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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Emlékezzünk közösen
1956-ra
október 23-án pénteken
10 órakor a PSOMK-ban!
Ünnepi beszédet mond:
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselõ asszony
A vírushelyzetre való tekintettel a
mûsorváltozás joga fennáll.

Fotó: Vass
Vass
Interjúk és visszaemlékezések, beszélgetés Bencze Istvánnal, Láng Györgynével,
Bede Kornéliával és Ácsné Jaksa Szilviával

Hosszú heteken keresztül vártuk a megváltó esőt, azután amikor végre
megérkezett, az előző időszakhoz képest komoly lehűlést is okozott! Az
időjárás ez irányú változása már nem tetszett annyira, hiszen vasárnap
először kellett begyújtani, ha rövid időre is! No, de beszéljünk inkább a lényeges dolgokról!
Alig egy hónap telt el az előző írásom óta, de ez idő alatt gyökeresen
megváltozott az életünk. Már szeptember elején is láthattuk, hogy a koronavírus járvány nemigen fog fékeződni az év hátralévő részében. Az
utóbbi két hétben annyira megszaporodott a fertőzöttek száma, hogy a
még nagyon kemény tavasz idején sem tudtunk elképzelni ilyen magas
esetszámot! Országosan közelít a fertőzöttek száma az ezerhez, és itt nálunk is az egy szem tavaszi fertőzöttel szemben már eddig is hat dömsödi
polgár kapta el a vírust! Így aztán adott a feladat számunkra – gondolok itt
az önkormányzatra és a magánszemélyekre is –, még az eddigieknél is figyelmesebben, hatékonyabban kell vigyáznunk egymásra és magunkra!
Nagyon sokat eszembe jut a Miniszterelnök úr néhány nappal ezelőtt elhangzott intelme: „Ha nem vigyázunk és nem figyelünk egymásra, sok
életet veszítünk el, olyanokat is, amelyeket egyébként megmenthettünk
volna.” Tudom, már a könyökünkön jön ki sok figyelmeztetés, de nem
fordíthatjuk el a fejünket, hogy majd a másik védekezni fog, így én nem
kapom el a vírust! Mindenkinek hangsúlyozom, MINDENKINEK maximálisan ki kell vennie a részét a fertőzésveszély minimalizálásában! Amit
tényleg mindenki megtehet, hogy helyesen használja a maszkot, hogy
megtartja a megfelelő oldaltávolságot, és a kikészített helyeken használja
a fertőtlenítő szereket! Ezek az alapdolgok, de persze vannak még a védekezésünket biztosabbá tevő más élethelyzetek, elég ha csak annyit mondok, hogy tényleg csak a legszükségesebb esetben menjünk tömegbe!

Részletes információ a
www.domsod.hu és a facebook
oldalon.

Több hónapi huzavona után végre megoldódott a csomagolási hulladék
szállítása az évből hátralévő három hónapra! Október elsejétől visszaáll a
veszélyhelyzet előtti gyakoriság, tehát havonta kétszer fogják elvinni ezt a
hulladékot! Kérem, figyeljék a több helyen is megjelent táblázatot!
Gyémánt- és aranydiplomás pedagógust köszöntöttünk az elmúlt héten
a múzeum udvarán. Láng Györgyné Ildikó és Bede Kornélia hatvan, illetve ötven évvel ezelőtt vehette át pedagógusi diplomáját. Rövid köszöntőmben hangsúlyoztam, hogy nagyon hálás vagyok Nekik – a dömsödi
emberek nevében is –, hogy már fiatalon úgy döntöttek, hogy nagyközségünk szolgálatába állnak és tanítják, nevelik gyermekeinket!
Október 23-án valami módon biztos, hogy emlékezni fogunk a forradalom hőseire! Azt viszont ma még nem tudom, hogy a vírushelyzet megengedi-e a közönség előtti ünnepi műsort? Amennyiben nem, úgy ismét az
ünnepi beszédről és a műsorról készült felvétellel kell hogy beérjük! Kérem, figyeljék az önkormányzat tájékoztatóját!
Október elseje az Idősek világnapja. Valamennyi korombeli és nálunknál idősebb dömsödi polgárt szeretettel köszöntök ebből az alkalomból!
Bencze István
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Dömsöd is a
Kulturális
Örökség
Napjain!
2020. szeptember 19-20-án a KÖN keretében
ingyenes épületlátogatáson vehettek részt az érdeklődők. Dömsödön két helyszín, a Bazsonyi–
Vecsési nyaraló, valamint a Bazsonyi–Vecsési
képtár várta a látogatókat. Azzal a nem titkolt
szándékkal neveztem be településünk értékes
hagyatékát a rendszerbe, hogy lehetőség nyíljon
mindazok számára a betekintésre, akik még soha nem látták Vecsési Sándor és Bazsonyi Arany
dömsödi otthonát, munkáikat. Lelkes segítő
csapat támogatta ezt az elképzelést, önzetlen
hozzáállással. Ispán Imrével közösen készítettünk el egy háromperces kisfilmet, mely online
formában ad egy rövid bepillantást a témába,
hogy miről is van szó. A látogatók hívogatásában és fogadásában Budai Szilvia, Fábián Domokos, Duzmath Józsefné, Bede Kornélia Matild, Vass Istvánné és Takács Tiborné voltak segítségemre. A falu nevében köszönöm meg
mindannyiuk támogató szándékát. Az országos
szervezők színes plakátokkal, a rendezvény
emblémájával ellátott zászlóval, lufikkal is ellátták mindazokat, akik részt vettek a programokban. A Dömsödi Hírnök hasábjain, valamint a
dabi és dömsödi buszmegállókban, a Barkácsboltban, a Csinos és Társa italkereskedésben, a

Lila kocsmában, a Horváth-kertben, az IMKER
autóalkatrész kereskedésben, az OMK-nál, az
óvodában, az Önkormányzatnál, villanyoszlopokon, a Duna-parton és a múzeumnál elhelyezett plakátokon hívogattuk az embereket.
Szombaton és vasárnap is érkeztek vendégek. A nyaralóban található 18 négyzetméteres szekkó megmentésére irányuló törekvés,
illetve a nyaraló állagmegóvása egyértelművé vált a látogatók számára is. Már a következő hétvégén a szemétszedési akció keretében
egy újabb lelkes csapat, Muzs János képviselő úr hatékony szervezésének köszönhetően
megkezdte a parti szakasz és az udvar takarítását. A folytatásban elsőként szükséges lesz
a beázások megszüntetése, majd az épület
előszobájának rekonstruálása is!
Ne hagyjuk elveszni ezt az értéket!
Továbbra is várjuk felajánlásaikat Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának számlaszámára: 11742070-15393159, a közlemény
rovatba fontos feltüntetni: Bazsonyi–Vecsési
nyaraló felújítása!
Vass Ilona
múzeumvezető

DÖMSÖD
Házhoz menõ szelektív hulladékok szállítási rendje
A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:
2020.
október
Dömsöd 16., 30.
üdülő
12., 26.

november
13., 27.
9., 23.

december
11., 25.
7., 21.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető
bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális
hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő,
jól látható módon megjelölt (sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a
hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is

csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:
2020.
október november december
Dömsöd
8.
5.
3., 31.
üdülő
26.
23.
21.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló)
adnak.
Megértésüket és segítő közreműködésüket
köszönjük!
Ügyfélszolgálat
cím: DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
telefon: 53/500-152, 53/500-153
e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
honlap: www.dtkh.hu

Elektronikai
hulladékgyûjtés
A 2020-as év őszén is megrendezésre
kerül a ROLFIM Kft. által szervezett lakossági elektronikai hulladékgyűjtés.
Időpont:

2020. november 14., szombat
Helyszín:
2344 Dömsöd, Petőfi tér
(a bútorbolt előtti parkoló)

Skrabán Attila Vilmos
környezetvédelmi vezető
e-mail: iroda@rolfim.hu
telefonszám: 06-30/400-8437
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Az elsõ megemlékezés
1956. október 23-ról
Bencze István polgármester úrral közösen
idéztük fel az első hivatalos 1956. október 23.-i
megemlékezést.
1989-et írtunk, a rendszerváltás előszele már
erősen érződött a levegőben. Elég ha felidézzük, hogy március 15-én az ünnepségek vidéken és külföldön egyaránt emelkedett hangulatban, sok helyszínen zajlottak.
Augusztus 19-én a Fertő-tó mellett úgynevezett páneurópai pikniken, az ideiglenesen megnyitott osztrák-magyar határon több száz NDKállampolgár jutott át Ausztriába. Egy hónappal
később, szeptember 11-én hivatalosan is megnyílt a magyar határ a nyugatra távozni szándékozó keletnémet állampolgárok előtt. Ez a nagy
visszhangot kiváltó esemény vált a hírhedt vasfüggöny lebontásának egyik fő szimbólumává.
– Dömsödön is mozgolódott valami. Márciusban megalakult a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete, elnöke Bencze István lett.
Hogyan is történt? Kérem meséljen erről néhány mondatban!
– Éreztük, hogy rövidesen történni fog valami! Figyeltük az országban történő eseményeket és ebből fakadóan voltunk néhányan, akik
úgy éreztük, hogy érdemes lenne helyi szinten
is valamely párthoz csatlakozni. Választásunk
az MDF-re esett. 1989. március 10-én a KékDuna vendéglőben tartottuk meg alakuló ülésünket. Az országos párt képviseletében dr. Kiss
Gy. Csaba történész volt jelen. Tagjaink (a teljesség igénye nélkül) Búza János, Frank József,
Gábor Sándor, Katona Antal, Láng Györgyné,
Pajor Mihály, Szabó Lajos, Varsányi Antal és
jómagam voltunk. Ekkor döntöttünk arról is,
hogy megszervezzük az akkori Tanácsháza előtti téren október 23-án az ’56-os megemlékezést.
– Kellett-e engedélyt kérni?
– Igen, természetesen! Át kellett menni Ráckevére a rendőrségre a rendőrkapitányhoz, és
úgy kellett engedélyért folyamodni. Emlékszem, azt mondta a kapitány: Bencze elvtárs,
úgy szervezzék meg ezt az október 23.-át, hogy
nehogy elvigyük magát! Nem történt semmifé-

le rendbontás. Három rendőrautó állt a térnél,
egy középen, kettő meg a szélén.
– Eljöttek az emberek?
– Körülbelül 80-90 ember jött el. A megemlékezés a Himnusszal kezdődött, majd itt a folyosón a Frank Józsi mondta el ünnepi beszédét.
Ispán Gabi szavalta el Illyés Gyula Egy mondat
a zsarnokságról című versét. Gyönyörűen,
amely után nem sok szem maradt szárazon!
Szózattal zárult az alkalom. Sokan voltunk. A
Helyi Fórum (MDF újság) elindításával és személyes megszólítással juttattuk el híreinket az
emberekhez. És eljöttek! Innentől kezdve minden évben ott voltunk a megemlékezéseken!
– Az MDF helyi szervezete még a rendszerváltás előtt elindított valami újat, valami megható és megindító emlékezést. A mai napig
minden esztendőben, október 23-án, idős és fiatal együtt idézi fel az ’56-os eseményeket,
együtt helyezik el a megemlékezés koszorúit.
Az évek elteltével október 23.-a bevésődött az
emberek emlékezetébe, de hogyan alakult a
helyi MDF sorsa?
– Érdekesen alakultak Dömsödön a pártviszonyok. Az MDF a rendszerváltás előtt egy évvel alakult, ekkor rajta kívül csak egy párt volt,
mégpedig az MSZMP. A rendszerváltást (1990)
követően megalakult még a Kisgazdapárt és az
SZDSZ. És még később alakult meg az MSZP,
a FIDESZ és a Jobbik.
Mára sok minden megváltozott. Az MDFnek éveken át voltam az elnöke, majd közel egy
évtized után Katona Antal váltott az elnöki
poszton. 2006-ban a parlamenti választások
után pedig feloszlattuk a helyi szervezetet. Tehát ma már nincs Dömsödön MDF. A többi párt
is megszűnt. Egyedül a FIDESZ és az MSZP,
valamint a Jobbik van jelen helyi szinten.
1956. október 23. Magyarország történetének jelentős mérföldköve. Dömsödön a település vezetése, a helyi szervezetek, az iskola és a
lakosság együtt emlékeznek a forradalomra, a
szabadságharcra és az áldozatokra! Vass Ilona

Kedves
Ügyfeleink!
2020. szeptember 24-től az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint változik a
Polgármesteri Hivatalban:
– Ügyfélfogadás elsősorban elektronikus
úton vagy távközlési eszköz útján lehetséges.
– Amennyiben a személyes találkozás elkerülhetetlen, úgy hetente egy napon (hétfőn) előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges az ügyfélfogadás.
– Valamennyi nyomtatvány a hivatal főépületének folyosóján megtalálható, amelyet
kitöltve a kihelyezett, zárt postaládába dobhatnak be.
– Kifizetések elsősorban postai úton vagy
banki átutalással történnek.
– Az épületbe kizárólag maszkkal lehet
belépni, és kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát.

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2020/
2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőokta-

tási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
• Jelentkezni a pályázat hivatalos oldalán lehet (http://www.emet.gov.hu/
hatter_1/bursa_hungarica2/), itt további szöveges és videó segítséget
is talál a pályázat beadásához
• Regisztráció pályázóknak itt: https://bursa.emet.hu/PALY/PalyReg.aspx
• Segítség és leírás a pályázathoz itt: http://www.emet.gov.hu/_userfiles/hatter_1/bursa/eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv.pdf
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
Várjuk a jelentkezőket!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
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Aranydiplomát kapott Bede Kornélia Matild,
valamint gyémántdiplomát vehetett át Láng Györgyné
A Covid vírus okozta zűrzavaros időszakban
sokszor tapasztalhatjuk, hogy megváltoznak a
körülmények, hogy nem a megszokott rend szerint haladnak dolgaink.
A pedagógus pálya a diploma megszerzésével
indul, s ki ekkor, ki akkor hagyja abba hivatalosan. A valóságban azonban aki erre a pályára
lép, nemcsak a katedrán, hanem a mindennapokban, minden élethelyzetben és életszakaszban
pedagógus. A diploma megszerzését 50, 60, 65,
70, 75, 80 év elteltével jubileumi díszoklevéllel
nyomatékosítják, melyet kérvényezni kell a
megfelelő intézmény kari tanácsától.
Dömsödön idén két ilyen pedagógus kapott
elismerő oklevelet. Október 2-án a Petőfi Emlékház udvarán, családias keretek közt vehette
át jubileumi diplomáját Lángné Ildi néni és
Bede Nelli néni.
Ebből az alkalomból kerestem fel Bede Kornélia Matildot, kérdezgettem a pályán eltöltött
évekről. Lángné Ildi nénivel pedig egy régebbi
beszélgetés alkalmával idéztük fel a kedves emlékeket. A beszélgetéseket itt olvashatják:

– Mindig hatékonyan készítette fel a gyerekeket különféle versenyekre, vetélkedőkre.
Hogyan is volt ez?
– A mezőgazdasági ismereteket technika órákon tanítottuk, ami nem volt túl népszerű. Én
mindig úgy éreztem, hogy méltatlanul mellőzik,
mert tulajdonképpen az egyik legkomplexebb
tantárgy, hiszen jelen van benne a kémia, fizika,
matematika, biológia, rajz; mindent ami fontos
lehet, magába foglal. Az óráimra pedig igyekeztem úgy felkészülni, hogy a gyerekek ez irányú
érdeklődését fel tudjam kelteni! Sokszor mentünk szakemberekhez, mesteremberekhez, hogy
valóságosan is láthassák azt, amiről tanultak.

Bede Kornélia Matild
– 1970-ben tetszett végezni Szegeden a Juhász Gyula Pedagógusképző karon. Most 50
év elteltével várta-e Nelli néni a jubileumi ünnepséget?
– Igen, nagyon vártuk a csoporttársakkal együtt
ezt a csodálatos eseményt, hiszen nem sokaknak
adatik meg, hogy átvehessék a jubileumi diplomájukat. Jó lett volna egy kicsit együtt ünnepelni
és látni a régi arcokat! De majd bepótoljuk, hiszen
minden évben tartunk csoporttalálkozót.
– Eredetileg is pedagógus szeretett volna
lenni?
– Régésznek készültem, de abban az esztendőben nem indult ilyen szak. Én pedig úgy gondoltam, hogy akkor más területen kezdem meg
a tanulmányaimat. Így lettem pedagógus, így
választottam ezt a hivatást.
– Hogyan tetszett Dömsödre kerülni?
– Elég kalandos úton jutottam el Dömsödre.
Mivel ráckevei vagyok, úgy terveztem, hogy a
diploma megszerzése után oda megyek tanítani.
Utolsó féléves voltam, mikor hívtak az egri főiskolára oktatni. Nem vállaltam, mert úgy gondoltam, hogy engem vár a szülőfalum… Sajnos
nem volt számomra állás. Ekkor egy ismerősömmel találkoztam, akinek elmeséltem a problémámat, és másnap már kaptam is az üzenetet
Dömsödről, hogy várnak! Akkoriban a pályakezdő pedagógusok a központi művelődési osztályon tettek fogadalmat. Itt az iskolaigazgatók
is jelen voltak. Emlékszem, hogy engem a
Decsov Lajos bácsi egy hatalmas csokor virággal és egy Passuth könyvvel várt. Így fogadott.
Soha nem felejtem el!

A tanítás mellett úttörővezetői feladatokat is
elláttam. Ez azért érdekes, mert a rendszerváltást követően az úttörőséget sutba dobták, én viszont továbbvittem, és szerettem volna megmutatni, hogy mindenféle ideológia nélkül van érték abban, amit szakkörön a gyerekekkel csinálunk. Az igazi érték a család, a környezetünk, és
ezt próbáltam földolgozni a gyerekekkel. Ilyen
egyszerű témákkal, mint a kutak Dömsödön,
vagy a nagyapám mestersége vagy juhászata.
Ezek a témák hosszú kutatómunkát igényeltek a
gyerekektől, és szinte észrevétlenül közösen dolgoztak a családdal. Indultunk a Tájak-KorokMúzeumok vetélkedőin, aztán elmélyedtünk a
barokk korszakban. Ahová csak tudtam, beneveztem a gyerekeket. A bibliai témakörrel kapcsolatban nagy segítségemre volt a felkészítésben Vasadiné Margitka, a baptista lelkész felesége. Amilyen foglalkozásokat tartottam, azok
mind kivétel nélkül kapcsolódtak a tananyaghoz és a szabadidős programokhoz. Ezek meg is
hozták a sikereket a pályázatokon. Számomra
ez a legnagyobb örömöt jelentette! Eredményeinkről a Dömsödi Hírnök hasábjain rendszeresen beszámoltam.

– Működik-e még az úttörő szövetség?
– Igen, egyre kevesebb csapat van ugyan,
mert a régi vezetők nyugdíjba mennek, a fiatalok
meg nem vállalják a feladatot. Létrehozták a
Grund Klubhálózatot is, hogy legyen választék,
új arculat, a fiatalok szívesebben csatlakozzanak, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Működik, de más formában. Jelen van az országot járva. Utazó játszóházak, légvárak, trambulinok, gokartok, óriás játékok, baba-sarok, terepasztal, íjászat, népi játékok, kézműveskedés
formában szolgáltat. Csillebérc eladása után
Taksonyban a Zöld Sziget lett a központ, ahol
szeretnénk egy állandó úttörő kiállítást létrehozni. A Múltunk Öröksége Alapítvány vállalta fel,
hogy az úttörő mozgalom történetét tovább ápolja és feldolgozza. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ebbe a kuratóriumba beválasztottak.
– Nyugdíjasként is aktívan részt tetszik venni a falu életében, gondolok itt a presbiteri teendőkre és az értéktárban való tevékenységre.
– Megtiszteltetésnek veszem, hogy felkértek
ezekre a feladatokra. A helyi értéktárban való
munkám tulajdonképpen folytatása a honismereti szakkörben végzett feladatoknak. Mert a
gyerekeket tanítani kell, nemcsak az iskolapadban, hanem minden körülmények közt, és meg
kell nekik mutatni, hogy mi az ami szép, mi az
ami érték!
Kedves Nelli néni! A magam és az egykori
tanítványok nevében is gratulálok az aranydiplomához! Kívánom, hogy nyugdíjas éveiben az
alkotó, nevelő munka öröme mindig megmaradjon!
Vass Ilona

XXX. évfolyam 10. szám

5

A tanító olyan a faluban, mint a lámpás
Láng Györgyné Ildi néni a mai napig választott hivatásának él, tanít és nevel.
1960-ban kapta meg az Általános Iskolai Tanítói Oklevelet. A kötelező gyakorlóévet már
Dömsödön töltötte. Mindvégig a pályán maradt. Szívvel-lélekkel, fáradhatatlan odaadással
végezte munkáját. Egyetlen munkahelye a
Dömsödi Általános Iskola. Nyugdíjazásáig itt
dolgozott – olvashatjuk a Dömsödi Hírnök
2010. júniusi számában.
Tíz esztendő elteltével most gyémántdiplomát vehetett át. Ez az ünnepélyes alkalom igen
meghitt pillanatokat tartogatott a jelenlévők számára. Együtt örvendeztünk, gratuláltunk és fürkésztük a meghatódottságtól megilletődött kedves jubiláló pedagógusaink arcát. Ildi néni a
képzeletbeli katedrára lépve osztotta meg velünk a pedagógusi pályán szerzett emlékeit, élményeit:

Édesapám tanító volt a Kolozsvártól mintegy
28 km-re fekvő Kide településen. A tanítói lakást az osztályteremtől egy ajtó választotta el.
Szinte benne éltünk az iskolában, és valahogy
természetes volt számomra, hogy én is tanító leszek. Nem is tudtam volna elképzelni mást,
vagy legalábbis mindig gyerekekkel akartam
foglalkozni.
Apám 1949. novemberben sikeresen megpályázta Dömsödön az igazgatói állást. Csak én
jöttem vele, anyám a testvéreimmel 1950-ben
jött utánunk.
Itt Kluch Rózsika néni lett a tanítóm, aki aztán rendesen követelt! Nagyon szerettem iskolába járni és tanulni. Később jött a felső tagozat,
és ott sem volt semmiféle problémám, hisz oly
természetes volt számomra, mi a kötelességem.
Sosem láttuk Rózsika nénit füzetek nélkül, és
nagyon szerettem besegíteni a javításukba.
Elérkezett a pályaválasztás. Cinkotára a tanítóképzőbe jelentkeztem. Akkoriban a felvételik
nagyon szigorúak voltak.

Matematikából, magyarból, énekből kellett
felvételizni, volt alkalmassági is, és végül egy
hosszabb beszélgetés az igazgatóval. Itt kérdezték meg tőlem, hogy mégis mi lesz, ha nem
vesznek fel a képzőbe. Végtelenül elcsodálkoztam, hogy engem? Hát világéletemben tanító
akartam lenni, hogyhogy engem nem vesznek
föl? A felvételi sikerült, és négy nagyon szép
évet töltöttem ott. Alapos képzést kaptunk, már
másodikos korunktól gyerekek közt voltunk,
kis tanító néniként. Sokat olvastunk, ezt meg is
követelték, mert azt mondták, hogy a tanító
olyan a faluban, mint a lámpás.
Olyan oktatásban volt részünk, hogy amikor
később a tanári diplomákat szereztem, nem kellett módszertant tanulnom.
Az, hogy édesapám volt Dömsödön az igazgató, ha lehet azt mondani, mindig hátrányos
megkülönböztetést jelentett számomra. Az
érettségi elvégzése után következett a gyakorló
év, s a diplomát ennek letöltése után kaptuk
meg. Én azt írtam a papíromra, hogy szívesen
megyek tanyai iskolába vagy Dunántúlra, a hegyekbe, teljesen mindegy. Ekkor az osztályfőnököm közölte, hogy Édesapám már jelezte,
hogy Dömsödön van hely, és így remek pedagógusok közé fogok kerülni. Természetesen dühöngtem, mert az én elképzeléseim mások voltak, tovább szerettem volna tanulni. Apám viszont ezt ennyi gyerek mellett nem tudta biztosítani, azt mondta, hogy dolgozzam, és a saját
kenyeremből jut majd egyetemre. Mese nem
volt, Dömsödre kellett jönnöm. Akkoriban a
törvény szerint gyakorló éves nem kaphatott első osztályt. Igen ám, de annyi volt a gyerek,
hogy négy osztályt kellett indítani, s hogy kivédje a kollegák esetleges szemrehányását, rám
is osztott egyet. Délelőtt és délután is tanítottunk, sőt még szombaton is volt tanítás. Felváltva, mikor délelőttös voltam, délután jártam hospitálni, amikor meg délutános, akkor délelőtt
mentem az idősebb kollegákhoz órát látogatni.
Valóban kiváló pedagógusok voltak, Bana Mariska néni, Dezső Jolán – Kopp Lajosné,
Masányiné, Szőnyi Károlyné, Szabó Olgi néni.
Amikor én tanítottam, ők jöttek az én óráimra.
Ez nagyon sokat jelentett folyamatában, hiszen
így sok mindent elsajátítottam. Van az embernek egyfajta hivatástudata, de ha még kap hozzá
támogatást más kollegáktól is, ez a természetes!
Nincs elveszett gyerek, és nem selejtezzük őket,
hanem tanítjuk! Mert valamilyen úton-módon
mindegyik gyerekhez hozzá lehet férni – ezt
képviselték idősebb mentoraim.
Az első osztályomat 1959-1967-ig tanítottam, mert időközben a felsőben már kemény
szakosodás volt. Igazgatói döntés alapján történelmet, magyart kellett tanítanom, vittem tovább az osztályom mindenki örömére, és végeztem a történelem szakot is Egerben.
Sokat helyettesítettem, napközit indítottunk.

Szakköröket, műsorokat szerveztünk, és eltelt
megint négy év. Azt hittem, soha nem fogok így
szeretni másik osztályt! Nagyon tehetségesek
voltak, a társaság fele diplomát szerzett. Elmondhatom, hogy nyugdíjazásomig mindvégig
osztályfőnök voltam. Mindig a gyerekek érdekeit tartottam a legfontosabbnak. Igyekeztem
megismerni hátterüket, ezért a családlátogatásokat soha nem hanyagoltam el. A gyerekeket belülről indíttatva kell nevelni, meg kell találni a
módját, hogyan cserkésszük be őket!
Egy igazgatóváltást követően átkerültem tanítani a kisegítőbe, mert ott tudtak munkát biztosítani a számomra. Meg kellett szokni, mert
más világ. Ott is gyerekek vannak, ott is tanítani
kell, csak nem mindegy, hogy hogyan. Fél év elteltével jelentkeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára, mert a kisegítőben nem
volt szakember.
Nyugdíjas, ám aktív pedagógusként aggódva
figyelem az oktatás alakulását. Sajnos nem vagyok optimista, és szomorúan nézek a jövőbe!
Rendszeresen korrepetálok, így belelátok a
tananyag és a házi feladatok minőségébe. Sok
minden változik! Például alig van memoriter,
pedig nagyon kellene. A füzeteket javítani és javíttatni kellene, és igenis szükség van a fegyelmezésre! Nincs becsülete az olvasásnak, így a
pozitív hősöknek sem. Nagy baj van, ezért csak
olyan ember válassza ezt a pályát, aki kellően
elhivatott és szereti a gyerekeket!
Kedves Ildi néni! 60 esztendő nagy idő! Szeretettel gratulálok a gyémántdiplomához! Kívánom, hogy tapasztalatait, tudását még sokáig
kamatoztassa mind a gyermekek, mind pedig a
falu közösségének javára!
Vass Ilona
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

A gyerekház mindennapjai
Hosszú bezártság után újra megnyitotta kapuit a gyerekház. színes programmal várva az
újra hozzánk ellátogató gyermekeket és szüleiket: ugrálóvárral, állatsimogatóval, arcfestéssel,
lufifújással mosolyt csalva a gyermekarcokra.
A nap zárásaként ebéddel leptük meg a velünk
ünneplő kis társaságot. A mindennapjainkat próbáljuk zavartalanul bonyolítani, viszont a rendszeres fertőtlenítésre nagyon nagy hangsúlyt
fektetünk, illetve minden hozzánk ellátogatónak lázat mérünk. A Szomor húsüzem felajánlásának hála a gyerekeknek rendezni tudtunk
egy hamburger partit, amin kötetlen beszélgetés
és játék volt, majd ezek után pocakjukat jól
megtömhették hamburgerrel és így indulhattak
otthonaikba! A mindennapok részeként sokszor
beszélgető köröket tartunk, ahol szülő és gyerek
problémáit megbeszélve próbálunk rá megoldást találni. Egy ilyen beszélgetés alkalmával
jött a felvetés, hogy meghívjuk hozzánk Fegyóné Mariann TSMT terapeutát, aki előadást tartott a szülőknek erről a módszerről. Az előadáson résztvevő szülők kérdéseire készségesen
válaszolt, illetve tanácsokkal látta el őket, mire

figyeljenek gyermekeik egészséges fejlődésével kapcsolatban. Megtartottuk az újkenyér ünnepét, amin pár szóban a gyerekeknek elmeséltük az ünnep lényegét, majd friss, általunk sütött
kenyérrel kínáltuk végig vendégeinket. Elérkezett a nagy nap, a ballagás napja, amikor is a
hozzánk járó nagyokat útjukra bocsátottuk. Természeten egy bulival ünnepeltük meg az ő nagy
napjukat, ahol egy korszak lezárult. Minden
hozzánk járó gyerkőc a szívünkhöz nőtt, a mindennapok részei voltak, jó tanácsokkal és egy
kis ballagó tarisznyával bocsátottuk útjukra
őket, akik széles mosollyal, büszke ovisként intettek búcsút a gyerekházas életnek. A ballagás
után egy korszak lezárult, de a mindennapok
nem álltak meg, megfiatalodott korosztállyal
folytatódik tovább az élet nálunk. Vendégül láttuk Mester Csabát, aki „elsősegély tanfolyamot”
tartott a szülőknek a kisgyermekkori balesetekről, és a felmerülő kérdésekre válaszolt. Az újraélesztést is ki tudta mindenki próbálni felnőtt, illetve csecsemő babán egyaránt. Mozgalmas napok vannak a hátunk mögött, színesebbé téve
ezzel a hétköznapokat.
Mucsi Edina
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Játék, ahogyan a Nagyszüleink ismerték
Úgy ahogy mi is, nagyszüleink is sokat játszottak gyermekkorukban. Számukra is szebbnél szebb
emlékeket hordoz ez az időszak. Elkezdtem gondolkodni, hogy mit is tanítottak meg nekem a
nagyszüleim, amivel annak idején ők is játszottak,
és őáltaluk én is ezeket megtapasztalhattam. Nagyon élveztem a mamáimmal és a papáimmal eltöltött időt, sokat nevetgéltünk, és nagyon jó volt
ilyen oldalról is megismerni őket. Szerintem nagyon közel kerültem hozzájuk, és jó volt látni, amilyen élvezettel mesélték el gyerekkori emlékeiket.
A Marika mamám és Péter papám szegényebb
családban nőtt fel, sokat kellett nekik besegíteni a
munkákba, de szabadidejükben nagyon sok játékot készítettek. Kukoricamorzsolásnál kimaradt
csutkából a gyerekek csutka kalickát építettek és
bordóból ökröt csináltak, aminek a szarva a kakas
sarkantyújából készült.
A klasszikus játékok is megmaradtak, amit a
gyerekek a mai napig játszanak, ez a bújócska, fogócska, az ugráló iskola, amit mamám sánta iskolaként ismer.
Esténként összeült a család munka után és sokat
magyar kártyáztak, csapd le csacsiztak és még sok
mást játszottak.
A gyerekek a gyepen lovacskáztak, madzaggal
vezetgették egymást, mintha a madzag gyeplő volna. Földbe lyukat vájtak és ebbe golyót gurítottak,
ez volt a golf elődje, ezt főként a fiúk játszották. A
golyókat agyagból készítették, kiszárították, majd
kiégették és különböző színűekre festették. Árok
partján cicáztak, ők árok cicának hívták, amikor 2
ember dobálja a labdát, és a középsőnek, a cicának el
kell kapnia, és aki labdáját megszerzi, az lesz a cica.
A legkedveltebb játék ebben az időben a toló
karikázás volt, kocsi agykarikáját 6-8 cm-es U alakúra hajlított dróttal tolták. Vagy a másik fajtája az,
amikor a bicikli abroncsát görbe fával tologatták,
karikáztak vele. Verseny volt belőle.
Nagyon sok körjátékot játszottak annak idején,
kisiskolás korukban. Például:
• Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró. Egy
gyermeknek bekötjük a szemét. A többiek tapsolva körülötte ugrálnak, és ezt mondogatják: Erre
csörög a dió, arra meg a mogyoró! A bekötött szemű gyermek igyekszik megfogni valakit, ha ez sikerül, az elfogottnak kötjük be a szemét.
• Csön-csön gyűrűt játszottak, hogy kinél van az
arany gyűrű, keresték egymás között, és akinek a
kezére rá lett csapva, meg kellett mutatni, hogy nála van-e.
• Lánc, lánc, eszterlánc a másik kedvelt szórakozásuk volt. A játék során a gyerekek egymás kezét fogva, körben járnak és énekelnek. Amikor kimondják egyik társuk nevét, akkor az a gyerek kifordul. Az éneklés és a játék mindaddig folytatódik, míg mindnyájan kifordulnak.
• A Gyertek haza, ludaim is nagy népszerűségnek örvendett. A „libák” arccal előre egymás háta
mögött sorakoznak. Velük szemben, távolabb áll
az asszony, középütt a farkas. Párbeszéd az aszszony és a libák között: – Gyertek haza, ludaim! –
Nem megyünk. – Miért? – Félünk. – Mitől? – Farkastól. – Hol a farkas? – Bokorban. – Mit csinál? –
Mosdik. – Mibe mosdik? – Aranymedencébe. –

Mibe törülközik? – Kiscica farkába. – Gyertek haza, ludaim! Erre a ludak a gazdasszonyhoz szaladnak, a farkas pedig megpróbál elkapni közülük valakit. Akit megfog, az lesz a farkas.
Számomra a legérdekesebb játék, amiről még
sohasem hallottam, az a hajdú, bíró, tolvaj és a szegény ember játéka volt.
Ezt a játékot 4-en játszhatják, ki kell húzni egy
kalapból a papír cetliket, amiről kiderül, hogy ki
melyik szerepet tölti be.
Nem szabad megmutatni senkinek. Bíró uram
parancsára ki a szegény ember? – kérdezi a hajdú.
Szegény ember megszólal, én vagyok én. Bíró kérdezi mije veszett? Erre a szegény ember: 3 lovam, 6
szekerem, 13 faegerem. Bíró: mit érdemel az a bűnös, akinek a zálogja a kezemben van? 3 botütést.
A tolvaj az iskolapadra ráhajol, és a bíró úr parancsára a hajdú a 3 botütést kiméri neki.
A lányoknak sok babájuk volt, a szegényeknek
rongy és papír fejű babájuk, míg a gazdagabbaknak kaucsuk, porcelán fejű babájuk volt – mesélte
a mamám.
Karácsonykor a gyerekeknek nem volt ajándéka. Örültek neki, hogy kaptak szaloncukrot. Másmilyen volt, mint manapság, selyem- és sztaniolpapírból volt a csomagolása. A gyerekek ebből is
játékokat készítettek, papírpénzként használták,
vagy éppen kisseprűt gyártottak belőle. A sztaniolpapírt ceruzára feltekerték, majd lehúzták róla,
egyik végét betekerték, gyöngyöt töltöttek bele,
majd összemorzsolták a másik végét is, és készen
volt a kelj fel Jancsi és ezt rázogatták. A gyerekek
nagyon szerették a gombfocit. Kaput is csináltak
hozzá, és amelyik háznál nem volt gomb, azok a
kukoricacsutkát felszeletelték és azzal játszottak.
Télen, amikor befagyott a Duna jege, sokat cucáztak a gyerekek, a szánkóra jégkorcsolya talpakat erősítettek és két fém pálcával lökték magukat a
jégen, ezzel szórakoztak. A szegényebbeknek ládából volt a szánkója. Még az elromlott vekkeróra alkatrészeit is felhasználták, a fogaskerekét pörgetytyűként használták, megpörgették és forgott. A bugyi gumit ujjaik közé kifeszítették és papírgalacsint
raktak rá, még a moziba is ezzel lövöldöztek.
Pista papa emléke: Kint a falu szélén csináltunk
egy zöld gazokból épült kunyhót úgy, hogy két-három gyerek belefért, és ott beszélgettünk, játszottunk más gyerekekkel. Fűzfasípot csináltunk fűzfából. Bicskanyéllel megkopogtattam a gallyat, akkor
a haja levált és kézzel le lehetett könnyedén húzni.
Ebből lehetett kialakítani a sípot, külön részből volt
a fúvóka része és különálló részből volt a másik fele,
amivel lehetett állítani a sípnak a hangját. Minél kintebb húzta az ember a hátsó részét, annál tompábban
szólt. Bodzafából bodzapuskát csináltunk. Bodzafának üreges a közepe, ebből dróttal ki lehetett szedni
a puha részt, akácfából lehetett csinálni bele egy betétet. A betét mozgatója befőttesgumi volt.
A gumit rá kellett erősíteni a csőre, a betétnek a
fejét úgy kellett kialakítani, hogy a gumi ráakadjon, hogy le ne essen róla. A betétnek a fejét fölakasztottuk a cső folytatásában kialakított akadó
részhez. Kukoricaszemmel, babbal, borsóval lőttük egymást, ezek voltak a lőszereink. Nem kellett
boltba menni befőttesgumiért, néha-néha az otthon

lévő befőttekről tűntek el a gumik. Társasjátékként
malmot csináltunk. Maguk a bábuk lehettek babok, kukoricaszemek, gombok és minden más.
Traktort is készítettem, kerekei waxos dobozból
készültek el, és kormányozható volt, főleg fa volt
az alapanyaga. Elhasznált vadászpuska patronból
kiégettük a keménypapírt és kiütöttük a gyutacsot,
a kétméretű összepasszoló patront összenyomtunk
és készen is volt a síp.
Bújócskákhoz használt kiszámolók voltak: Ecpec kimehetsz, vagy énipénijupi néni effergeffer
gumi néni iszlipóiszlipó te vagy a fogó.
Esernyővel ejtőernyőztünk, prérin lehetett ugrálni vele.
Piroska mama emléke: csuhé baba: rendesen
megformáltam a fejét, elkötöttem cérnával vagy
madzaggal, keresztbe kialakítottam a kezét, avagy
a karját. Haját a kukoricabajuszból készítettük el,
és ebből csináltam anyát, apát, gyerekeket és így
játszottunk vele, mindenki a maga szerepét töltötte
be. Vásárban lehetett kapni olyan pillangókat, amiknek volt egy rúdja, arra kerekek voltak erősítve, és
csapkodta a szárnyát. Sokat szórakoztunk az udvaron vele. Ugrálóköteleztünk, ezt egyedül is lehetett
játszani, de párban is csináltuk: ketten hajtották a
kötelet és harmadiknak is be lehetett ugrani. Nem
volt sok játszótársunk, a szomszéd gyerekekkel
játszottunk sokat. Otthon sok teendőnk volt, és
ezért a játék nem igazán fért bele az időnkbe.
A fiúk sokat üveggolyóztak, amit a Pál utcai fiúk regény példájára játszottak. Nagy kincsnek számított akkor az üveggolyó. Ezenkívül csúzliztak,
parittyáztak, tutajt csináltak, horgászbotot készítettek nádból és zsinegből. A csatornaparti gyerekek
azzal szórakoztak, amikor leapadt a víz, zoknival
fogták a halakat.
A lányok pedig elkezdtek sütni, főzni, segíteni
az anyjuknak. Készítettek tésztából babát, perecet.
A hímzés fortélyait is elsajátították. Kalocsai, keresztszemes hímzést gyakoroltak, és még kötögettek is. Ezzel töltötték szabadidejük egy részét.
A szegényebb családban élő lányok tökből csináltak babaágyat, kiskocsit, ezzel az volt a baj,
hogy csak 1-2 napig lehetett játszani vele, mert a
tök megrohadt.
Nagyon sokat számháborúztak, indiánosat játszottak, lófejet készítettek rongyból egy seprűnyélre, ezen lovagoltak.
Szalmabálába lyukat fúrtak, ugráltak, csúszdáztak, bújócskáztak benne.
Vízparton élő gyerekek buzogánnyal célba dobtak, a tóban kacsáztak lapos kövekkel. A természet
volt a játszótársuk, minden eszközt megtaláltak,
amire szükségük volt.
A háborús időszakban azzal játszottak, hogy a
fejtetűt összegyűjtötték egy gyufásskatulyába, kiborították az asztal közepére és kocogtatták az asztalt a két oldalán, és az győzött, akihez a leghamarabb odaért a tetű.
A régi kor gyerekei nem sok eszközzel rendelkeztek, csak a természet kínálta anyagokból tudtak
játékokat készíteni. Kevés játékot kaptak, mégis
sokkal összetartóbbak voltak.
Nánási Lilla
óvodapedagógus
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Az elszakadás elsõ lépése
Bölcsõde I. rész
Az első bölcsődét 1844. november 14-én nyitották meg Párizsban.
Habsburg-Tescheni Albert főherceg Magyarország kinevezett főkormányzójaként kezdett szervezkedni, egy úgynevezett bölcsőház létrehozása érdekében. Ennek eredményeként egy évvel később létre is jött
Brunszvik Júlia, az óvodaalapító Brunszvik Teréz unokahúga vezetésével
a Pesti Első Bölcsőde Egylet, mely 1852. április 21-én nyitotta meg az ország első bölcsődéjét. A bölcsőde a 3 évnél fiatalabb gyermekek nappali
gondozására, nevelésére és ellátására szakosodott intézmény. A bölcsődék nem az oktatási, hanem egészségügyi-gyermekjóléti intézményrendszerhez tartoznak. Külföldön egyes országokban nincs kimondottan 3 év
alattiaknak létrehozott intézmény, az óvodák és bölcsődék mintegy összevontan működnek.
Dömsödön az 1950-es években jött létre a bölcsőde, mely a Kossuth
Lajos utcán kapott helyet a régi csendőrlaktanya helyén. Ebben és elkövetkező cikkeimben szeretném ismertetni a bölcsőde dolgozóit. A kezdő
csapatból már nagyon kevesen élnek, legyen emlékük áldott. Elsőként
szeretném bemutatni:

Béky Istvánné Szadai Ilona
1934-ben születtem Dömsödön. Szüleim
és testvérem is dömsödiek voltak, halálukig
ott is laktak. Pályaválasztásom 1954-ben
kezdődött Dömsödön, a Kossuth Lajos úti
bölcsödében, ami most mint „Zeneiskola”
működik. Először mint ideiglenes bölcsőde
működött, ami azt jelentette, hogy május hónaptól október hónapig működött, majd 3
vagy 4 év múlva államosították, mely minden nap reggel 6 órától este 6 óráig üzemelt.
Először mint bölcsődei gondozónő, majd
mint vezető voltam alkalmazva. Közben
még ideiglenesen működött Dömsödön a
bölcsőde, a szünidőben Budapesten folytattam munkámat szintén gyermekek között.

is mint bölcsődevezető dolgoztam tovább egészen addig, míg második gyermekem is megszületett. Miután eljöttem, nemsokára itt is bezárt a bölcsőde.
Körülbelül 18 évet töltöttem a gyermekek között. Elmondani nem lehet, hogy
mennyit kellett küzdeni azért, hogy tovább működjön és bölcsőde lehessen,
mert nem tartották érdemesnek, pedig a szülők igényelték volna.

Hálásan emlékszem és köszönöm a velem dolgozó munkatársaimnak,
akik kitartottak a nehéz időszakban is, és lelkiismeretesen vigyázták és gondozták a gyermekeket. Dömsödön dr. Székely Zsigmond doktor úr nagyon
sokat segített nekem tanácsaival, és közben felügyelt a bölcsödében. Minden
nap jött ellenőrizni a gyerekeket, ha közben lázasak vagy betegek lettek. Bugyi községben dr. Abai Frigyes doktor úr szintén nagy segítségemre volt.
Sajnos egyikük sem él már, de emlékük, segítőkészségük emlékeimben igen,
amiért hálás vagyok nekik haláluk után is, és köszönöm a segítségüket.

Jobbról: Bencéné, Czikora Lajosné Gecző Katalin,
Szadai Ilona 1954. augusztus

Balról: Ismeretlen, Farkasné Márki Eszter, Béky Istvánné
Szadai Ilona, Molnárné Gábor Anna, Gáspárné Etelka
Dr. Pikler Emmi igazgató főorvos asszonynak két bölcsődéje volt, az egyik
Budán a híres Lóczi Intézet, a másik pedig a Kerepesi úti bölcsőde, ahol én is
dolgoztam. Hálás szívvel gondolok rá, mert nagyon sok mindenre megtanított, és tudásom tovább tudtam vinni. Amikor Dömsödön állandósult a bölcsőde, hazajöttem és itthon dolgoztam tovább, mint bölcsődevezető, 3 hónapos és 3 éves gyermekek között évekig. Férjhez mentem és Bugyi községben

Most visszatekintve, azok a gyerekek, akiket a bölcsődében gondoztam
és neveltem, most körülbelül 55-65 évesek. Ha találkozom velük, tisztelettel és szeretettel beszélgetnek velem, és megemlítik, mi történt azóta
velük. Sajnálják, hogy hosszú éveken keresztül bölcsőde nem működött,
nem működik azóta sem. Évek teltek el azóta, de emlékeim és szeretetem
a gyermekek iránt, amit oly sok küzdelemben és nagy boldogságban töltöttem köztük, soha nem múlik el, és soha nem feledem, mert egy gyermek szeretete, nevelése, sírása egyformán boldoggá tesz. Anyaként szerettek, én pedig fiatal létemre gyermekeimnek tekintettem őket. Remélem, hamarosan lesz újra bölcsőde, de csak az vállalja ezt a hivatást, aki
szereti a gyermekeket és anyaként is vigyáz rájuk, és az igazi édesanyjuk
rá merje bízni szeme fényét, gyermekét, míg ő dolgozik.
(Az olvasott szöveg Béky Istvánné Szadai Ilona visszaemlékezése alapján.)
ifj. Jancsó Attila /Települési Értéktár vezetőségi tagja:
a kulturális örökség témakör felelőse/
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Kihívások, feladatok, megoldások
A kérdésekre válaszol Ácsné Jaksa Szilvia igazgatónõ
Kihívásokkal, megoldandó feladatokkal teli esztendő volt a dömsödi
Széchenyi István Általános Iskola 2019-2020-as esztendeje. A koronavírus által megváltozott oktatás metódusa csak folytatása volt az igazgatóváltással járó változásoknak. Mészáros Pálné igazgató asszony nyugdíjba
vonult. Az iskola új vezetője Ácsné Jaksa Szilvia lett, aki végzős nyolcadikosait négy éven át szívvel-lélekkel tanította, nevelgette minden szépre
és jóra. Nagy felelősséggel feszült neki a reá bízott új feladatnak, miközben osztályfőnöki teendőit úgyszintén igyekezett maradéktalanul ellátni.
A nyár eltelt, de az új tanév kezdése újfent számos kérdést vet fel mindannyiunkban.
Ácsné Jaksa Szilvia igazgató asszonyt kérdeztem az eltelt esztendő
eseményeiről és arról, hogy milyen kilátásokkal indul az új tanév.
– Az igazgatói feladatkör betöltése milyen változásokat hozott az ön
életébe?
– A 2019/2020-as tanévet megbízott intézményvezetőként és a 8. b
osztályfőnökeként kezdtem el. Nem ijedtem meg az összetett feladattól,
nagyon örültem a lehetőségnek és a Tankerület bizalmának. Mindebben
segítségemre voltak kollegáim, helyetteseim és persze a családom tagjai,
akik sok mindent átvállaltak az otthoni munkából.
2020 januárjában neveztek ki intézményvezetővé. Ez nem jelentett változást a munkámban, mert továbbra is 4 osztályban tanítottam matematikát és egy osztályban földrajzot. Idén is hasonló a helyzet, bár az osztályom elballagott, de ugyanúgy tanítok, mert óriási a pedagógushiány. A
nyugdíjba vonult kollegák helyére nehéz újakat találni. Sajnos az egyetemről kikerült friss diplomások számára nem vonzó a kis vidéki iskolában való tanítás lehetősége.
– Az osztálya megérezte ezt a változást?
– Igyekeztem mindent ugyanúgy csinálni mint azelőtt, mégis érezték
rajtam, ha valami történt. Ők voltak ott, mikor jött a telefon a tankerülettől
és felkértek az igazgatói állásra és sorolhatnám… Sok közös programon
vettünk részt az iskolán kívül. Együtt túráztunk, heti rendszerességgel
táncórákon vettünk részt, mert készültünk a Széchenyi bálra. A szülőkkel
nagyon jó kapcsolat alakult ki, a tanítványaim pedig a szívemhez is nőttek, hiányoznak. Szeretettel gondolok rájuk.
– A 2019-2020-as tanév második fele járványügyi szempontból is igazi kihívásokkal teli hónapokat tartogatott a gyerekek, szülők és pedagógusok számára. Milyen nehézségekkel kellett megbirkózni?
– A járványhelyzet arra kényszerített, hogy nagyon gyorsan hozzak
ésszerű döntéseket. Meg kellett szervezni a tantermen kívüli oktatást,
mely a gyerekek felügyeletét és a digitális munkarendre való átállást jelenti. Mindez hatalmas feladatot rótt a pedagógusokra és a szülőkre is. A
település vezetése és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ is mellettünk állt ebben a helyzetben. Igyekeztünk mindenki számára elérhetővé
tenni az oktatást. Voltak olyan tanulók, akiknek papíron juttattuk el a tananyagot, másokkal olyan platformokon léptünk kapcsolatba, ami számukra egyszerűbben volt használható.
– Az idei tanév indítása sem egyszerű. Záródnak a határok, egyre több
a fertőzött országos viszonylatban. Jelenleg is használják az online oktatás alkalmazásait?
– Nagy hangsúlyt fektetünk intézményünkben a vírus megelőzésére, a
fertőtlenítésre. Azzal is számolnunk kell, hogy az esetleges digitális oktatásra történő átállás zökkenőmentes legyen. Ezért a kis ötödikeseknél is
létrehoztuk a Classroom csoportot. Beléptettük őket, és ha valaki nem
boldogul, akkor van lehetőség arra, hogy osztályfőnöki órán ezt megcsinálja. A rendes tanítási órákon folyamatosan használjuk a digitális platformokat, hogy a tanulók magabiztosan tudják kezelni, ha szükség lesz rá.
Tehát folyamatosan készülünk, hogy senkit ne érjen meglepetés, ha alkalmazni kell újra az online oktatást.
– Mint igazgató, milyen célokat, irányokat jelölt meg a Dömsödi Szé-

chenyi István Általános Iskola jövőjét
tekintve?
– Fontos feladatnak tartom a jövőben
is az alsó tagozaton az egyéni adottságokat figyelembe vevő képességfejlesztést,
a felső tagozaton a tanulók érdeklődésének, képességének megfelelő felkészítést
a továbbtanulásra. Szorgalmazom, hogy karoljuk fel az arra rászorulókat
és törekedjünk a lemaradásuk csökkentésére, ebben iskolapszichológusunknak és gyógypedagógusainknak fontos szerepe van. A dömsödi iskoláról elmondható, hogy mindig is nagy figyelmet fordítottunk tehetséges
tanulóink gondozására és versenyeztetésére. Matematikai, logikai, vizuális
kultúra, versmondás, természettudományi, sport és idegennyelvi területen
versenyeztettük diákjainkat, akik mindig sikeresen szerepeltek, eredményeikkel öregbítve iskolánk hírnevét. Októbertől bevezetésre kerül iskolánkban a Komplex Alapprogram, melynek lényege az egyéni képességek
kibontakoztatásának elősegítése, a diákok sikerélményhez juttatása. Korszerű pedagógiai eljárásokkal, változatos tanulásszervezési formákkal alkalmazkodnunk kell iskolánk tanulói összetételéhez.
Továbbra is célunk hagyományainkat megőrizni, ápolni, az újakat pedig meghonosítani. A nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés sem maradhat el a jövőben, szeretnénk a falu életének aktív szereplői lenni.
Hosszabb távú céljaim közt szerepel az is, hogy elhasználódott, elavult
eszközeinket lecseréljük és helyettük újakat szerezzünk be, melyek hozzájárulnak diákjaink hatékonyabb motiválásához. Az infrastruktúra és az
eszköztár fejlesztéséhez, bővítéséhez a pályázati lehetőségek megragadásán kívül kívül szükség van arra, hogy minél több szponzort találjon magának az intézmény a jövőben! Folytatni kell a megkezdett felújításokat az
intézmény másik két feladatellátási helyén is. A nyílászárók cseréje mellett
az épületekben fontos lenne a beltéri ajtók, a bútorzat cseréje, a falak festése. Az épület bővítése, új szárny létrehozása megoldaná az étkezéssel kapcsolatos problémákat, persze ehhez meg kell találni a forrást, a pályázati lehetőségeket. Az elektromos és vízhálózat elavultsága szintén napi szinten
okoz problémákat. Az udvar bitumenes részének felújítását, valamint az
udvari játékok, kerti kiülők beszerzését sürgősen meg kell oldanunk!
Eltökélt vagyok. A kitűzött terveket igyekszem megvalósítani, és ebben mindig akadnak segítőtársak. Remélem, hogy a jövőben az alábbi
idézetben foglaltak szerint alakulnak majd dolgaink:
„Amikor végre a tettek mezejére lépsz,
váratlan események, találkozások, támogatók fognak a segítségedre sietni.
Az eltökéltség mágnesként vonzza a segítséget.” (Napoleon Hill)
A kitűzött feladatok megvalósításához tettrekész kollegákat, jól formálható gyerekeket, segítő közösségeket és jó egészséget kívánok!
Vass Ilona

„Együtt–egymásért, sportolj,
táncolj, ne drogozz!”
Sikeresen megtörtént a felvonulás, melyet megköszönök dr. Bencze
Zoltán jegyző úrnak, a ráckevei rendőrkapitányságnak, a polgárőrségnek
és mindazoknak, akik részt vettek a felvonuláson és azoknak, akik
segítettek az alkalom létrehozásában. És külön köszönöm Kovács
Gyulának, az Eurom Egyesület elnökének, hogy közösen létrehozhattuk, több közös civil szervezettel, roma önkormányzatokkal. Folytatjuk!!! A következő állomás Kerepestarcsa volt 2020. 09. 19-én.
Köszönettel: Lakatos Mátyás, a DRNÖ elnöke
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Mit kell tudni a vásárlók könyvérõl?
A vásárlók könyvére vonatkozó
törvényi szintű
rendelkezéseket
a kereskedelemről szóló 2005.
évi CLXIV. törvény 5. §-a tartalmazza. A kereskedelmi törvény rendelkezéseinek részletes végrehajtási szabályait a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
A jogszabályok ingyenesen elérhetők: https://
magyarorszag.hu / vissza a régi magyarorszag.hu
oldalra / Keresés / Nemzeti Jogszabálytár / saját
oldal / kereső oldal / keresés összeállítása.
A vásárlók bejegyezhetik az üzlet működésével, valamint az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.
A bejegyzés vonatkozhat a kereskedő által
forgalmazott termék minőségére, biztonságosságára, termékfelelősségi szabályokra, a szolgáltatás minőségére, a személyzet magatartására is, de
kerüljük az alaptalan, indulatos vagy az eladók
személyét sértő bejegyzéseket!
Ha az üzlet személyzete nem teszi hozzáférhetővé vagy nem adja át a vásárlónak a vásárlók
könyvét, esetleg más módon akadályozza, hogy
abba bejegyzést tegyen, a vásárló a jegyzőnél panaszt tehet.
A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű, folyamatosan sorszámozott lapot tartalmazó
nyomtatvány alkalmazható kettő vagy három
példányos kivitelben. A vásárlók könyve tartal-

mazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét,
valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni
vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók
könyve használatba vételének időpontját. A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére
aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a jogszabályban
foglaltaknak.
Működő üzlet esetében a vásárlók könyvét – a
trafikok kivételével – a használatba vétel előtt a
kereskedelmi hatóságként eljáró települési jegyző hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját. Új üzlet esetében a hitelesítés a nyilvántartásba vétellel megtörténik, de a
vállalkozásra vonatkozó adatokat és a használatba vétel időpontját az üzletet működtető kereskedőnek kell kitöltenie. Első alkalommal a bejegyzett adatokat a kereskedő igazolja cégszerű aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával.
A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez
kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú – a bejelentéssel egyidejűleg
megtett – kérelmére a jegyző a kereskedő által
használni kívánt első vásárlók könyvét az üzlet
nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve
használatba vételének bejelentett időpontjától,
mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az
üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.
Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen írótollal együtt kell elhelyezni – a
kereskedelmi hatóság, helyben a jegyző által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú – vásárlók könyvét, azaz a panaszkönyvet. A jól láthatóság és a könnyen hozzáférhetőség azt jelenti,
hogy a vásárló az üzlet személyzetének közreműködése nélkül is megtalálja a vásárlók köny-

vét. A pénztáros környezete vagy a pult
melletti falfelület – ha
van pult az üzletben –
alkalmas hely a vásárlók könyvének kifügDr. Csanádi Károly
gesztésére. Az elhelyekamarai jogtanácsos
zés során ügyelni kell
a jól láthatóságra. A jól láthatóság követelményének nem felel meg, ha a vásárlók könyvét kabátokkal eltakart álló fogasra, falfelületre vagy
táskák mögé helyezik el.
Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének
kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő
a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja az
újonnan bejegyzett panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően rendezetten – megőrzi
és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja.
(GDPR adatvédelmi szabály)
A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott
válasz másodpéldányát.
A trafikokra, mint kiskereskedelmi egységekre nem a kereskedelmi törvény rendelkezései az
irányadók, hanem a Dohánytörvény. A dohánybolti vásárlók könyvét a jegyző nem hitelesíti. A
vásárló panaszával az üzemeltetőhöz fordulhat.
Ha a panaszát elutasítják, békéltető testülethez
fordulhat. Az üzemeltető nevét és elérhetőségét a
trafikban a panaszkezelő táblán kell feltüntetni.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv-tréner
fogyasztóvédelmi referens

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN –
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384 • E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 • E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Kútfúrás
110-es csatornacsővel –
garanciával.

06-30-964-0485

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitvatartása
Hétfő: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csütörtök: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12
Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László
tanító úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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SZEMÉTSZEDÉS DÖMSÖDÖN
(biztató jogszabálytervezet készült a szemetelés megfékezésére)
10 felnőtt és 4 gyerek vett részt a 2020. szeptember 26.-ai dömsödi szemétszedési eseményen. A képek magukért beszélnek! Rengeteg szemetet
összeszedtünk!
Az időjárás vagy a vírushelyzet, nem tudom melyik tántorította el az
embereket a nagyobb arányú részvételtől, de azt kell mondjam, így is sikeresek voltunk! A Védgátsoron, a Szélmalom utcában és az 51-estől a
szőlők felé vezető úton szedtük a szemetet.
A Dömsödi Nagyközségi Óvoda is csatlakozott az akciónkhoz, ők péntek délelőtt (25-én) szedték a nagycsoportos gyerekekkel. Köszönöm az
intézmény vezetőinek, hogy partnerek voltak és örömmel indultak neki az
óvoda és az iskolák környékén összeszedni az eldobott szemeteket. Valahogy így/itt kell elkezdeni a környezettudatosságra nevelést, mert a gyerekek még „nevelhetők”!
Köszönöm a felajánlásokat Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának,
a Pemiko Munkaruházati Boltnak, a Barkácsboltnak, a Sipos ABC-nek, a
Fészek Bútorboltnak, a Dömsödi SZIG-TECH Kft.-nek, Tóbisz Lászlónak és Tarr Tamásnak! A megmaradt eszközöket a tavaszi szemétszedéshez felhasználjuk!
Köszönöm a segítséget a szállító gépjárművel érkezőknek: Ispán Ignácnak, Várkonyi Györgynek és Bárány Józsefnek és persze minden
szorgos kéznek, aki eljött!
Több emberrel beszélgettem a szemétszedéssel kapcsolatban, sokan
azon a véleményen vannak, hogy nincs értelme összeszedni más szemetét,

mert úgyis lesz helyette másik kupac, és az, aki szemetel, úgysem kapja meg
méltó büntetését. Végre van egy kis reménysugár, hogy ez a közeljövőben
változhat. Jelenleg az illegális hulladéklerakás szabálysértésnek számít, de
egy jogszabálytervezet szerint a jövőben bűncselekménynek minősülne.
Az agrárminisztérium kezdeményezése alapján a kerületvezető erdészek hatósági jogkört kapnának, ezáltal ugyanis több mint 1100 erdész
tudna a rajtakapott illegális szemetelők ellen hatóságilag fellépni.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is lépéseket tett azért,
hogy az illegális szeméthegyeket felszámolják. A hulladékot lerakókat
súlyosan, bizonyos mennyiség fölött börtönbüntetéssel szankcionálnák.
A készülő rendeletben már kis mértékű jogsértés is bírságot vonna maga
után, csak abban az esetben lehetne a bírságolástól eltekinteni, ha a jogellenes cselekményt a jogsértő abbahagyta és az eredeti állapotot helyreállította. A hulladékgazdálkodási bírság várhatóan helyszíni bírságként is kiszabható lesz, és azt a hulladékgazdálkodási hatóság mellett más, a területen jelen lévő hatóságok is kiszabhatnák. Emellett javasolják, hogy a jogszerű lerakás megkönnyebbüljön. Elindították a „Tisztítsuk meg az országot” programot, amelynek keretében megkezdődött az illegális hulladéklerakók felszámolása, ezt a programot segíti egy okostelefonra letölthető
alkalmazás is, aminek a neve „hulladék radar”, ezt bárki letöltheti készülékére és bejelentheti vele az illegális hulladéklerakó helyeket. A bejelentés az illetékes hatósághoz érkezik meg.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő
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DÖMSÖD MÁS KÉP(P)
Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót itt a Dömsödi Hírnök
oldalain! A címmel azonos nevezetű Facebook csoport az interneten működik, összegyűjtve minden dömsödi vagy Dömsöd iránt érdeklődő hobbifotóst. Ebben az évben minden hónapban egy-egy aktív csoporttaggal fogok beszélgetni a fotózásról, és még sok minden másról. Jó szórakozást
kívánok Mindenkinek!

Berki Erika
Erikával a legtöbben kora reggel a friss kiflik és briósok társaságában
találkozhatunk a munkahelyén, az 51-es út melletti kis pékségben. Sokat
beszélget az emberekkel, a vevői gyakran megosztják Vele gondjaikat, vagy
éppen a legújabb pletykákat. Egy csupa szív és érzékeny ember, aki a bolton kívül – saját elmondása szerint – inkább visszahúzódó.
– Mit tartasz fontosnak Magadról?
– Szeretek kirándulni, biciklizni. Imádom a vízpartot és a természetet,
itt nyugszom meg (a riport a Duna-parton készült, egy padon ülve –
szerk.), kikapcsolódom, feltöltődöm. Az egész heti „vevős napok” után
szeretem a nyugalmat. Hét közben nagy a nyüzsgés, sok az információ.
Jönnek a vevők, elmondják bújukat-bajukat, én meg felveszem tőlük a feszültséget. Az a baj, hogy én ezen kattogok. Utána pedig itt a természetben tudok leengedni, kikapcsolni. Szeretem a pontosságot, szeretem az
életem szabályok között élni, amikhez én is tartom magam.
– Hogy jött a fotózás?
– Ez a fotós vonzódás egy régi dolog a részemről, kezdve ott, hogy a
nagymamámmal régi képeket nézegettünk. Rengeteg fekete-fehér fotót,
amit imádok! Most is majdnem az első az, hogy lehúzom a színt, és megnézem fekete-fehérben. Szerintem ide csatolható vissza az, hogy szeretem
a régi és régies képeket, a fekete-fehér fotókat, a régi épületeket. Az első
párom fotózott, ő már fent volt az Instagram nevű közösségi oldalon, és
aztán a telefonnal én is elkezdtem. Aztán sokáig telefonnal fényképeztem.
Amikor bekeveredtem hozzátok a csoportba, itt kezdtem másként érezni
ennek a lényegét, és nem bántam meg!
– Ezt hogy érted?
– Addig lekaptam bármit, bárhogyan, nem tudtam, hogyan lehetne, hogyan kellene, nem tudtam a szabályokat, nem is foglalkoztam vele. Azóta is
tanulok. Úgy érzem, hogy fejlődöm, rengeteget lehet tanulni a csoportban.
– Nagyon számítanak Neked a szabályok?
– Nagyon. Szeretek együtt élni a szabályokkal. Nem szeretem felrúgni,
vagy legalábbis úgy gondolom, hogy nem szeretem megszegni azokat.
Most még nem. Aztán lehet, hogy a későbbiekben majd azt mondom, hogy
igen, meglépek valamit, de még egyelőre nem. Ahhoz – úgy gondolom –
jó fotósnak kell lenni, hogy ezt tudatosan megtegyem. Nekem ehhez még
rengeteg idő kell.
– Nemrég vásároltál egy jó kis fényképezőgépet. Mesélj egy kicsit a
„szenvedéseidről”!
– Életemben talán kétszer volt fényképezőgép a kezemben. Megvettem a
gépet, és rájöttem, hogy abszolút nem értek hozzá. Megijedtem! Nem tudtam, hogy hova állítsam, mit kell állítani! Rábíztam magam az automatikára,
de az meg nagyon kevés. Rajta voltam azon, hogy igenis, meg kell tanulni!
Meg kell barátkozni, ismerkedni, használni kell, csinálni folyamatosan. Lépésről-lépésre kezdtem, aztán éreztem, hogy igen, lesz ebből valami! Azt veszem észre, hogy a telefonhoz képest most már másképpen készítek képeket,
másképpen komponálok, és a végeredmény is más. Érdekes viszont, hogy
most, mióta megvan a fényképezőgép, egyetlenegyszer nem használtam a
telefont! Már másképp látom! A gép nálam van mindig.
Most kezdtem „MANUAL”-ban fotózni! (Ez azt jelenti, hogy mindent
„kézzel” állítunk be – szerk.) Mindig hallom, hogy: „rekesz, záridő, ISO” –
ez a legfontosabb! Na, akkor most vettem a bátorságot, hogy akkor ezt én
fogom beállítani a gépemen, és játszom vele. Egyelőre a a rekeszt meg a
záridőt próbálom összehozni. Gyakorlom. Elrontom, nézem, figyelem.
Várom a véleményeket, hogy mennyire rosszak vagy éppen jók a beállítá-

fotó: Berki Erika
sok. Mondták már azt is, hogy rá vagyok „görcsölve”, de én remélem,
hogy egyre szebb és jobb képeket fogok készíteni!
– A technikai dolgoknak utánanézel?
– Utána is olvastam, sőt most, amikor nekiálltam manuálban fotózni,
éreztem, hogy ez a lényege! Ha ezt megtanulom, akkor innentől működni
fog a dolog! Rávettem magam, és először interneten utánaolvastam – több
helyen is, és megpróbálom alkalmazni az ott leírtakat.
– Apukád fest, rajzol, szobrászkodik. Szerinted örökölted a látásmódot?
– Bár mindenki azt mondja, hogy valószínűleg igen, de én nem tudom.
Apu büszke rám, amióta a csoportban vagyok, és látja a képeimet. A
Dömsödi Hírnökben is benne volt néhány képem. Eddig is szívesen vette
az újságot, örömmel jött be hozzám a boltba, hogy: – Kislányom, megvetted már? Láttad? Gratulálok! – És ez nagyon jó érzés! Amiket pedig Ő
csinál, az nekem is! (szemcsillanás – szerk.) Meg szokta nézni a képeimet,
és szokott tanácsot adni, meg szoktuk beszélni. A telefonomon mutatom
meg, hogy milyen képeket készítettem, és nagyon sokszor elmondja,
hogy szerinte ezt még hogy lehetett volna, vagy mit lehetne például a színekkel kezdeni. Ha készítek valami tájképet, vagy olyat, ami Hozzá közel
áll, akkor van, hogy kéri, hogy nagyítsuk ki, mert meg fogja festeni! Ez
nagyon sokat jelent nekem.
– Kudarcok, sikerek – hogy vagy ezekkel?
– Van, hogy úgy érzem, a fotó jól sikerült, megnézem a telefonon, megszerkesztem, és aztán rájövök, hogy borzalmas, mert például szemcsés,
vagy nem sikerült. Vagy esetleg a csoportban nem olyan a visszajelzés.
Ezeket én kudarcnak élem meg. Elbizonytalanodom, és nem is merem
felrakni a képeimet. De olyan is van, hogy már csak azért is felteszem,
mert kíváncsi vagyok a véleményekre! Fontosak számomra a visszajelzések, hogy tudjak viszonyítani. Amit kudarcként élek meg, van, hogy viszszahúz, de szeretek fotózni! Akkor is csinálom és gyakorolok, hajtom magam, hogy jobb legyen! Ha pedig valami jól sikerül, az viszont nagyon jó
érzés, kellemes boldogságot okoz!
– Gyakran érzed azt az elkészült képpel kapcsolatban, hogy valami
még nem stimmel?
– Igen. Nem vagyok biztos magamban! Olyat nem tudok Neked mondani, hogy ez a képem tökéletes! Olyan is gyakran van, hogy egy csomó
képet készítek, hazaviszem, megszerkesztem, hogy na, majd fel fogom
tenni. Aztán eltelik egy kis idő, néhány hét múlva visszanézem – mintha
keresném a hibákat –, és akkor látom, hogy nem tetszik, vagy ezt már nem
fogom feltenni, mert másképp kellett volna. Pedig abban a pillanatban azt
éreztem, hogy az jó.
– Szívesen gondolkodsz a heti témákon?
– Először úgy voltam vele, hogy nekem senki ne mondja meg,
hogy mit fotózzak! Most viszont már úgy gondolom, hogy ez is egyfajta segítség. Van, amikor számomra inspirálóak a témák, de lehet,
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hogy túlgondolom néha. Sokszor nem merem feltenni azt a bizonyos
képet, amit a témáról lőttem, mert lehet, hogy én más irányba megyek
el a téma kapcsán.
– Mi a helyzet a tudatos képekkel? Szívesen gondolkodsz előre a
képeiden?
– Szeretek rajta agyalni. Szeretem fejben összerakni a képet. Megálmodom. Aztán amikor meg kell csinálni, na ott jönnek a problémák! Néha
rengeteg minden kell hozzá! A fények, az árnyékok beállítása például.
Ilyenkor ahogy lehet, kihasználom az adott lehetőségeket. Próbálkozom a

tudatos fotózással, meg szeretem is, de sokszor készítek képet a természetben, és olyankor a pillanat, ami megfog, a meghatározó.
– Van valami javaslatod a fotós csoporttal kapcsolatban?
– Én nagyon várom a személyes találkozókat. Úgy érzem, hogy akkor
tudtam sokat fejlődni, amikor személyesen találkoztunk. Szerintem egyegy találkozó nagyon nagy segítség is, mert beszélgetünk, tudunk kommunikálni. Most, hogy így kimaradt, ez nekem hiányzik! Sőt mindenkit rá
szeretnék arra venni, hogy – ha lesz, igenis jöjjön el személyesen!
aki mindezt lejegyezte: Ispán Imre

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
A boldogság három titka
Talán már írtam, hogy a Hírnökbe írt cikkeimre
viszonylag kevés visszajelzést kapok. Van viszont
egy nagyon kedves ismerősöm, aki elmesélte,
hogy hónapról-hónapra olvassa, és várja az írásaimat a feleségével, sőt még az ismerőseinek is meg
szokta mutatni! Ez megtisztelő, és ezúton is szeretném megköszönni az időt, amit az írásaimra
szánnak, és a visszajelzést, mert valahol engem az
motivál, ha tudom, hogy amit írok, nem száll el a
széllel és az idővel. Hogy miért kezdtem most ezzel az írásomat? Az történt, hogy egy személyes
találkozásunk alkalmával a fent említett ismerősöm említette, hogy szívesen olvasná a gondolataimat arról, hogy az Általa felsorolt három dolog
közül szerintem mi kell a boldogsághoz:
Szerencse – Pénz – Egészség
A következőkben tehát következzék egy kis
szubjektív eszmefuttatás – ha úgy tetszik: agyalás
– a fenti fogalmak mentén.
Elöljáróban rögtön egy kis kitérővel kezdem.
Ez a hármas nekem a jó iparos tábláját juttatja
eszembe, aki kiírta a műhelye ajtajára, hogy: „Jól
– Gyorsan – Olcsón – a három közül csak kettőt
tudok teljesíteni”. Tehát, ha jó és gyors a munka,
akkor nem olcsó, ha gyors és olcsó, akkor nem jó,
és így tovább! Ha belegondolunk, ez egy nagy
igazság! A társadalom és a világ szerintem tele
van ilyen hármasokkal. Vajon ilyen az említett
boldogság-hármas is? Vannak esetleg összefüggések? Vagy átfedések? Vagy mindegyik független a másiktól? Kezdjük akkor egy kicsit boncolgatni! Ígérem, hogy a végére a saját megoldásomat is megismerhetik a kedves olvasók!
Kezdjük a SZERENCSÉvel! Az egész tulajdonképpen logikai úton megközelíthető. Mi is a
szerencse? Ha szerencsés vagyok, akkor bizonyos dolgok – látszólag tőlem függetlenül – jól sikerülnek! Mindegy mihez nyúlok, az jól sül el,
vagy ha kockáztatok, akkor szintén jó a végeredmény! Ha szerencsefia vagyok, akkor bátran
játszhatok szerencsejátékokat, hülyére fogom
nyerni magam... Bezony! Pénzzel! Csak ebben a
formában a szerencse nem létezik! A szerencse
egy véletlenszerű fogalom. Ez a lényege. Korlátlanul senki sem rendelkezik vele. Az első összefüggés tehát így nézne ki: akinek szerencséje van,
annak nagy valószínűséggel pénze is van?
Hmm... lehet. Mitől függ a szerencse? Ezt a szerencsejátékosok nagyon jól tudják! Mármint azt,

hogy a szerencse az egyéntől teljesen független
dolog, amit – ha az egyén észnél van – ki tud
használni! Persze, ha valaki úgy érzi, hogy szerencsés, akkor másként viszonyul a kockázathoz.
A vélt szerencséből adódóan magabiztosabb,
akár többet is kockáztat, így aztán sokkal több lehetősége is adódik a pozitív végkifejletre. A szerencséjét tulajdonképpen a szituációra adott helyes döntése adja! A szerencse és a pénz valamilyen módon összefügg? Bizonyos értelemben
igen, mert ha nyerek a lottón, akkor az pénzt jelent. Ha nyerek a pókerben, akkor is. Persze lehetek szerencsés másképpen is, például ha egy repülőgépen ülök, ami lezuhan, és túlélem a balesetet! Na ebben az esetben a szerencse az egészségemmel van összefüggésben... Szóval akkor a
szerencse a legfontosabb? Hm?
PÉNZ – Sokak szerint az egyetlen dolog, ami
szükséges a boldogsághoz. Kétségkívül hasznos,
ha van az embernek pénze, sőt a mai világban
majdnem minden megvehető. Pont a fent említett
két másik fogalommal van azonban egy kis gond,
ugyanis orvosi ellátást ugyan vehetek pénzért, de
egészséget nem! Szerintem az egészségem nagymértékben rajtam múlik! Persze ha szerencsém
van, akkor jó csillagzat alatt születtem, olyan családba, ahol alapvető anyagi problémák nincsenek. Így könnyebben maradhatok egészséges –
ha akarok! De! Ez nem a pénzen múlik, az csak
egy eszköz hozzá! Sokan élnek szegénységben,
és mégis egészségesebbek, mint néhányan a jómódúak közül! Szóval összefüggés kétségtelenül
van, de függőség nincs a két fogalom között!
Meg tudom venni a szerencsémet? Ha van pénzem, többet merek kockáztatni, de szerencsém ettől még nem lesz! Ezt egyébként a szerencsejátékosok nagyon jól tudják! Ennek külön pszichológiája van. Szóval akkor most kell a pénz a boldogsághoz, vagy nem?
EGÉSZSÉG – a magyar nyelv egy gyönyörű
példája: akkor vagyok egész, ha nem vagyok beteg! Egész = teljes. Tehát az egészség az teljesség.
A teljességhez hozzátartozik a testi és a lelki teljesség is, és – ezt bizony tudjuk – a kettő nagyon
is összefügg! Akkor EGÉSZ az ember, ha megvan a testi egészsége és a lelki békéje is. Az
egészséget, mint fogalmat, kéretik ezután így érteni! No, akkor a kezdő mondatot egy kicsit kibővíteném: akkor vagyok egészséges, ha nem vagyok beteg (tehát nincsenek testi bajaim) és lelkileg kiegyensúlyozott vagyok. Miután ezt tisztáz-

tuk, nézzük az öszszefüggéseket! Ha
egészséges vagyok,
akkor szerencsés vagyok? Bizonyos értelemben IGEN!
Ezt mondhatom!
Persze a natív szerencse ettől független, de figyelembe
véve napjaink testünkre és lelkünkre
nehezedő külső nyomásait a környeFotó: Ispán Imre
zetszennyezéstől a
stresszig, bizony, aki egészséges, az bizonyos
értelemben szerencsés is!
Na jó, és mi a helyzet a pénzzel? Természetesen az összefüggés nem közvetlen, de egy egészséges ember abban az állapotban van, rendelkezik azokkal az adottságokkal, amik a pénz teremtéséhez szükségesek! Sajnos a környezet, a társadalmi különbségek, az örökölt hatások ezt a szép
és ideális gondolatot felülírják, de ami a lényeg: a
pénz egy szükséges rossz dolog – ami hozzátartozik a társadalomhoz, egészség nélkül viszont az
egész egy fabatkát sem ér!
Na akkor mi is kell a boldogsághoz?
A háromból én első helyen az egészséget, második helyen a szerencsét választanám. Ha ezzel a
kettővel korlátlanul rendelkeznék, akkor szerintem a pénz sem lenne gond! Ha egészségesen
élünk, és egészségesek a gondolataink, akkor szerencsét is, pénzt is tudunk teremteni magunknak.
Ki többet, ki kevesebbet, de van rá lehetőségünk!
Ha szerencsénk van, akkor túléljük a zuhanást,
vagy nyerünk a pókerben, sikeres lesz a vállalkozásunk, megéri kockáztatnunk. Egy egészséges
pszichével így aztán pénzt is tudunk teremteni.
Megfelelő pszichés egészség nélkül viszont ami
könnyen jön, az könnyen is megy...
A pénzzel a maga ideális értelmében a szerencsénket nem tudjuk megvásárolni (ha igen, az
csalás). Pénzzel az egészségünket sem tudjuk
megvásárolni. Orvosi ellátást vehetünk, kényelmet vehetünk, áldozhatunk az egészséges életmód oltárán – kinek milyen lehetősége van –, de
az egészség nem megvehető! Ezért vigyázzunk
rá, amíg lehet! A lottót meg bízzuk a szerencsére!
saját szubjektív gondolatait leírta:
Ispán Imre
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com
Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei – szeptember hónapban történt:
Előző cikkem óta ismét sok káresetünk volt.
A vonulási számunk 63-ról 77-re emelkedett,
ez köszönhető a szeptember első napján Dömsöd és környékén végigvonuló viharnak is.
Ebben a hónapban csak műszaki mentéseink
voltak, tűzesethez nem kellett vonulnunk.
Beavatkozásaink:
Augusztus 30.
Dömsöd – Apaj összekötőúton egy gépkocsi
ismeretlen okból az út menti árokba hajtott és
felborult. Egy fő, a sofőr utazott csak a kocsiban, aki a boruláskor kiesett. Kiérkezésünkkor
nem volt légzése.
Egységünk 2 tagja megkezdte az újraélesztést, mellkas-kompressziót a mentők kiérkezéséig, ezt követően segítettük a munkájukat. A
rajunk többi tagja a helyszínt biztosította, illetve
a kocsiban lévő benzines kanna szivárgását hárította el. A sérült állapotának stabilizálását követően a mentők kórházba szállították. Súlyos,
életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A sérült elszállítása után az egységek kerekeire állították és áramtalanították a gépkocsit.

Szeptember 1.
Az éjszakai vihar után reggel 06:02-kor kaptuk az első riasztást Apajra. Az ottani kárfelszámolás után dömsödi címeken dolgoztunk. Egységünk 15:47-kor érkezett be állomáshelyére.

12 káreset felszámolásán dolgoztunk. A környékbeli településeken is sok volt a kidőlt fa, a
megrongálódott tető, ezért a 12 esetből 3-nál
önkormányzati tűzoltókkal dolgoztunk, de utána már önállóan számoltuk fel a káreseteket személyi sérülés és további károkozás nélkül.
Szeptember 3.
Napos partra kaptunk este egy leszakadt fűzfaág miatt riasztást. Egy motoros fűrésszel a
karesetet felszámoltuk.
Szeptember 10.
Egy újabb eszközzel gazdagodtunk! Köszönjük támogatónknak!
Egy dömsödi támogatónk, aki már nem első
alkalommal segíti egyesületünket, vásárolt egy
„VÍZPAJZSOT” számunkra.
Ez mire is való? Olyan tüzeknél, ahol nagy a
hőterhelés, ahol a ruháink védelme is már a határait „súrolná”, ott a mi védelmünket is szolgálhatja, mert a vízpajzsot magunk előtt megtelepítve a vízfüggöny mögül oltva is tudunk dolgozni. Ez az eszköz alkalmas gázcső szakításnál, ahol a szivárgó gázt a permettel le lehet kötni, így sokkal lassabban alakulhat ki robbanásra
alkalmas elegy utcán az épületek között.
Augusztus 19.
Felkerült az új és egyben a második hangjelzése is a szernek, ami egy FIAMM kompreszszoros sziréna.
„Hogy jobban halljanak”
Most lehet van aki azt gondolja, hogy minek
ennyi hangjelzés, miért akarunk mi ennyire
feltűnősködni? Hát nem a feltűnési viszketegségünk miatt lett felszerelve, hanem pont azért,
mert nem vagyunk, voltunk elég feltűnőek, hangosak! Amikor megkezdjük a vonulást, minden
esetben olyan személyek vezetik a fecskendőnket, akik erre a kategóriára érvényes jogosít-

vánnyal rendelkeznek. A gépkocsink folyamatosan karbantartott, ellenőrzött állapotban, évente megújított műszaki vizsgával van használatban. A sofőrjeink mindegyike hosszú évek óta
rendelkezik teherautó-vezetői engedéllyel, és
munkájuk miatt már több százezer kilométert
levezettek.
DE!
Mi hiába felelünk meg a jogszabálynak, hiába tökéletes az autónk, hiába vannak rutinos sofőrjeink, ha a velünk együtt közlekedők nem figyelnek ránk, vagy nem adnak elsőbbséget.
Azért mikor vonulunk, nem a száguldozás az
első, de méretei miatt a 13 tonnás kamion, amiben szakfelszerelések, személyzet és 2000 liter
víz van, elég nagy tömeg. 2 és fél méter széles, 7
méter 30 centi hosszú és 3 méter 10 centi magas, és elég erőteljesen hat rá a fizika, szóval ha
meg kellene állni vagy hirtelen irányváltásra
lenne szükség, akkor lehet, gond adódna belőle.
Induláskor a fecskendő egy Code 3 sziréna
egységet kapott, ami megközelítőleg 120 decibellel szól a tetőlemezről a sziréna tölcséréből.
Sok kiegészítő ledes fénnyel is felszereltük,
hogy látható legyen, ne csak hallható.
Sajnos nem is egy példa volt már idén arra,
hogy nem vettek észre minket vonuláskor (legalábbis bízom benne, hogy nem szándékos volt
az akadályoztatásunk).
Bízunk benne, hogy a jövőben kevesebben
hajtanak ki elénk, és talán többen elengednek
minket, mikor villogó fényekkel és „üvöltő” szirénákkal sietünk segíteni a bajbajutottakon!
Eljött, eljön lassan a tüzelő, fűtő berendezések
használata, amit nagyon jó lenne, ha egy szakember még a használat előtt ellenőrizne, karbantartana a biztonságos működés érdekében!
A fűtés is lehet veszélyes!
Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülék nem rendeltetésszerű
használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a
műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés elmulasztása. Bár a hűvösebb időben egyre több otthonban kezdenek el fűteni, még nem késő a hivatalos fűtési szezon kezdete előtt szakemberrel
ellenőriztetni a tüzelő-fűtőberendezéseket és az
égéstermék-elvezető rendszereket.
A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos
sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de
nem ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb esélylyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő tüzelőanyagot
égetnek, az elzáródott kéményből pedig a káros
anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszély-
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források a megfelelő használattal teljesen kiküszöbölhetőek!
A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtőberendezések meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó
gázok, így a szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az
ott tartózkodókra. A rosszul bekötött eszköz
gyakrabban meghibásodhat, azt gyakrabban
kell javítani és rövidebb idő alatt tönkremegy,
ráadásul jóval több pénzt kell ráfordítani. Mindez megelőzhető, ha megfelelő minőségű termékeket vásárolunk, a tervezést és a kivitelezést
pedig valódi szakember végzi el!
A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos
feltétele a fűtési rendszer biztonságos működtetésének, hiszen időben kiderül, ha valamilyen
karbantartási vagy javítási munkára van szükség. Ezt a munkát is minden esetben bízzuk
szakemberre. A fűtési rendszer valamennyi elemét ellenőriztetni kell az előírás szerinti időszakonként.
forrás: BM OKF
Előzzük meg a kéménytüzekkel kapcsolatos
káreseményeket!
Megkezdődött a fűtési szezon, és ezzel egy
időben sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta riasztják a tűzoltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelű események többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.
A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő- és egyéb berendezések (páraelszívó,
kandalló) helytelen használatára, a karbantartás
és ellenőrzés hiányára vagy a helyiségek nem
megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. Éppen ezért különös jelentősége van a kémények
rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhető
színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelőberendezésen vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik vissza a
helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem kellően tömített kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy az elszennyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből is.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő, fűtő berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és javítania. A kémény állapotát előírt időszakonként – gázüzemű berendezés esetén évente, szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén félévente
– ellenőriztessük.
A gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor)
is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos lehet a
szén-monoxid-érzékelő (Honeywell) készülék
használata, egy megfelelő eszköz életet menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!
Tanácsos kikérni szakember véleményét szagés páraelszívó vásárlása, kandalló és minimális
légáteresztő-képességű nyílászárók beépítése
esetén. Lehetőség szerint használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes helyiségekben
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(WC, fürdőszoba, konyha) légelvezetőt, így
biztosítható garantáltan a megfelelő mennyiségű és minőségű levegő.
A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal
felszerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése
mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is (vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.).
Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk a megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő berendezés és az éghető anyag között.
A kazán közelében felhalmozott éghető anyagokat távolítsuk el.
Baj esetén azonnal hívjuk valamelyik segélyhívó számot! 112 vagy 105
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést 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! Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma:
18688320-1-13
A kedvezményezett neve:
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma:
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

KÖSZÖNET AZ
ELISMERÉSÉRT!
Egyesületünk számára óriási megtiszteltetést jelent, amikor szembesülünk azzal, hogy
a lakosok elismerik munkánkat.
Az idei SZJA 1% felajánlásokból a Dömsödi Tűzoltó Egyesület 443.354 Ft támogatást kapott!
Ez életünkben minden idők legmagasabb
összege!
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kinyilvánítani annak a rengeteg embernek, aki támogatásra érdemesnek tartotta egyesületünk
tevékenységét!
Azt megígérhetjük, hogy ahogy eddig is, a
teljes összeget az utolsó fillérig a lehető legjobban fogjuk a lakosság és a vállalkozások
biztonsága érdekében felhasználni!
Tisztelettel és köszönettel a Dömsödi Tűzoltó Egyesület valamennyi tagja nevében:
dr. Bencze Zoltán elnök

A Dömsödi Általános
Ipartestület hírei

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

című állandó kiállítás megtekinthető az
Iparos körben minden hétköznap délelőtt,
ill. csoportoknak előre megbeszélt
időpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklődni a következő számokon:
Szabó Andrea: 06 30 5947 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

Adományok
Márciustól fogva van lehetőségünk kisebb
adományok közvetítésére azok számára, akik
szerény jövedelemmel rendelkeznek, vagy tartós
betegség miatt nehéz körülmények közé kerültek.
Az adományok tartalma változó, tartalmazhat
száraz élelmiszert vagy húsfélét. Azok számára,
akik nyugdíjasok, idősek vagy nehezen mozognak, igyekszünk elvinni a csomagokat. Ebben
Dömsöd község képviselői közül vállalnak néhányan nagy szerepet. Akit eddig még nem tudtunk
elérni és szívesen fogadnának csomagot, és valóban indokolt a kérésük, nyugodtan jelezzék.
Megtehetik ezt az önkormányzat családsegítő
szolgálatánál, bármelyik képviselőnél vagy nálam. A támogatóknak ezúton is köszönjük a felajánlásokat!
Szabó Andrea 06-30-594-7169
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Ürömbe öröm is vegyült
Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
Elnézést a szójátékért, de végre pozitív dolgokról is be tudok számolni
a labdarúgók háza tájáról.
A második fordulóban Budajenőre látogatott csapatunk.
Budajenő : Dömsöd 4:7 (0:3)
A sokgólos mérkőzésen Faragó 3, Cziráky, Riegel, Ujfalusi, Cserna
egy-egy góllal járult hozzá a győzelemhez.
A következő fordulóban Üröm látogatott Dömsödre.
Dömsöd : Üröm 5:1 (2:0)
Csapatunk jó játékkal győzte le ellenfelét. A gólokon Cziráky, Palotai,
Faragó (11-esből), Riegel és Kelemen osztoztak.
Ócsa következett. Már a tavalyi bajnokságban is erényeket mutató
Ócsa csapata nem bizonyult könnyű ellenfélnek.
Ócsa : Dömsöd 1:1 (0:0)
A dömsödi gólt Rösch szerezte.
Nehéz mérkőzésre számítottunk a Kistarcsa csapata ellen, amely meg
is valósult.
Dömsöd : Kistarcsa 3:2 (1:1)
Dömsöd, kb. 80 néző. Játékvezető: Kéri (Feigli, Zuigéber).
Dömsöd: Sass Levente – Bábel Norbert, Faragó Gábor, Kelemen Adrián, Szabó Zoltán – Rösch Péter, Ujfalusi Attila, Kerekes Zoltán – Cziráky
Tamás (Szabó István 81. perc), Riegel Bence (Cserna Gábor 82. perc), Palotai György (Moharos Péter 62. perc). Játékos edző: Cziráky Tamás.
Ezen a mérkőzésen a kispadon ülő Végh Gábor és Molnár Sándor nem
jutott játéklehetőséghez.
Már a 9. percben a védőink bizonytalankodása mellett vezetéshez jutottak a vendégek Lakatos révén. Továbbra is a Kistarcsa játszott mezőnyfö-

lényben, ennek ellenére a 14. percben Cziráky a tőle megszokott ügyességgel gólt szerzett. A 34. percben második sárga lappal Rösch Pétert a játékvezető kiállította.
A második félidőt még alig kezdték el, máris a kapunkban volt a labda.
Egy gyors támadás végén Barabás szerzett ismét vezetést az ellenfélnek.
Folyamatos vendégtámadások közepette a mieink is próbálták bevenni az
ellenfél kapuját. Ez a 70. percben Kerekes révén sikerült is. Kerekes egy
jobb oldali támadás végén mintegy 14 méterről pontosan helyezett a kapus
mellett a hálóba. Már-már mindenki elkönyvelte a döntetlent, mikor a mérkőzés 92. percében kapu előtti kavarodás végén Szabó István balettmozdulattal emelt a jobb felső sarokba. Ezen a mérkőzésen Fortuna is segített a győzelem megszerzésében. Azért azt meg kell állapítani, hogy a rutinos Cserna és Szabó beállásával veszélyesebbé vált azonnal a játékunk.
A következő mérkőzésre összesen 12 játékos utazott el Diósdra.
Diósd : Dömsöd 2:1 (1:1)
Már a 4. percben vezetést szereztünk Riegel révén, akit a 22. percben ki
is állított a játékvezető. A 29. percben egyenlített a hazai csapat. A győzelmet csak a második félidő végén, a 84. percben sikerült megszerezniük a
hazaiaknak.
Jelenleg a 6. forduló után a 6. helyen van a tabellán Dömsöd.
A soron következő hazai mérkőzések:
Dömsöd : Dunavarsány II. október 4.
16 óra
Dömsöd : Délegyháza
október 18.
15 óra
Dömsöd : Pilisvörösvár
november 1.
13:30 óra
Dömsöd : Szigetszentmiklós november 8.
13:30 óra
Hajrá Dömsöd!
Varsányi

Nem kell kivágni a diófákat
Az utóbbi időben országszerte rengeteg az elfeketedett termésű, beteg diófa. Sokan aggódva figyelik a jelenséget és keresik a gyógyító megoldást. A facebook közösségi oldalon egy Győr környéki hölgy osztotta meg nyomozása eredményét:
„Utánajártam a dolognak és információkat szereztem egy újfajta kártevőről, a dióburok-fúrólégyről. Megkerestem a Győri Kertbarátok Egyesületét, akik levelemre telefonhívással válaszoltak. Szerencsére nagyon jó híreim vannak, ugyanis a dióburok-fúrólégy által okozott fertőzés megszüntethető és megelőzhető!!!
NEM KELL KIVÁGNI A DIÓFÁKAT!
Nagyon sok hasznos dolgot jegyzeteltem le, melyeket szeretnék megosztani mindenkivel!
Jó lenne, ha minél több emberhez eljutna az információ, megvédve ezzel csodálatos diófáinkat!
Először is néhány gondolat a növényvédelemről, majd azon belül is a diófával kapcsolatos változásokról:
Sajnos a klímaváltozás negatív hatásai a növényvédelem területére is begyűrűztek, s mára már
olyan növényeket is védeni kell a kártevőktől, amelyek esetében korábban erre nem volt szükség.
A kártevők elleni védekezés lehet biológiai és/
vagy kémiai növényvédelem. A biológiai növényvédelem esetében káros anyaggal, vegyszerrel
nem terheljük a környezetet és a növényt, viszont
ez önmagában csak nagyjából 90%-os eredményességet tud produkálni. A teljes siker eléréséhez

emellett feltétlenül szükség van kémiai szerek használatára, amelyek mennyiségét azonban szakszerű
használattal a minimálisra lehet csökkenteni. A két
módszer együttesen már teljes védelmet jelent a
növény számára.
Nézzük, a diófa esetében mit értünk biológiai
védelem alatt:
– Most a legfontosabb feladatunk még a tél
beállta előtt, hogy a fa alól az összes beteg termést összegyűjtsük és elégessük, valamint nem
árt, ha a fa környékét minimum felgereblyézzük, hogy a rovarok ne tudjanak megbújni az
aljnövényzetben.
– Ezt követően legközelebb jövő június-júliusban lesz teendő, amikor is ún. zöldes-sárga ragadós lapokat kell kihelyezni a fa ágaira, amelyekre
darázs alakú csapdát kell pluszban ráragasztani
(www.csalomoncsapdak.hu). Nagyon fontos, hogy
ezeket a csapdákat nem csak hogy nem érdemes,
hanem nem is szabad ennél korábban kihelyezni,
mivel veszélyt jelenthet például a méhekre is, amelyek szintén beleragadhatnak a papírba.
A Győri Kertbarátok Egyesülete is helyez ki
Győr meghatározott pontjain csapdákat, melyek
által megfogott egyedek száma alapján pontosan
meg lehet határozni a rajzás idejét. Ez azért fontos,
mert a rajzáskor és az azt követő héten kell alkalmaznunk a kémiai növényvédelmet.
Kémiai növényvédelem a rajzáskor:
– Valamilyen felszívódó szerrel le kell permeteznünk a fát, de elegendő a permetszert a korona al-

só 1/2-ére juttatni, onnan fel fog szívódni és teljes
védelmet fog biztosítani a növény számára.
– Ezen a permetezésen kívül még egy őszi (október) és tavaszi (március eleje) lemosó permettel is
támogathatjuk a fát.
(A szerek nevét szándékosan nem írom, gazdaboltban tudnak mindenkinek segíteni, többféle alternatíva létezik.)
FONTOS: HONNAN FOGJUK TUDNI, MIKOR VAN A RAJZÁS?
Ebben a Győri Kertbarát Egyesület honlapja
lesz a segítségünkre: www.gyorikertbarat.hu.
ÖSSZEFOGLALVA TEHÁT A TEENDŐK:
1. Beteg termések összegyűjtése, elégetése, fa
alatti terület felgereblyézése.
2. Őszi (október) és tavaszi (március) lemosó
permetezés olajos, kénes és rezes szerek használatával (gazdabolt).
3. Jövő június-július környékén zöldes-sárga lapok kihelyezése (www.csalomoncsapdak.hu).
4. Rajzás figyelése a Győri Kertbarátok Egyesületének honlapján és az azt követő 10-14 napon
belül felszívódó szerrel történő permetezés.
Remélem, tudtam segíteni és jövő ősszel ismét
egészséges diók potyognak majd a kertjeinkben!
Üdvözlettel: Szabó Andrea”

Köszönet a támogatásért
A XIV. Hal-Víz Napok megrendezésében
nyújtott támogatásért köszönetet mondunk a
Dömsödi Borászati Kft.-nek.
Balogh István Ferenc főszervező
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Háziorvosi rendelés

Anyakönyvi hírek
Születtek:
László Tamás – Kosiczki Mónika
NATÁLIA
Kocsi Konrád – Nagy Zsuzsanna Natália
LILIEN
Richter Attila – Bencze Emília
ÁRON

Házasságot kötöttek:
Rafaell Mariann – Füki Zsombor
Latecska Fanni – Kanizsai Norbert
Erőss Ágnes – Mányi Miklós
Rozgonyi Renáta – Nagy Zsolt
Czobor Sarolta – Tóth Mihály
Imre Katalin – Végh Gábor

Elhunytak:
Váradi Gáborné Kiss Julianna
Zátrok Sándorné Gáspár Ilona
Várkonyi Lászlóné Tassi Mária
Kovács Katalin
Gyenes Mária

86 éves
83 éves
95 éves
63 éves
85 éves

Az anyakönyvi hírekben megjelenő elhunytak adatai olyan időrendben kerülnek közlésre, ahogyan az elhalálozás helyszínéről beérkeznek hivatalunkhoz a dokumentumok.

Dömsödi Horgász Egyesület
nyitva tartása

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: október 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: november első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Balogh István Ferenc, Bencze István,
Bucsiné Mózes Henrietta, Budai Szilvia,
Csanádi Károly, Földvári Attila, Gáspár László,
Ispán Imre, Jancsó Attila, Mucsi Edina,
Nánási Lilla, Orbánné Kiss Judit,
Pongrácz József, Szabó Andrea, Szabó Zoltán,
Tarr-Sipos Zsuzsa, Vargáné Gábor Katalin,
Varsányi Antal.
Készült 600 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

Tisztelt állattartók!

Horgásziroda: Dömsöd, Kossuth L. út 31.
Október-november-december hónapban
minden szombat 10-12 óráig tart nyitva.
(Kivétel karácsony.)
Engedélyét Dömsödön a „Célponty” Horgászboltban, illetve Dunaharasztin (Fő út
33.) a Vízipók Horgászboltban rendezheti.
Bővebb felvilágosítást a 06-30-2600957
vagy a 06-30-350-8820-as telefonszámokon kérhetnek!
H.E. Elnöksége

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

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok
Egyesületünk telefonszáma:

06-20-383-5407

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(Előjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.3011.30 óráig, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelőkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig.
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Reza Khodayari
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 14:30–19:30 óráig, kedd, szerda: 9–12 óráig, csütörtök: 14:30–19:30 óráig,
péntek: iskolafogászat, 8–13:30 óráig.
Bejelentkezés rendelési időben.

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idő: hétfőtől–csütörtökig:
17.00–07.00 óráig; péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

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

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

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

HA 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
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Meghívó
A Reformáció ünnepén,

2020. október 31-én
este 6 órakor
a dömsödi református
nagytemplomban
tartandó ünnepi
istentiszteletre.
Szeretettel hívunk és
várunk minden kedves
testvérünket!

XXX. évfolyam 10. szám

Temetõi
közlemény
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy akik a dömsödi temetőben
1995-ben vagy korábban váltották
meg szeretteik sírhelyét, annak a törvény értelmében – 25 év elteltével – a
sírhelymegváltás érvényessége idén
lejár.
Amennyiben szeretnék azt megőrizni, 2020. december 31-ig újra meg
kell váltani.
Ezt a lelkészi hivatalban tehetik
meg: Dömsöd, Petőfi tér 7. Hivatali
idő: hétfő és csütörtök 9-12 óra.
Tel.: 06-24-434-477.
Köszönettel:
Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség Presbitériuma

Temetõi
istentiszteletek
Halottak napja alkalmából 2020.
november 1-jén (vasárnap)
15 óra dömsödi református temető
16 óra dabi temető

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága szerettünk,

VÁRADI GÁBORNÉ
szül. Kiss Julianna
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

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

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

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

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

Hivatali idő:
Hétfő:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise:
Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián érdeklődjenek.

Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Ügyintéző lelkipásztor:
Dr. Almási Mihály

XXX. évfolyam 10. szám

19

Magángyûjtemény a Baross utca 8. szám alatt:
„Szõgyényi Sándor Emlékház” néven
Szeptember 27-én ünnepélyes keretek közt nyílt meg ifj. Jancsó
Attila magángyűjteménye. Dédszüleinek egykori otthona ma a XX.
századi paraszti életforma tárgyi világát eleveníti fel, melybe észrevétlenül szövődik bele a korszak polgári és értelmiségi kultúrvilágának szellemisége. A közszemlére kiállított tárgyak mennyisége, esztétikája méltán ejti ámulatba a látogatót.
Honnan ez a lendület, ez az elhivatottság, a régmúlt felkutatása
iránti hevület, a gyűjtés iránti vonzalom? Nos, ennek felderítésére
elég, ha fellapozzuk a Dömsödi Hírnököt:
2015 áprilisban Rejtett kincs címmel közölt interjút Attilával Szabó

Andrea képviselő asszony, majd 2017 márciusában „Markaimba
metszettelek téged…” (És. 49.16) c. cikkében írja róla:
„Lenniük kell olyan embereknek, akik felismerik a múlt értékeit,
akik átmentik a múltból azokat a dolgokat, amelyeket az emberek
többsége elfeled és megsemmisít. Jancsó Attilából olyan ember lesz,
aki mindezt meg fogja őrizni. Akire rá lehet majd bízni a tárgyakat,
gyűjteményeket, szellemi örökséget. Ezer emberből egy születik ilyennek… és az ilyen is marad amíg él. Ahogy meg van tervezve a DNS
térképe, úgy megvan az életútja is…”
Attila a Dömsödi Hírnökben, valamint facebook oldalán folyamatosan beszámol kutatásainak eredményéről. Így már 2017-ben olvashattunk a Szalay emlékkiállításról, mely
2018-ban „Múltunk peremén” címmel járt Dunaújvárosban, Apostagon, Szalkszentmártonban és Kunszentmiklóson is. Legutóbb népszerű
rovatként jelent meg hónapról hónapra „A Háború zsoldja” c. sorozata, mely egy-egy életutat mutatott be.
Fáradhatatlan, érdeklődése a régmúlt idők emlékei iránt lankadatlan.
Kívánom, hogy mindez a jövőben is
így maradjon!
Vass Ilona
Az emlékház átadásáról képes
összefoglalónkat itt láthatják:

Fotó: Vass
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Kiemelt események szeptemberben
Jubileumi diplomák átadása

Fotó: Vass

Szemétszedés

Fotó: Tarr-Sipos

Fotó: Tarr-Sipos

Fotó: Vass

Fotó: Vass

