomban is beszéltem. Ezek a csodák nem rajtunk
kívül történnek, hanem bennünk! Belőlünk építkeznek, mi ruházzuk
fel az élettelen tárgyakat élettel, érzelmek kötődnek hozzájuk, törté-
netek, emlékek őrzői is lehetnek. A körülöttünk változó természet, az
évszakok, a fű, a fák, a táj, ami körbevesz, mind-mind tartogathat né-
hány történetet, néhány apró csodát, vagy éppen néhány mesét... 

Ma egy ilyen mesét szeretnék elmondani a Kedves Olvasónak! 
A mesékben az a jó, hogy nem tudjuk, hogy megtörtént vagy nem,

de némelyikük akár meg is történhetett volna! Hogy mitől mese a
mese? Az apró csodáktól, a varázslatos helyektől és a mesebeli lé-
nyektől. Kezdjük a varázslatos helyekkel! Általában – mint a vilá-
gon sok más helyen – nálunk Dömsödön is vannak varázslatos he-
lyek! Bizony, bizony! Aki nyitott a szépre, a természet hangjára, ar-
ra, hogy mit súg a szél vagy mit mesél a hajnali napsugár, az ismeri
ezeket a helyeket! Ma egy konkrét varázshelyről hoztam egy törté-
netet. Valamikor még az üknagyanyámtól hallhattam volna, de saj-
nos Őt nem ismertem. A mese attól még létezik, ha nem hiszik, járja-
nak utána...! 

Van nekünk egy varázslatosan szép holtágunk, amit mi dömsödiek
csak Kis-Dunának hívunk. Ez a néhány kilométeres szakasz hihetet-
lenül élénk állat- és növényvilággal van megáldva, és a Ráckevei-
Duna-ág egyik legszebb szakasza. A varázshely, amiről beszélni fo-
gok, az tulajdonképpen a Duna-ág és a holtág találkozásánál van. Fo-
tós barátaimmal csak úgy nevezzük: „a kék híd”. Ha arra jársz, érzed
a különlegességét, érzed, hogy másként fúj ott a szél, a vízparti fűz-
fák lombja végtelen történeteket susog – csak meg kell hallani. Töb-
bünknek kedvenc helye ez a kis átjáró. A mesét viszont eddig csak én
hallottam meg, így hát szívesen átadom Mindenkinek! 

A kis kék hídon gyalog vagy kerékpárral lehet átmenni. Nem is ez
a fontos, sokan átmennek rajta. A varázslat akkor kezdődik, ha meg-
állsz... Lenézel, csak úgy bámulod a vizet, a kacsákat, a horgászokat.
Nézed a lenyugvó napot a távolban, a párát a víz felett. Meleg nyári
napokon a hídról látod a vízfelszín közelében úszkáló amúrokat, bali-
nokat, sőt néha egy-egy merészebb potyka is megmutatja magát. Ma-
darak, halak, kétéltűek és az ember. Békében, egymás mellett. Szim-
biózis. A híd egyik vasrácsán kis lakat: „Egy életen át – Te engem, én
Téged.” Egyelőre még csak egy lakat... Hmmm... ezek szerint valaki
már hallotta a történetet...? 

A kis híd nem régen van ott, pár évtizede. Valamikor réges-régen a
holtágon csak csónakkal lehetett átjárni, révész vitte át az embereket
a túlpartra. A Duna és a holtág vize olyan kristálytiszta volt, hogy a
faluból az asszonyok és a lányok ide hordták a mosnivalót. A part nap
mint nap tele volt élettel, asszonyokkal, gyerekekkel. 

Történt egyszer, hogy új család költözött a faluba, kosárfonással
keresték a kenyerüket. A házaspárnak volt egy csodaszép lánya. A le-
ány annyira szép volt, hogy még a szomszéd faluból is átjöttek a legé-
nyek, hogy csak egy percre láthassák. Láthatták bizony, mert napról
napra lejárt a partra, hol a mosnivalóval, hol a kacsákkal, hol pedig
fűzfavesszőt szedni. Hanem aztán egy kora őszi estén néhány kacsa
elkódorgott, és amint a lány kereste őket, egyre beljebb tévedt a ná-
dasba. A sűrű nádszálak bezárultak mögötte, és szegény már azt sem
tudta, merről jött. Ahogy a kijáratot kereste, egyszer csak egy tisztást
talált a nádas közepén, kis kunyhóval, a kunyhó mellett egy csónak, a
csónakban egy meglehetősen kicsi, elálló fülű, nagy orrú emberke
kuporgott. Rögtön oda is rikkantott a lánynak: 

– Jó, hogy jössz! Mosd ki a gúnyámat! Főzz nekem vacsorát! 

A lány nagyon megijedt, beszélt volna, de nem jött ki hang a tor-
kán. Aztán az emberke folytatta: 

– Ha megteszed, amit kérek, hazaengedlek! Mától fogva Te leszel
az én szolgálóm! Minden szombaton este lejössz ide, és teljesíted a
kívánságomat! Cserébe nem bántlak, és gazdaggá teszem a családod! 

Okos volt a lány, teljesítette az emberke kérését, és az olyan jól la-
kott, hogy evés után rögtön elaludt. A kunyhó mögött szétnyílott a ná-
das, és látszott a falu tornya. A leány hazament. Másnap aztán csak
úgy özönlöttek az emberek hozzájuk kosárért, szakajtóért, varsáért!
Az ám! Csakhogy amikor egy kosarat megvettek, helyette rögtön ott
termett egy másik! Ez így ment egy hétig. Eljött a szombat este, a lány
újra vacsorát főzött az emberkének. A következő héten a ludak arany
tojásokat kezdtek tojni. A szegény házaspár hamarosan nagyon meg-
gazdagodott! A lány azonban egyre bátrabb lett, és miután már nem
tudták hová tenni a sok aranyat meg kincset, egyik szombaton már
nem ment le a nádasba. Megharagudott erre a lidérc – mert hát monda-
nom sem kell, hogy ő volt a kis ember –, és amikor legközelebb a lány
kiment a partra, örökre elragadta a víz alá. Soha többé nem látták. 

Teltek az évek, múltak az emberöltők. Egyszer aztán a faluban el-
kezdték rebesgetni, hogy a holtágban él egy gyönyörű tündér és egy
csúnya lidérc. A tündér megátkozta a kis embert, aki soha nem hagy-
hatja el napközben a víz felszínét, és minden ifjú pár, aki csókot vált a
víz fölött, a lidércnek és a tündérnek köszönhetően soha nem hagyja
el egymást! Életük végéig boldogok lesznek! 

Eddig a mese... azóta a holtág is sokat változott. Az emberek a tor-
kolattól nem messze gátat, „átvágást” építettek. A holtág folyása
csendesebb lett. A torkolatnál megépült a kék híd. A víz fölött, ott,
ahol a tündér és a lidérc tanyázik. Fülledt nyári éjszakákon, ha na-
gyon sötét van és nagyon figyelsz, láthatod, ahogy a lidérc a nádas
mellett próbál felszínre jönni. Ott, ahol sok a buborék. Ha nagyon
mérges, még a haragja tüzét is észreveheted – nagyon halvány kék
láng formájában. A tündér pedig azóta is minden szombaton teljesíti
a csókolózó párok álmait – bizony! A kék hídon! Hát ezért a lakat:
„Egy életen át – Te engem, én Téged.” Most együtt megfejtettük!
Szép szokás! Ha hiszel benne, ha nem – egy próbát megér... 

mesélő: Ispán Imre

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...

Fotó: 
Ispán Zsanett
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Búza, árpa, köles, alkor, tönköly, hajdina,
rozs, zab, hogy a legősibb kalászosokat em-
lítsem.

Az esztendő legfontosabb betakarítási mun-
kálata az aratás, ami akkor kezdődik, mikor a
búza töve megszakad. (Szent György napján
szárba szökken, Vid napján abbahagyja a növe-
kedést, Péter-Pál napján megszakad a töve, kez-
dődhet az aratás. A középkortól viszont Sarlós-
Boldogasszony napján kezdték meg az aratást.)

Nem lehet egységesen meghatározni e
munkafolyamat kezdetét, hiszen minél dé-
lebbre haladunk, annál hamarabb szakad meg
a búza gyökere, északabbra pedig később. Ez
az eltérés tette lehetővé, hogy amikor még
kézzel arattak, a hegyvidék munkásai az Al-
földön vállaltak aratást, és akár egy hónap
vagy hat hét múlva befejezve még az otthoni
gabonát is idejében be tudták takarítani. 

A magyar nép életében mindig nagy jelen-
tőségnek örvendett a gabona betakarítása. A
16-17. században még a katonák is hazamen-
tek, hogy a gabonát idejében be tudják taka-
rítani. A munka végeztével aratóünnepet  tar-
tottak elsősorban ott, ahol kalákában dolgoz-
tak vagy ahol felfogadott aratók végezték a
munkát. Aratókoszorút kötöttek és azt ünne-
pélyes menetben a gazda elé vitték. Az ara-
tást vacsora és táncos mulatság zárta. (A csa-
ládi aratást nem követte aratóünnep.)

Kanyarodjunk kicsit vissza és tegyünk
említést a betakarítás eszközeiről, melynek
egyik legősibb darabja a sarló. Asszonyok
vágták vele a gabonát. Négy-hat fő után egy
férfi kötötte a kévét, majd rakta keresztbe. A
16. századtól folyamatosan váltotta fel a sar-
lót a kasza. A kaszálás az egyik legfontosabb
paraszti férfimunka volt, sőt a felnőtté válást
is ennek elsajátításához kötötték.

(Első kaszásnak lenni nagy dicsőséget je-
lentett.) A kaszás után ment a marokszedő,
aki sarló segítségével gyűjtötte össze a levá-
gott gabonát. Kora reggel már előre elkészí-
tették a köteleket, amire a marokszedő ráhe-
lyezte a kévének valót. A kévekötő összekö-
tötte, s a kész kötegeket négyágú keresztbe
rakták össze úgy, hogy a kalászok feje befelé
nézzen. A kereszt tetejére mindig egy kévét
tettek, ennek neve a pap volt. A csomóba, ke-
resztbe rakott gabonát aratás végéig a tarlón
hagyták. Csak ez után került sor a behordásra.

A betakarítás nehéz fizikai munkát jelentett,
így az étkezést is ennek megfelelően alakította
a gazdasszony. Az év első felében már úgy
osztotta be a nyersanyagokat, hogy a levágott
disznóból aratásra minél több füstölt hús, kol-
bász, szalonna maradjon. Tyúkkal, csirkével
kipótolva az aratásra tápláló ételek, főként le-
vesek kerülhettek az aratók étrendjébe.

A szemnyerés, vagy ha úgy tetszik cséplés
akkor kezdődhetett, miután a gabonát beszál-
lították a gazda udvarába. Maga a folyamat a

csűrben végződött. A cséplés technológiája
hatalmas fejlődésen esett át. Kezdetben kéz-
zel, vagyis cséphadaróval végezték, melynek
megvolt a maga ritmusa, üteme volt. A fo-
lyamatos ütésektől a magok kipörögtek a ka-
lászból. Ezt az erőkifejtést a 16. századtól lo-
vakkal végeztették: A hajtó középre állt, és a
lovakat körben járatta a lerakott gabonán, így
taposták ki a szemeket. Ez volt a nyomtatás.

Hazánkban a  cséplőgéppel (tüzesgéppel)
történő szemnyerés a 19. század közepétől
kezdett elterjedni a nagybirtokokon.

A munkások száma a gép nagysága szerint
alakult: a négy lóerős gépnél 10-12 fő, a
nyolc lóerős géphez 18-22 fő tartozott. Eh-
hez jött a fűtő, a gépész és a gépesgazda (ő
szedte össze a munkásokat). A nagybirtokok
a cséplőgépek megjelenésétől arra töreked-
tek, hogy az aratást, a hordást, a cséplést
ugyanazokkal végeztessék el, mert így a ré-
szesedést jelentősen lehetett csökkenteni.

Ezt a felvételt Dr. Nagy Istvánné bocsátot-
ta rendelkezésünkre, mely a 19. század első
felében készülhetett Jászkarajenőn.

Az előbb említett adatokat figyelembe vé-
ve, ez egy nagy, 8 lóerős cséplőgép lehetett.

A cséplőgéppel való szemnyerés  a kollek-
tivizálásig volt életképes. A kombájnok meg-
jelenésével, azok korszerűsítésével egy-egy
masina több hektár termőterületet képes
egyszerre learatni és a kalászokból tiszta bú-
zaszemeket nyerni. Nincs szükség aratóbri-
gádra, kaszásokra, marokszedőkre és kéve-
kötőkre, mert a kombájnos egyedül, légkon-
dicionált fülkéből vezeti és kezeli a jármű-
vet. Ha a tartály megtelik, azt villogó jelzés-
sel adja tudtára a tarlón várakozó traktoros-
nak, aki elszállítja a szépen megtisztított
magvakat.

A kis- és nagygazdaságok nagy hangsúlyt
fektetnek a betakarításra. Fontos a kombáj-
nok, traktorok, pótkocsik biztonságos mű-

Kalászosok aratása
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Dömsöd-Nagytemplomi 
Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemp-
lom.ref@gmail.com
Elindult honlapunk,
melyen aktuális hírek,
információk érhetők el:
www.domsodnagytemp-
lom.hu
Hivatali idő: Hétfő: 9-12
óra, Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Reformá-
tus Egyházközség
2344 Dömsöd, 
Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-955-716
E-mail: 
domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő: Szerda: 15-17
óra, Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

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

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

Szentmise:
Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsola-
tosan a plébánián érdek-
lődjenek.

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, 
Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-0845

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Ügyintéző lelkipásztor: 
Dr. Almási Mihály
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szaki állapota, és ugyanilyen fontos a terménytároló helyiségek műszaki
biztonsága is.

Az aratást követően ma már nincsenek aratóünnepek, legfeljebb a népha-
gyomány őrzői elevenítik fel ezt a momentumot.

Ez az összeállítás rövid áttekintést nyújt a gabonafélék aratásáról, a nehéz,
verejtékes munkáról, mellyel az életadó gabona betakarításra kerül.

Vass Ilona

Képeslapok Dömsödrõl
2019. 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 jelen-
nek meg egy-egy relikviával.

Természeti adottságaink közé tartozik a csodálatos Duna.
Minden évszakban páratlan látnivalót nyújt az itt élők szá-
mára. Jellegzetes építménye az Öv-csatorna torkolatánál ta-
lálható 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. 
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Születtek:
Dobos Róbert – Szakács Anita

ÁRON

Kasziba Péter – Sarlós Ágnes Gyöngyvér
EMMA RÓZA

Kovács Attila Károly – Borbély Andrea
NOEL

Házasságot kötöttek:
Vén Erika – Berki Zoltán

Zenkocsi Krisztina – Földesi Zsolt

Kopcsándi Zsófia – Sipos Antal

Csorba Nikoletta Judit – Szabó Zoltán

Elhunytak:
Mészáros Gáborné Gergely Eszter Emília

89 éves

Az anyakönyvi hírekben megjelenő elhuny-
tak adatai olyan időrendben kerülnek közlés-
re, ahogyan az elhalálozás helyszínéről be-
érkeznek hivatalunkhoz a dokumentumok.

Anyakönyvi hírek

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: július 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-

érkező anyagokat, illetve a pdf formátumban kül-
dött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!

Várható megjelenés: augusztus első fele

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, Budai
Szilvia, Christoph Gáborné, Csanádi Károly,
Csonka Nóra, Földvári Attila, Gáspár László,

Habaczellerné Juhász Judit, Ispán Imre, 
Jancsó Attila, Köntös Ágnes, Orbánné Kiss

Judit, Pongrácz József, Varga Gézáné.

Készült 600 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:

Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 
Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
Nyári szabadsága: július 6–12., július 27. –
augusztus 9. Szabadsága alatt helyettesíti:
dr. Rókusfalvy Sylvia.

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

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

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig

Fogorvosi rendelés: Dr. Reza Khodayari
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 14:30–19:30 óráig, kedd, szer-
da: 9–12 óráig, csütörtök: 14:30–19:30 óráig,
péntek: iskolafogászat, 8–13:30 óráig.
Bejelentkezés rendelési időben.

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a rendőrség segélyhívó száma 
a 112-es központi szám. A Magyar Korona Gyógy-

szertár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 

Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége 
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

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

Dömsödi Tűzoltó Egyesület:
Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma: 06-20-383-5407

Dömsödi Horgász Egyesület
nyitva tartása

Horgásziroda: Dömsöd, Kossuth L. út 31.

JÚLIUS HÓNAPBAN:
Csak szombaton de. 10–12 óra között.

Augusztus-szeptemberben zárva!

Augusztus hónaptól engedélyét Dömsödön
a „Célponty” Horgászboltban, illetve Du-
naharasztin (Fő út 33.) a Vízipók Horgász-
boltban rendezheti.

Bővebb felvilágosítást a 06-30-2600957
vagy a 06-30-350-8820-as telfonszámo-
kon kérhetnek!                 

H.E. Elnöksége

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – 

garanciával. 
06-30-964-0485
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