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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A koronavírus járvány miatt már második évben marad el a Dömsödi Napok rendezvénysorozat! Csak remélni tudom, hogy a jövő
esztendőben végre arról számolhatok be, hogy a XXVI.-at nagyszámú közönség előtt sikerült megrendeznünk! Túl azon, hogy ez a három nap kitűnő alkalmat jelent számunkra arra, hogy vendégeinknek
és a világnak megmutassuk magunkat, nekünk is szükségünk van
egy olyan hétvégére, amikor tényleg felhőtlenül kikapcsolódhatunk!
Bízom abban, hogy a vírus mutáns változatai – elsősorban a nagyszámú oltakozás miatt – nem okoznak olyan kezelhetetlen hónapokat, amelyek ismét előrevetítenék a jövő évi korlátozásokat! Ezért is
kérek minden Kedves Olvasót, hogy aki még nem regisztrált oltásra,
azt rövid idő alatt tegye meg! A saját és mindannyiunk érdekében!
A legutóbbi írásom óta jelentősen előreléptünk az egészségügyi központ engedélyeinek megszerzésében! A múlt héten már az ÁNTSZ által
kért előírásokat is teljesítettük. A rendelőkben a telefonok és az internet
vonalak már élnek, és a tájékoztató táblák is a helyükre kerültek. Várjuk a
várókba a már megrendelt széksorok leszállítását is! Az utolsó simítások
után, várhatóan még augusztusban meglesz a költözködés! A változásokról időben értesíteni fogjuk lakótársainkat!
Múlt havi mulasztásomat pótolom azzal, hogy felsorolom azoknak a
végzős nyolcadikosoknak a nevét, akik a ballagáson Polgármesteri Díjat
vehettek át tőlem! Tehát az öt kitüntetett neve: Bucsi András, Liptai
Áron, Baranya Ábel, Mészáros Fanni és Katona Marcell! Gratulálok valamennyi most végző diáknak, természetesen a díjazottaknak külön is!
A holtágon elburjánzott zöldnövényzet idén is komoly szenvedélyeket
váltott ki pro és kontra, horgászok és természetvédők között. A soron következő képviselő-testületi ülés elé kerül az ügy, hiszen bármiféle beavatkozásnak is komoly anyagi következményei lesznek. A költségvetésünkben nem szerepel hínárvágásra stb. fedezet, így testületi döntés esetén át
kell csoportosítanunk pénzt valamelyik másik feladattól! Bármiféle mesterséges beavatkozásról is döntünk, a természetvédelmi előírásokat maximálisan be kell tartanunk!
Úgy tűnik, hogy a végére jutottunk az utóbbi hetekben észlelt ivóvíz problémáknak. A rendszer alapos átvizsgálása – informatikai és
szerelői szempontból – meghozta a gyümölcsét, így szinte kizárt a
jövőbeni teljes vízhiány kialakulása! Természetesen csőtörés lesz ezután is, ami időleges vízkorlátozást jelenthet, de a rendszer teljes leállása nem fog bekövetkezni!
Augusztus 20-án délelőtt 10 órára várom Önöket a hivatal előtti téren,
ünnepi megemlékezésünkre! Csak jelzem, hogy a Dömsödi Napok elmaradása miatt, az ünnepség keretében adjuk át az arra érdemeseknek a kitüntető címeket! Hagyományainkhoz hűen a „Szép Dömsödért” plaketteket is most adja át Muzs János bizottsági elnök, aki az ünnepi beszédet is
mondani fogja!
Bencze István

„István tette szentté a magyart,
Ő mindenkinek csak jót akart.
Ott ahol volt, szentlélek lakott,
Ő nekünk egy országot adott.”

Meghívó

Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját

2021. augusztus 20-i ünnepségünkre.
A rendezvény 10 órakor kezdődik
a Polgármesteri Hivatal előtti parkban.
Ünnepi istentisztelet a dömsödi egyházak részvételével.
Ünnepi beszédet mond:
Muzs János képviselő.
Megemlékező koszorúk elhelyezése.
Díszpolgári cím és a Dömsödért Emlékérem
ünnepélyes átadása.
Dömsöd Vállalkozója cím ünnepélyes átadása.
„Szép Dömsödért” emlékplakettek átadása.
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Ju és Zsu Társulat tagjai.
Felkészítő: Ócsai Julianna.
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Isten éltesse erõben, egészségben, szeretetben
Laczi Gáborné Mariska nénit,
aki 90 évesen is szorgosan éli mindennapjait
Mariska néni 1931. augusztus 14-én született Dömsödön. Idén augusztusban tölti be kilencvenedik életévét. Sokan ismerjük őt, hisz jó példával áll
előttünk szorgalmával, józan gondolkodásával, Istenbe vetett hitével. Korábban a Dömsödi Hírnök hasábjain is találkozhattunk vele egy-egy korabeli fotón vagy róla készült írásban. Készségesen mesél élete minden szakaszáról. Hallgatósága, olvasóközönsége erőt meríthet élettörténeteiből. Évtizedek óta aktív támogatója, patronálója a Petőfi Emlékház és Kiállítóhely
gyűjteményének, tapasztalataival sokat segít a kiállítási anyag gyarapításában, elrendezésében.
90. születésnapja alkalmával otthonában kerestem fel és kérdezgettem
családról, kedvenc időtöltéséről és a hosszú évek alatt nagyközségünkben
történő változásokról.
– Mariska néni! Meséljen egy kicsit a
szüleiről és a nagyszüleiről!
– Szőlő- és gyümölcstermelő szüleimtől
megtanultam dolgozni és örülni az elvégzett
munkának. Nagyszüleimtől örököltem a varrás és a kézimunkázás tudományát. Öregapám híres szabómester volt. Lóháton jöttek
hozzá még Bösztörről is a legények esküvői
ruhát varratni. Volt egy kis albumja, amibe be
voltak ragasztva a posztófajták. Onnan lehetett választani, aztán az ügynök meghozta a
kért anyagot. A legények egyszer eljöttek
próbálni, következő alkalommal pedig már
vihették is haza a kész ruhát. Arra is emlékszem, mikor öreganyám szabott, a darabok
lepotyogtak és a végén összeszedte, hogy
azok még jók lesznek foltnak. Én olyan 5-6
éves lehettem, a tűbe már be tudtam fűzni a
cérnát, és varrtam is. Volt egy rongybabám,
és annak kellett varrni kendőt, szoknyát,
blúzt. Mindig lestem, milyen anyagok potyognak le, és azt tudtam használni, de öreganyám rám szólt, hogy csak a kicsi darabkákat vihetem, a többi kell foltnak. Így aztán,
hogy tudjak varrni, rossz, agyonmosott dunyhahajakat adott, azt aztán szabhattam, varrhattam kedvem szerint. Nem tanított meg
szabni-varrni, mert korán meghalt. Többnyire
inkább ellestem, hogy hogyan csinálják.
Az elvégzett munkának ma is nagyon tudok örülni, imára kulcsolt kézzel megköszönöm az erőt és az akaratot, hogy elvégezhettem. Így volt ez néhány hete is, mikor az istálló oldalát majteroltam, aztán meg lemeszeltem, hogy szép fehér legyen. De már oda
jutok, hogy „a lélek kész, de a test erőtlen”.
– Sokat tetszik mesélni a régmúlt időkről, Emlékeim címmel le is írta életének
fontosabb állomásait. Ha most végig tet-

szik gondolni az eltelt 90 esztendőre: Hogyan látja a községben végbemenő változásokat?
– Egy emberöltő alatt sokat változott a falunk. Gyermekkoromban az összes utca földes, sáros volt. Csak a Szabadság út volt köves. Nem sok minden épült a községben,
mert a háború után szegény volt a nép, szegény volt a falu. Épphogy létezni tudtak az
emberek, építkezni semmiképp sem. Később
pedig államosították a meglévő épületeket,
ahová többek közt az iskolát is betelepítették. Az évek elteltével azért épült óvoda, iskola, víztorony, kultúrház, gyülekezeti ház,
Szőnyi otthon, katolikus templom, Egészségközpont. Nagyon megváltozott a világ, és
vele az emberek is. Régen összetartók, rokonszeretők voltak az emberek, most meg mindenki a maga hasznát nézi. Nem látják meg a
másik ember nyomorúságát, az idősek magányát. A gyülekezetben azelőtt látogattuk az
öregeket. Most már nincs aki ezt végezze.
– Dömsöd közösségi életében szintén
nagyon aktívan tetszett részt venni. Csak
néhány szóban tessék szíves lenni mesélni
erről!
– A református gyülekezetnél 85 éves koromig, míg fel tudtam ülni a kerékpáromra,
látogattam az időseket, magányosokat és
azokat, akik nem tudtak már eljönni a templomba.
A múzeumnál elrendeztem a lakószobát.
Az üres ágyat közel 200 éves ágyneművel
ágyaztam be. Asztalt, kanapét, tulipános ládát adtam a kiállításra, és az ablakokra is én
készítettem a függönyöket.
A Szőgyényi emlékház anyagához is sok
olyan tárgyat adományoztam, melyek az őse-

Fotó: Vass
im használati tárgyai voltak. Az ott lévő szobában az ágyterítő, a hat párna, a bölcső babakelengyéje is az én kezem munkája.
– Visszatekintve, van-e olyan dolog,
amiről úgy érzi, hogy kimaradt az életéből, amit szívesen kipróbálna?
– Szüleim nagyon szépen daloltak. A
szőlőben a szomszédok szívesen hallgatták.
Ha pár nap nem voltak ott, már hiányolták
őket. Én is szeretek zsoltárokat énekelni és
magyar nótákat dalolni, de nem tanultam meg
citerázni. Ezt nagyon sajnálom, mert édesapám nagyon szépen játszott ezen a hangszeren. Sokat daloltunk és táncoltunk citeraszóra.
Ha most lennék fiatal, megtanulnám Magyarország tájegységeinek népviseletét, és
ebben lennék szakértő. Nagyon érdekel minden apró részlete.
– Mit tetszene üzenni a jövő nemzedékének?
– Hűek legyenek vallásukhoz, egyházukhoz!
Legyen meg bennük az életet adó föld szeretete!
A munka szeretete!
„Imádkozzál és dolgozzál!”
Éljen bennük az idősek tisztelete. Becsüljék meg és ne feledjék el őseik tárgyait, szokásait, ruháit, ételeit és az ízes ő-betűs dömsödi nyelvet!
Kedves Mariska néni! Magam és a Dömsödi Hírnök olvasói nevében sok szeretettel köszöntjük 90. születésnapján!
Vass Ilona
Dömsödi Hírnök felelős szerkesztője
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A Dömsödi Hírnök
30 esztendeje
Beszélgetések az újság fenntartóival
és felelõs szerkesztõivel
Gerenday Éva tanárnő 2001 novemberétől
látta el a lap felelős szerkesztői feladatait. A
csaknem hat éven át tartó komoly munka eredményeként számos interjú, természeti leírás és
képanyag tette olvasmányossá és változatossá a
Hírnököt. Felkeresésemre közösen idéztük fel
ezt az időszakot.
– Hogyan lettél a Dömsödi Hírnök felelős
szerkesztője?
– Anno Ila Anikó kapta meg ezt a tisztséget. A közöttünk lévő közeli kapcsolat okán
kért fel, hogy segítsek neki az újság szerkesztésében. Ez megtisztelő, s eleinte kissé
félelmetes feladat is volt számomra. De Anikótól sokat tanultam, s lassan belerázódtam
ebbe a munkába. Az ő távozása után lettem
én a felelős szerkesztő.
– Voltak-e nehézségeid az elején?
– Természetesen. Új feladat, új kihívásokkal
– ez jelent nehézségeket, gondolom, sokan éltek
át hasonló helyzetet. Tapasztalatlan is voltam, s
ebből fakadtak problémák, de ezeket a legjobb
tudásom szerint igyekeztem megoldani.
– Indítottál-e új rovatokat, ha igen, melyek
voltak azok?
– Az egyik általam indított rovat a „Mesesarok” volt, amelyben helyi lakosok által írt mesék jelentek meg. Emellett dömsödi amatőr költők versei jelentek meg több alkalommal.
– Volt-e saját vagy kedvenc rovatod?

– Saját rovatom nem volt. Időnként írtam
az iskolai eseményekről. Számomra a legkedvesebbek a múltidéző írások voltak. Azokat
kézzel írták, abban a formában kaptam meg, s
mindet én gépeltem a nyomda számára.
– Kaptál segítséget? Milyen jellegű volt?
– Természetesen. Anélkül nehezebben boldogultam volna… Itt is elsőként Ila Anikó
neve jut eszembe. Ő vezetett be a Hírnök
szerkesztésének folyamatába. De meg kell
említenem Csikósné Jutka nevét is, aki lehetővé tette, hogy az OMK irodájában dolgozzak számtógépen. Vagy pl. a kiskunlacházi
nyomdába több alkalommal is önkormányzati segítséggel jutottam át, hogy ne kelljen
buszhoz igazodnom. De ezeken a példákon
kívül, amelyek most hirtelen eszembe jutottak, sok ember támogatását élveztem.
– Hogyan látod, mekkora volt akkor és
mekkora ma a Dömsödi Hírnök szerepe a lakosság tájékoztatásában?
– Korábban nyilván sokkal nagyobb szereppel bírt. Viszont a közösségi média térhódításával a nyomtatott sajtó háttérbe szorul, s ez nem
csak a Dömsödi Hírnökre igaz, ez általánosságban elmondható. Hiszen az internet már szinte
mindenhol elérhető, az információk áramlása
felgyorsult, s az emberek is azonnal akarnak információt kapni – s ezt az igényt egyetlen újság
sem tudja kielégíteni.

– A jövő tekintetében szerinted mekkora a
létjogosultsága a Dömsödi Hírnöknek?
– Létjogosultsága mindig lesz. A Dömsödi
Hírnök a hagyományaink miatt is fontos, véleményem szerint az élő hagyományaink része.
Vannak olyan dömsödi lakosok, akik ebből az újságból tájékozódnak a községben történt eseményekről. Meg kell őrizni számunkra még sokáig.
Ehhez a munkához kívánok sok erőt, lelkesedést a szerkesztőség minden egyes tagjának!
– Köszönöm a válaszaid!
Vass Ilona

Lapozgató
Rovatunkban a 30 éves Dömsödi Hírnök cikkeiből szemezgetünk. 2005. januári számunkban jelent meg az alábbi írás:

Mesesarok
JANUÁR
Fagyos a tél, hideg van még,
Fázik minden ember
Elkezdődik egy újabb év
Várjuk szeretettel!
FEBRUÁR
Álarcot húz kicsi és nagy,
Ünnepel az egész világ.
A fánk már az asztalon áll,
Gyere, kóstoljuk meg már!
MÁRCIUS
Zöld az erdő, zöld a rét is,
Kivirít a kikelet.
Virágzik a gyermekláncfű,
Fűzzünk láncot, gyerekek!

ÁPRILIS
Hímes tojás a kosárba van rakva,
Mert ma van szép Húsvétnak napja.
A lányok kölni-víz fejében
A fiúknak tojást adnak szépen.
MÁJUS
Érik már a mézédes cseresznye,
Kisfiúk, kislányok legnagyobb öröme.
Először telerakják vele hasukat,
Majd színültig szedik kosarukat.
JÚNIUS
A nyár első hónapja
De az iskolában? Záróra!
Sutba kerül a táska, az irka,
A szünidő kezdődik ma.

JÚLIUS
Hangosak az utcák, terek,
Énekelnek a gyerekek.
Anna-bálba is elmennek,
Vidám táncba kezdenek.
AUGUSZTUS
Aratnak a nénik, bácsik,
Beérett a kalász is.
Lassan elmúlik a nyár,
S a szünetnek vége már.
SZEPTEMBER
Kezdődhet az iskola!
Sok kisgyermek jár oda.
Búcsúznak a madarak,
Csak a varjak maradnak.

OKTÓBER
Szüret van a hegyvidéken,
Dolgozhatnak is serényen.
Musttal töltik a hordókat,
S később majd bort isznak.
NOVEMBER
Meghitt szeretetben vagyunk,
Temetőbe bandukolunk.
Sok kis gyertyát lángra gyújtunk,
S egy imát is elmondunk.
DECEMBER
Most már térdig ér a hó!
Szánkón jöhet Télapó!
Karácsonykor angyalt várunk,
Szilveszterkor trombitálunk!
Csonka Zoltánné
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Online hírvadász
Bencze István július 21-i
bejegyzése

XV. Hal-Víz Nap
Kedves Dömsödi Polgárok!
Már néhány nap eltelt a XV. Hal-Víz Nap
óta, de azóta is a fejemben járnak a rendezvénnyel kapcsolatos gondolatok. Reggel 9
órakor, amikor megnyitottam a főzőversenyt,
még csak a versenyzők voltak jelen, egy-két
nézelődővel kiegészülve. Éppen ezért úgy
gondoltam, hogy megosztok Önökkel néhány mondatot és információt a megnyitó
beszédből, ezzel is emlékezve Balogh István
Ferenc barátunkra, aki közel tíz éven keresztül a főrendezője volt a Hal-Víz Napnak!
„Az utóbbi évtized Hal-Víz Napok főrendezője, Balogh Pista barátom a tavasszal, rövid betegség után váratlanul elhunyt! Ez a
tragikus haláleset és a pandémia miatt nem
terveztük a főzőverseny idei megrendezését.
Úgy gondoltuk, hogy majd jövőre méltóképpen megemlékezünk Istvánról, arról az emberről, aki életben tartotta egyik legnagyobb
rendezvényünket! A főrendezőnk barátai másképp gondolták, és a Nálhi család, valamint a
Mészáros család Ócsai Juli segítségével
megszervezték a XV. Hal-Víz Napot! Köszönet és hála érte!”
„Balogh István Ferenc vendéglátós pályafutását főpincérként kezdte a budapesti Thököly étteremben, ezt követően a Nimród éttermet vezette. 1988-ban mestervizsgázott,
szakmája iránti elkötelezettségét és profizmusát tükrözi, hogy az 1989-ben alapított
Venesz József-díjjal járó vándorkupát olyan
sokszor nyerte el, hogy végül örökös Veneszkupa-díjas lett. A szakember számos szakmai szövetség munkáját segítette! Elnöke
volt a Magyar Éttermi Mesterek Klubjának,

tagja volt a Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) etikai bizottságának, továbbá a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek
és a Vendéglátóipari Szakmai Oktatók Országos Egyesületének, valamint a Gundel
Károly-díj kitüntetési bizottságának.”
„Még engedjék meg nekem, hogy megosszak Önökkel egy személyes emléket!
2012. június elejét írunk. Teljes gőzzel készülünk a VI. Hal-Víz Napi rendezvényre. A
hivatalban személyesen keresett meg Balogh
István Ferenc, akiről akkor még nem sokat
tudtam. István azt mondta, hogy jártas a
gasztronómia világában, és ha megengedem,
akkor segítene a főzőverseny megrendezésében. Akkor még nem sokat tudtam Róla, hiszen a kölcsönös köszönésen túl nemigen
volt közös ügyünk vagy témánk! Ajánlatáról
úgy gondolkodtam, hogy minden segítség jól
jön az embernek, és egyébként sem veszítünk vele semmit sem, ha esetleg nem sikerül
a rendezvénynek egy jelentős lökést adni.
Nos, rövid idő alatt kiderült, hogy Istvánnak
a kisujjában több van a gasztronómiával kapcsolatban, mint nekem az egész fejemben!
Nem sokat kellett gondolkodnom azon, hogy

a Hal-Víz Napi rendezvényünknek a következő évtizedben végérvényesen Ő legyen a
főszervezője! Esztendőről esztendőre felkészülten, nagyszerű érzékkel szervezte meg az
egyre népszerűbb nyári rendezvényünket!
Nem véletlen, hogy 2015-ben javaslatomra,
egyhangúan szavazta meg az akkori Képviselő-testület Istvánnak a Dömsödért Emlékérmet!”
„Néhány hónappal ezelőtt, még a tél vége
felé tanakodtunk Istvánnal, hogy a járvány
miatt meg tudjuk-e rendezni az ez évi főzőversenyt? A sors nem engedte, hogy aktív
részt vállaljon a mai nap sikeréből! Most már
csak felülről szurkol barátainak, minden versenyzőnek a csodálatos ízekért.”
Csak a legfontosabb gondolatokat ragadtam ki beszédemből. Remélem, segítettem
egy kicsit Balogh István Ferenc bemutatásában!
Még annyit, hogy július 17-én szombaton
– a hiányérzetünk ellenére – egy nagyszerűen sikerült főzőversenynek lehettünk résztvevői! Jövőre ismét találkozunk!
Bencze István
polgármester

Cser Györgyi bejegyzése július 14-én a Dömsödi Kármentõ Terefere Csoport oldalán

Közadakozás a „48-as kör” zászlóra

Tájékoztatás
Örömmel tájékoztatjuk mindazokat, akik figyelemmel kísérik a
„48-as Kör” zászlójának felújítására indított közadakozást, hogy az
várakozáson felül jól sikerült.
A zászló teljes felújítására az előzetes árajánlatnak megfelelő
700.000 forintot sikerült összegyűjtenünk, az maradéktalanul az erre elkülönített OTP számlán van.
Köszönet érte mindazoknak a dömsödi gazdáknak, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik az adományaikkal hozzájárultak a
gyűjtéshez.
A gyűjtést koordináló helyi vállalkozó arról tájékoztatott, hogy

mind ő, mind pedig az adományozók szeretnék megtartani névtelenségüket. Természetesen ezt a kérésüket maximálisan tiszteletben
tartjuk.
A további gyűjtést a zászló felújítására ezennel lezárjuk.
A későbbiekben szeretnénk a felújított zászlót egy ünnepélyes
alkalom keretében visszaadni Dömsöd település közösségének,
amiről kellő időben széles körben tájékoztatunk mindenkit.
Az átadás során mindenre kiterjedő részletes beszámolót is közzé teszünk a felújítás mozzanatairól és költségeiről.
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Boros-Uri Viktória július 18.-i megosztott
bejegyzése

Dömsödi Vízisport
Duse Kajak Szakosztály
Rafting-/kajakcentrum

Oláh Gyárfás július 27.-i bejegyzése
a Dömsödi Autocross Aréna oldalán
Az elmúlt hétvégén Dömsödön folytatódott az Autocross Alföld Kupa,
mely már a negyedik forduló volt.
Érdekesség, hogy a Hankook Racer Cup-ból két fiatal is kipróbálta
magát, a rallycross után belekóstolhattak az autocross világába. Kovács
Sámuel és Korda Zsófia állt rajthoz Predator XC CrossCar-ral.
Sámuel a harmadik, Zsófia az ötödik lett.

A Dömsödi Autocross Aréna július 30.-i
bejegyzése
A hétvégén a 24 órás versenynek adunk otthont.

Speedzone.hu bejegyzése július 29-én a
Dömsödi Autocross Aréna oldalán

Újra 24 órás verseny!
Mint tudjátok, a Speedzone csapata már évek óta elkötelezett a 24 órás
amatőr versenyek iránt, így természetesen a most hétvégi Dömsödön
megrendezésre kerülő futamon is ott leszünk. A Kompót megint
bevetésre készen áll, a csapat nagyrészt változatlan. Nem mehetünk el
azonban szó nélkül amellett, hogy idén Varga „Cigány” Zoli is velünk tart
az embert és technikát egyaránt nem kímélő kalandban!
A rajt szombaton 14 órakor lesz, de mi már pénteken elkezdjük a bejelentkezéseket a Youtube csatornánkon, hogy mindennel képben legyetek.
Ha a feltételek adottak lesznek, akkor a futam alatt lesz élő közvetítés az
autóból és a szerelősátorból is, illetve érdemes lesz követni a Facebook
oldalunkat is a beszámolók és a bejelentkezések miatt.
A versenyről és a csapatokról pontos információkat a szervezők
oldalán találhattok az alábbi linken: https://www.24hracing.at/hu/teamsdoemsoed-2021
Gyertek, kövessetek minket és szurkoljatok, nem mindennapi kalanddal vár a hétvége!

FOGJUNK ÖSSZE !!!
Csodálatos felajánlás érkezett, a megvalósulás eléréséhez segítséget kérünk.
Dömsödön, ezen a csodás Duna-parti településen működik egy egyesület, a Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület, ennek is a kajakos szakosztálya. Bár egy pici és igen szegény csapatról van szó, de csodás edzőjük
van, Bálint Miklós, aki nem mellékesen sajátjaként szereti a srácokat. Így
a gyerekek rendkívül motiváltak, kiegyensúlyozottak, és országos szinten
kiváló eredményeket hoznak. Mi szülők pedig nagyon boldogok és büszkék vagyunk. Sajnos a csapat a telepen épülethiánnyal küzd, így nagy
gondot okoz a téli edzések megtartása. Eddig az iskola biztosított nekik
termet, de ez úgy tűnik, nem fog működni. Ezért három tehetséges kis kajakos édesapja, Boros Gyula felajánlotta, hogy ha sikerül az egyesületnek
összeszedni annyi pénzt, amiből a könnyűszerkezetes edzőterem felépítésének anyagköltségét finanszírozni lehet, akkor felépíti ingyen a gyerekek
fejlődésének, a csapat biztonságos működésének érdekében az épületet.
Ennek a felajánlásnak az értéke meghaladja a 2,5 millió forintot.
Ehhez kérjük most mindenki segítségét, aki szívén viseli a dömsödi gyermekek jövőjét, aki szereti és támogatná a jövő kajakos nemzedékének fejlődését, és megteheti, az támogassa csapatunkat. A legapróbb összeg is nagy
segítség ahhoz, hogy álmunkat megvalósíthassuk. 40-45 m2-es épületet szeretnénk, hogy a kondigépek és a gyerekek is kényelmesen elférjenek. Ennek anyagszükséglete nagyjából 3 millió forint. Közösen sikerülhet!
Támogatásodat erre a folyószámlára küldheted:
51700272-11134772 Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
A megjegyzésbe kérlek írd be: konditerem
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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

Beavatkozások júliusban
A júliusi hónap sem volt eseménymentes! Cikkem megírásáig már 54
káreseti számnál tartunk, ami egy kicsivel kevesebb az előző évhez képest, mert tavaly július végére már 56 eseményhez voltunk riasztva.
Vonultunk:
45. esemény: június 29-én 13:22-kor kaptuk a riasztást: Ráckeve, Öreghegyen (Sillingi út környékén) a gyümölcsös mellett kigyulladt a fű, az
aljnövényzet. Jelzett helyen ~ 2000 m2-en gaz, avar, szemét, autógumi
égett, a tűz egy ház tetejébe is belekapott.
A helyszínen volt: Keve/1, Sziget/1, Sziget/Víz, Dömsöd ÖTE/1, KisSziget ÖTE/1.
46. esemény: július 10-én nem sokkal 12 óra előtt kaptunk SMS riasztást Apajra.
Esemény rövid leírása: a szobában meggyulladt a parketta és a szőnyeg, de sikerült eloltani.
A hosszabbító volt, ami begyulladt. Kb. 2 órája történt.
A kiérkező egységek átvizsgálást, illetve a kunszentmiklósi kollegák
adat-felvételezést is végeztek.
47. esemény: július 16-án kaptunk riasztást, 51-es főút 55-ös km-nél
bálázógép és tarló ég.
A helyszínre a Keve 1-es, a Kis-Sziget ÖTE, a Délegyháza ÖTE vízszállító és mi vonultunk, és közösen avatkoztunk be. Megközelítőleg
1000 négyzetméteren égett le a tarló, illetve 3 bála.
48. esemény: július 24-én 15:17-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, 51-es
út 48. km-nél egy autó az útról lesodródott.
A gépjárműben egy fő utazott, aki könnyű sérült, de a Mentők további
vizsgálatokra kórházba szállították.
Kollégáink félpályás útzár mellett dolgoznak.
Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.
49. esemény: július 24-én 17:13-kor kaptunk riasztást tűzesethez.
Kb. 1000 négyzetméteren égett a tarló, ami körbálákat is veszélyeztetett. Az egységek gyorsbeavatkozó sugárral és kézi szerszámokkal határolták körbe és oltották el a tüzet.
50. esemény: augusztus elsején 0 óra 10 perckor kaptuk a jelzést, hogy
egy üres, a napokban „kitakarított” telken izzást észleltek a szomszédok.
Az egységek a területet hőkamerával átvizsgálták, egy gyorsbeavatkozó sugár segítségével a parázslást megszüntették.
51. esemény: augusztus 1-jén 5:56-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, Tél
utca egyik ingatlanjánál műszaki mentésben, ajtónyitásban kérik a segítségünket.
52. esemény: augusztus 1-jén 9:26-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
Kunszentmiklósi úton műszaki mentésben kérik a segítségünket: az elsődleges információink alapján az autókrosszpályán személyi sérüléses
baleset történt.
A helyszínre kiérve egységünk az oldalára borult autó tetejét feszítővágóval az oszlopoknál levágta, hogy minimális mozgatással kiemelésre
kerüljön a sérült személy. A mentők a helyszínen a sérültet ellátták, a törött lábát stabilizálták és kórházba szállították.
Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.
53. esemény: augusztus 1-jén 19:47-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
51-es út 54. km szelvényében műszaki mentésben kérik a segítségünket.
Az 54-es km után nem sokkal Tass irányában egy faág a vihar miatt leszakadt, és az egyik sáv felét elzárja.
54. esemény: augusztus 1-jén 20:24-kor kaptuk a következő riasztást:
Dömsöd, Ráckevei úton egy fa nagy méretű ága gépkocsira szakadt, amit
meg is rongált.
Ha támogatni szeretné egyesületünket technikai fejlődésében vagy működésében, itt megteheti:

Takarékbank Zrt. dömsödi fiókja
Egyesület számlaszáma: 51700272 – 10903818 – 00000000
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!!
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.domsodituzolto-egyesulet.webnode.hu vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

8

XXXI. évfolyam 8. szám

Óvodai hírek

Hogyan neveljük, tanítsuk gyermekeinket,
avagy hogy jelenik meg a matematika az
otthoni játékban, házimunkában?
Jó, ha tudjuk, hogy a gyermekkori házimunka nem csak nekünk jelent segítséget,
de az elvégzett munkától a gyerekek is boldogabb felnőttek lesznek: például jobb ítélőképesség és a mások szükségletei iránt nagyobb fogékonyság jellemzi azokat, akiket
gyermekként, már 3-4 évesen bevontak a ház
körüli feladatok elvégzésébe.
A gyerekeknek életkorukból adódóan is eltérőek a képességeik, éppen ezért ne számítsunk arra, hogy minden pont úgy fog kinézni, mintha mi csináltuk volna. Ne javítgassuk
ki feleslegesen, és ne is kapjuk ki a kezükből
azzal, hogy majd mi megcsináljuk, mert úgy
gyorsabb lesz. Sokan esnek abba a hibába,
hogy a kisgyerekek természetükből fakadó
lelkesedését és az utánzás időszakát nem
használják ki a tanulásra, vagy később is inkább megcsinálják maguk, mint százszor
szóljanak a kamasznak.
De lássuk csak, hogy óvodás korú gyermekeink milyen otthoni fejlesztő játékot játszhatnak munka közben.
Íme néhány példa:
• mosás előtt szét tudja választani a fehér
és a színes ruhákat (halmazalkotás),
• összepárosítja a zoknikat mosás után
(párkereső játék),
• leporol felületeket (alacsonyabb, magasabb polcokon),
• segít megteríteni és leszedni az asztalt
(számlálás, párosítás),
• használja a szelektív hulladékgyűjtőt
(halmazalkotás),
• segítséggel gondoskodik a házi kedvenc etetéséről (több, kevesebb, ugyanannyi fogalmával ismerkedik).
Ha csak a főzést nézzük: ez hatalmas lehetőséget rejt a közös élményekre és a tanulásra! A legfontosabb, hogy végig beszélgetünk, ezzel erősödik a kapcsolatunk, és gyarapszik a szókincsük. Önfegyelmet tanulnak,
megélik az alkotás örömét, fejlődik a kézügyességük, látják a munkájuk eredményét,
örömet szerezhetnek másoknak, gyakorolják
a kreativitást, a mértékegységeket, közben
együtt kell működnünk, és egy sor problémát
kell megoldanunk. Süteménygyúrás, szaggatás – különböző formákkal ismerkedés, mint
pl. kör, háromszög.
Vacsora készítése közben lehet játszani
olyan játékokat, amelyekhez nem kellenek
eszközök, mondjuk szóláncot. Ez összehozza a családot, kicsi és nagy is be tud kapcso-

lódni, fejleszti a szókincset, a szociális kompetenciákat – hiszen meg kell várnom, míg
én kerülök sorra. De ha a családi vacsora nehezen jön össze, használjuk ki akár az autózást a közös játékra!
És ne aggódjunk! Ha a főzésen kívül nem
marad már idő a közös játékra, a gyereknek
így is nagy örömet szerzünk az együttléttel.
Játék közben:
Például:
• a kisfiúk számára a kedvenc autójuk
összehasonlításával (a nagyobb-kisebb
fogalma),
• sorba rakva autóikat (hosszabb-rövidebb
megtapasztalása) – ha például kint a hóban hógolyókat készítenek (többetkevesebbet, valahány darabot, gömbölyűt, nagyobbat-kisebbet),
• célba dobnak (számlálják a találatokat),
• távolba dobnak (távolságot becsülnek
meg, és megbizonyosodnak méréssel arról, hogy ki dobott távolabb vagy közelebb, vagy legtávolabb),
• szánkóval lecsúszás, kerüléssel, szlalomozással (egyenes, görbe vonalak, hullámvonalak… stb.; hosszabbak, rövidebbek, ugyanolyan hosszúak),
• tolás-húzás szánkón, megadott szabályok szerint (könnyebb-nehezebb; gyorsabb-lassabb; hosszabb-rövidebb… stb.),
• Ki lett az első? Kinek hány találata van?
Miért? Hogyan alakul a további sorrend?
(tő- és sorszámnevek).
Tehát a gyermek a környezetében előforduló tevékenységek során szerezheti meg
matematikai tapasztalatait, mert számára az a
fontos, az ismerős, a vonzó.
Zsidai Mónika
óvodapedagógus

A D ömsödi
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

XXXI. évfolyam 8. szám

9

Reform a Baksayban
30 éve újrainduló 8 évfolyamos képzés a kunszentmiklósi gimnáziumban
Beszélgetés Csankovszki János akkori igazgatóval
Az 1990-91-es tanévvel új fejezet indult a
kunszentmiklósi Baksay Sándor Gimnázium
oktatásában. A hagyományos négy- mellett bevezették a nyolcévfolyamos képzési formát.
Korábban már tanítottak eszerint, de a II. világháború után az oktatási intézményt államosították, nevét megváltoztatták, és ezzel egy időben
megszüntették az ott folyó nyolcévfolyamos
képzési formát .
Alig több mint negyven évvel később a
gimnázium akkori vezetése – az országban
harmadikként – újra elindította a 8 osztályos
tagozatot, ahová a környékbeli iskolákból,
köztük Dömsödről is szép számmal voltak
jelentkezők.
Csankovszki János akkori igazgató urat kérdezem a képzés elindításának körülményeiről:
– Harminc évvel ezelőtt miért gondolták úgy, hogy szükség van a 8 osztályos
képzésre?
– A ’80-as évek közepén sok frissen végzett fiatal pedagógus dolgozott a gimnáziumban, akik tele tettvággyal nyitottak voltak
az újításokra.
Az egyik őszi nevelési értekezletünkre a Fővárosi Pedagógiai Intézettől jött ki egy hölgy, aki
az iskolarendszerek témában tartott előadást.
Beszélt arról, hogy Budapesten a Kilián György
(ma Németh László) Gimnáziumban tervezik a
8 osztályos képzés beindítását. Ugyanúgy, mint
mi, beiskolázási gondokkal küzdöttek, és javítási szándékkal kezdtek hozzá az újfajta képzés
megszervezésének. Az iskola akkori igazgatója
Hoffmann Rózsa (később oktatásért felelős államtitkár) volt. Felvettük vele a kapcsolatot, és
egy megbeszélt időpontban Warga Lászlóné
igazgatóhelyettessel és Balogh Mihály kollegámmal felkerestük őt. Hosszas beszélgetés
alatt elmondta, hogy ők már a következő tanévben indulnak az új képzési formával. A 8 osztályos képzés összes tantervét kidolgozták, engedélyeztetésre leadták, és jóvá is hagyta nekik a
minisztérium. Tehát a felkészülés utolsó stádiumában voltak.
Nekünk nagyon tetszett mindaz, amit elmondott, és nem volt kérdés, hogy mi is valami hasonlót szeretnénk indítani Kunszentmiklóson.
– Kaptak-e segítséget valahonnan?
– A Kilián György Gimnázium vezetésétől
kértünk és kaptunk segítséget, amiben csak tudtak, támogattak. Elsőként az igazgatónő Hoffmann Rózsa jött el előadást tartani a tantestület
előtt, majd az egész tantestületük látogatott el
hozzánk, és munkaközösségekben beszéltük át
a dolgok menetét, megismertük az általuk kidolgozott tanmeneteket. Szinte napi kapcsolat-

ban álltunk az igazgatónővel, és így eljutottunk
odáig, hogy megpróbáljuk mi is ezt a képzési
formát. Az elhatározás megvolt, innentől az engedélyeztetésre kellett fókuszálni. A minisztériumban a gimnáziumi főosztályra adtuk be a
terveket engedélyeztetésre. Sokáig nem kaptunk választ, ezért felsőbb helyen próbáltunk
érdeklődni. Akkoriban Glatz Ferenc volt az oktatási miniszter, aki történetesen az egyetemi
futballcsapatban együtt focizott Balogh Mihály
kollegámmal. Fölhívtuk Őt, majd egy személyes találkozás alkalmával elmondtuk neki,
hogy mit szeretnénk csinálni. Nagyon örült és
tetszett az elképzelés, így megkaptuk az engedélyt a 8 évfolyamos képzés elindításához. A
tanterveket nem kellett kidolgoznunk, mert azt
a Németh László Gimnáziumtól átvettük. Mint
követő iskola indultunk el, és a minisztérium
által elfogadott tantervvel dolgoztunk.
– Hogyan készültek fel erre a feladatra?
– Míg az elbírálás tartott, mi a környékbeli általános iskolákkal vettük fel a kapcsolatot, hospitálni jártunk hozzájuk a 4. osztályokba. Tantestületünk pedagógusai többségében 14-18 éves gyerekekhez szoktak,
ezért volt fontos látniuk, hogy hogyan kell a
10-12 éves korosztállyal foglalkozni. Sok tapasztalatot szereztünk, és az alsós tanítók
készséggel segítettek bennünket az elképzeléseink megvalósításában. Nagyon örültek,
hogy a legjobb képességű gyerekek így egy
helyre kerülnek, és jobb esélyük lesz a továbbtanuláshoz. Az iskolák igazgatóival felvettem a kapcsolatot, hogy szülői értekezletet tarthassak a 4. osztályos szülőknek, és
beszélhessek a tanítókkal. A tanítóktól nagyon sok segítséget kaptunk. A felvételire
összeállítottunk egy kis matematika feladatsort és egy kis helyesírást, fogalmazást, illetve a végén kicsit beszélgettünk a felvételiző
diákokkal. Egy évfolyamot indítottunk, végül 33 tanulóval kezdték meg az első évet. A
8 évfolyamos képzésen Warga Lászlóné lett
volna az első osztályfőnök, de váratlan halála miatt lett Balogh Mihály.
– Mik voltak az első számú szempontok,
melyeket szem előtt kellett tartani?
– Technikailag a tanulók elhelyezésére volt
elég osztálytermünk. A tanterv tekintetében minimális módosításokat kellett eszközölni aszerint, hogy mi egy kisvárosi iskolában indítjuk el
a képzést. A pedagógusokat illetően is csak a
komplex tantárgyak oktatására 1-2 kollegát
vettünk át az általános iskolából. A latin nyelvet, mint alapozó képzést indítottuk el, melynek ismerete megkönnyítette más idegen nyelvek tanulását. Az ide kerülő gyerekeknek is

meg kellett tanulni, hogy ez egy másfajta osztály, több jó képességű gyermekkel. Újfajta élményt jelentett számukra, hogy nemcsak egyvalaki tudja a választ vagy a jó megoldást, hanem többen is. A pedagógusok szempontjából
pedig a tantervekkel jobban lehetett haladni, és
több információt lehetett átadni a tanulóknak.
– Szinte egy-két év különbséggel, robbanásszerűen történtek a változások nemcsak
az országban, hanem a gimnáziumban is.
Gondolok a névváltásra, a nyolc évfolyamos
képzés beindítására, az egyházi fenntartásra,
igazgatóváltásra. Mennyire befolyásolta
mindez az intézmény működését?
– 1989-ben az iskola fölvette a Baksay nevet, aztán jött a rendszerváltás. Közben beindult a 8 évfolyamos képzés. A friss változások
nem érintettek minket. 1992-ben átvette az
egyház az iskolát, ami igazgatóváltással járt.
Én beosztott tanár lettem, ami nem volt gond,
mert úgyis ezzel szerettem volna foglalkozni.
Az ezt követő időszakban több igazgató is váltotta egymást, kísérletet tettek a 6 évfolyamos
képzés bevezetésére, mellyel a 8 évfolyamos
képzés megszüntetését szorgalmazták. Végül
beigazolódott, hogy a 6 évfolyamos képzésnek nincs létjogosultsága itt Kunszentmiklóson. Miután a 8 osztályos iskolatípust én ismertettem meg a környékbeli iskolákkal, engem ismertek, mint kapcsolattartót, az akkori
vezetés engem bízott meg azzal, hogy legyek
a 8 évfolyamos tagozat vezetője.
2002-ben mentem nyugdíjba, és még négy
évig tanítottam. Akkoriban jöttek be a közös felvételi rendszerek, az emelt és közép szintű érettségik. Sok gyerek ment tőlünk emelt szintű
érettségire. Nagyon büszke vagyok arra, hogy
az utolsó matematikus csoportomból, akik 14en voltak, mindannyian emelt szintű érettségire
jelentkeztek, és nagyon jól meg is feleltek ott.
Jól működött a nyolcévfolyamos képzés azután
is, hogy egyházi fenntartású lett az iskola. Rendben mentek a dolgok, az élvonalhoz tartoztunk,
amit a tanulmányi versenyeken elért eredményeink is mutattak.
– Hogyan látja, jó döntés volt belevágni a
8 évfolyamos képzési formába?
– Bátran állíthatom, hogy bevált ez az iskolatípus, és nemcsak nálunk, hanem máshol is.
Úgy ítélem meg, hogy ez a képzési forma leginkább a kisvárosi gimnáziumok követelményeihez illeszkedik, sokkal inkább az itteni igényeknek felel meg.
Jó döntés volt!
Vass Ilona
(forrás: Bakér Mente 2021. július)
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Erzsébet-táborok a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskolában
Az idén két táborra pályáztunk sikerrel:
20-20 gyermeket táboroztattunk június 28. és
július 02. között, két turnusban. A napközis táborokat hétfőtől péntekig 8-16 óra között tartottuk a zeneiskola épületében.
A táborokban öt tematika köré terveztük a
programokat: Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés; Sport, egészségtudatos életmód; Környezettudatosság, természeti értékeink és környezetszépítés; Művészeti nevelés,
kézművesség, kulturális örökségeink, hagyományőrzés; Kirándulás.
A két tábor programjai nagyon hasonlók
voltak, azzal a különbséggel, hogy az elsőben több volt a kézműves foglalkozás, a másodikban a tánc.
Első napon virológiai edukációs videó közös
megtekintése után megbeszéltük annak tartalmát, majd sportfoglalkozás, népdalcsokor tanulása és néptáncfoglalkozás következett.
Kedden délelőtt az iskolakert szépítése: virágok, cserjék és fűszernövények ültetése következett, és egy kis kézműves foglalkozás. Az első heti csapatnak az udvari pad felújítása és kerítésfestés, a második heti csapatnak mesterséges fecskefészkek felszerelése volt a feladat.
Délután az első héten falfestés volt, második
héten táncfoglalkozás.
Szerdán egész napos kiránduláson vettünk
részt Budapesten és Budakeszin. Délelőtt a
Liszt Ferenc Emlékmúzeumban tárlatvezetés
keretében megismerkedtünk Liszt Ferenc életének legfőbb állomásaival, ezenkívül megtekintettük a zongoraművész személyes tárgyait is.
Délután a Budakeszi Vadasparkban ismerkedtünk Magyarország és a Kárpát-medence állatvilágával.
Csütörtök délelőtt az első héten falfestéssel foglalkoztak a gyerekek, a második héten
táncfoglalkozás volt. Mindkét csapat megismerkedett a kovászkészítés folyamatával, és
közösen szaporítottunk kovászt a másnapi
kenyérsütéshez.
Délután a Petőfi Múzeumba látogattunk, ahol
Petőfi Sándor dömsödi tartózkodásáról mesélt
Vass Ilona, a múzeum vezetője.
Ezután elsétáltunk a Petőfi-fáig, ahol elénekeltük a hétfőn tanult népdalokat, majd a strandra mentünk: napoztunk, fürödtünk, játszottunk,
kajakoztunk, és itt is uzsonnáztunk.
Pénteken délelőtt több csoportban dagasztottuk be a kenyerünket. Ezalatt a többiek koreográfiákat gyakoroltak.
Délután az udvaron akadályversenyt rendeztünk. Ezután vetítettünk a tábor folyamán készített fényképekből.
Közben kisütöttük a kenyeret, megfőtt a gulyásleves is, és közös étkezéssel fejeztük be az
együtt töltött hetet.

Csoportkép az 1. táborról: Budakeszi Vadaspark
Valamennyi táborozó nevében köszönetet
mondok segítőinknek, támogatóinknak: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, Bábel Brigitta, Bene Jánosné, Berki Artúrné, Donec
Szergej, Faragóné Pádár Tünde, Földváriné
Balikó Mariann, Fülöp Lászlóné, Halassyné

Székely Orsolya, Kanderka Andrea Julianna,
Nagy Máté, Varga Anett, Burján Húsbolt,
Harsányiné Dobos Ildikó, Pencz Ádám, Szénási
Roland, Vass Ilona, Farkas Edina, Németh
Klaudia, Palásti Vivien.
Köntös Ágnes igazgató

2. tábor – Liszt Ferenc Emlékmúzeum
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Dömsödi Erzsébet tábor 2021.

Az idei évben is Erzsébet tábor pályázatot nyert a Dömsöd – Áporka –
Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. A Petrovics-házban minden nap tartalmas programokkal vártuk az általános iskolás korú gyermekeket.
Hétfői napon Biricz Márti iskolapszichológus segített a gyerekeknek
ismerkedni, összehangolódni. Délután Józsa Mária tetoválásokkal, arcfestéssel díszítette a gyermekeket. Mészáros Gyöngyi segítségével elkészültek a gyöngy kulcstartók és karkötők.
Kedden sportfoglalkozást tartottunk Tigyi Balázs és Komjáthy Adrienn iskolai szociális segítők közreműködésével. Vass Ilona megvendégelte csapatunkat kemencében sült kenyérlángossal.
Szerdán az Árpád Népe Hagyományőrző Egyesület tette látogatását.
Általuk betekintést nyerhettünk régi korok mindennapi életébe. Szűcs
Viktória dietetikus hallgató és évfolyamtársai játékosan vezették be a gyerekeket az egészséges életmód rejtelmeibe.
Csütörtökön busszal ellátogattunk a Felsőlajosi Magánállatkertbe.
Pénteken a Szőgyényi Emlékházban Jancsó Attila látott minket vendégül.
Attila a múzeumpedagógiai foglalkozások mellett sorversenyekkel tette
színesebbé ott tartózkodásunkat. A nap további részét az OMK-ban folytattuk, filmvetítéssel kötöttük le a táborozók figyelmét. Köszönetünket fejezzük ki a Kisherceg Gyermekház dolgozóinak, akik egész héten segítségünkre voltak. Vass Ilonának, hogy egész héten birtokolhattuk a Petrovicsház területét. Továbbá a Nagyközségi Óvodakonyhának, hogy bejárhattunk ebédelni.

Köszönetet szeretnénk mondani minden kedves segítőnknek, aki
ilyen-olyan módon hozzájárult táborunk színesebb életéhez. Biricz
Márti, Csizmadia Istvánné, Kovács Mónika, Malzseniczkiné Melkvi
Gabriella…
Minden kedves résztvevőnk ajándékokkal hagyta el táborunkat, hogy
még hosszú ideig őrizzék a kellemes élményeket!
Zsinkó Márta
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Mikrovállalkozások pénzügyi-gazdálkodási helyzete és
szervezetfejlesztési lehetõsége a koronavírus-járvány után
Hazánkban a KKV szektorba sorolt vállalkozások körét a 2004. évi XXXIV. törvény határozza meg. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak nevezett kategóriákba való tartozást a vállalkozásokat jellemző foglalkoztatott létszám és a mérlegfőösszeg
vagy az utóbbi helyett a vállalkozó által még
jobban követhető éves nettó árbevétel alapján lehet megállapítani.
A törvény ingyenesen elérhető a Nemzeti
Jogszabálytárban: https://njt.hu

annak a korábbi gyakorlatnak, hogy év végén a
képződött összes nyereség felvételével kiüresítik a vállalkozást. Már a tárgyév elején a munkabérre is előleget kérnek a megrendelőktől, ezt
a lakosság gyakran kifogásolja.
A vállalkozók a koronavírus-járvány időszakában saját bőrükön megtapasztalhatták, hogy
pénzbeli tartalékok nélkül a bezárásokkal, valamint a megrendelők és a vásárlók elmaradásá- Dr. Csanádi Károly
val nem őrizhető meg a vállalkozás működőké- kamarai jogtanácsos
pessége.

KKV-nak minősül a vállalkozás, ha a foglalkoztatottak létszáma 250
főnél kevesebb, az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeg vagy a mérlegfőösszege 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül a kisvállalkozásban a foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A
mikrovállalkozások esetében a jogszabály szerint a foglalkoztatottak létszáma 10 főnél kevesebb – gyakorlatilag kilenc fő –, és az éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Ha nagyságrendileg átlagosan 360 Ft/euró árfolyammal számolunk, akkor a mikrovállalkozások tekintetében az éves nettó árbevétel 720
millió forintnál kevesebb, és a foglalkoztatott létszám éves átlagban sem
haladja meg a 9 főt, ténylegesen még átlagosan is csak 4-5 fő a reális adat.
A KKV szektor vállalkozásain belül 94% a mikrovállalkozások aránya a
Pest megyei kamarai nyilvántartás adatai alapján, de az országos arány is
ehhez hasonló.

A hitelfelvétel is csak akkor segít a vállalkozás helyzetén, ha annak
igénybevétele profit előállítását eredményezi, ha a vállalkozás a járvány
után a jövőben képes lesz olyan összegű nettó árbevételt realizálni, amely
elegendő lesz a vállalkozás működtetéséhez és a hiteltörlesztés fizetéséhez is. A hitel visszafizetésének részletei a futamidő alatt növelik a vállalkozás kiadásait, melyet meg kell termelni. Ha a vállalkozás a hitelt felélte
vagy a tevékenységi kör gyakorlását közvetlenül nem segítő improduktív
fejlesztésre fordította, vagy nem piacképes, vagy szükségtelen kapacitásbővítést hajtott végre, valószínűsíthető a fizetésképtelenség.

A koronavírus-járvány miatt a gazdaság leállása, majd az újraindítás
nehézségei bizonyították, hogy a mikrovállalkozások és az egyéni vállalkozók a gazdaság legsebezhetőbb rétegei nemcsak a járványveszély idején. A becsléseket az iparkamarai veszélyhelyzeti tanácsadó szolgáltatáshoz érkező vállalkozói megkeresések témái alátámasztják. A lakosságtól
érkező panaszok és észrevételek legtöbbször a vállalkozások építési, épületgépészeti és szakipari tevékenységére vonatkoztak. A járvány előtt is a
minőség, anyagra átvett előleggel való elszámolás hiánya és a számlaadás
elmulasztása volt a panaszok forrása.
A termelési adatokon kívül mi jellemezte még az említett vállalkozások kiszolgáltatottságát, melynek egyes elemei, például a hitelfelvétel és a
szakmunkáshiány akár több évig fennmaradhatnak? Nagyon kevés kivétellel az önfoglalkoztató egyéni és mikrovállalkozói körnek nem voltak
pénzbeli megtakarításai, és nem rendelkeztek gyorsan pénzeszközzé
(készpénzzé) tehető értékpapírral sem. A vállalkozások vagyoni állapota
a nyilvános céginformációs adatbázisból kiderül. A legjobban likvid a
készpénz, amely azonnal felhasználható. A likviditás a fizetőképességet
és pénzzé tehető vagyontárgyat, vagyonrészt jelenti. A mini vállalkozások
jelentős része nélkülözhető, pénzért eladható értékesebb vagyontárggyal,
ingatlannal nem rendelkezik, bizonyos eszközöket, állványzatokat, építkezéseken használt kerítéselemeket, de esetenként még telephelyet, raktárt is bérelnek. Találkozni lehetett olyan mikrovállalkozásokkal is, melyek a foglalkoztatott munkatársakat még kéziszerszámokkal sem látják
el. Cégekkel foglalkozó gazdasági jogászként értem a vállalkozások tulajdonosainak érvelését, de ettől még tény marad, hogy csak a saját kéziszerszámaival állhat munkába a felvételre jelentkező. A legfontosabb teendők
egyike, hogy a céges mikrovállalkozások és az egyéni vállalkozók haladéktalanul kezdjék meg a pénzbeli tartalékok képzését. Véget kell vetni

Adósságcsapda is előállhat, ha a hitelt újabb hitellel vagy baráti vagy
tagi kölcsönökkel kísérelik meg visszafizetni, miközben a vállalkozás
talponmaradásához elegendő profit nem képződik. A tagi kölcsön esetében megfontoltan járjanak el a társaságok. Az adóhatóság vizsgálhatja a
tagi kölcsön forrását, honnan volt a pénz?
Az lenne kívánatos, hogy a szolgáltatási szektorban munkát vállalók ne
kényszerüljenek hosszú időtartamú visszafizetéssel járó hitel felvételére.
Mondjuk ki, a megtakarítás képzéséhez árat kellene emelni, de nem mindenre kiterjedően, nem általánosan. Ha a vállalkozó a piaci szint fölé
megy az árral, akkor elveszítheti a lakossági megrendelést, ha alábecsüli a
vállalkozási díjat, akkor a szóbeli szerződéskötéskor kimondott vállalkozási díj nem lesz elegendő a munka elvégzéséhez. Ilyen esetekben kérnek
a vállalkozók további összegeket – néha több százezer forintot – a lakossági megrendelőtől. A vállalkozóknak – különösen az építő-szerelő szakmában dolgozóknak – meg kellene tanulni árat képezni. Kikerülhetetlen,
hogy a mini vállalkozások képesek legyenek technikust foglalkoztatni,
aki megfelelő árajánlatot és a számlázáshoz jó felmérést készít.
Amikor a KKV szektor mikrovállalkozásai és az egyéni vállalkozók a leendő bevételeiket kísérelik meghatározni, nagyon nehéz helyzetben vannak. Ezek a vállalkozások jellemzően és többségében a szolgáltatások területén vállalnak munkát, azonban főleg a javítási igények tervezhetetlenek.
Egyes vállalkozások társasházakkal kötnek szerződést, melyek általában
keretszerződések, és közvetlenül nem eredményeznek árbevételt. E vállalkozói körnek a társasházak esetében a közgyűlés által elfogadott felújítások,
karbantartások jelenthetnek érdemi munkát. Figyeljünk arra is, hogy a szóbeli ígéretek nem minősülnek megrendelésnek és nem számonkérhetők.
Jogbiztonságot csak az írásban megkötött szerződések jelentenek.
Az előbbiekben említett bizonytalan helyzeten segíthetne a szerződéssel biztosított közbeszerzések kivitelezésében és a nagyobb volumenű
magán-beruházásokban, felújításokban megvalósuló építési-szerelési munkákban alvállalkozóként történő részvétel.
Az ilyen törekvés akadálya lehet, hogy a néhány fővel működő mini
vállalkozások nem versenyképesek a piacon. Olyan hosszú határidőket
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ajánlanak, melyet a vállalkozó vagy a fővállalkozó nem fogad el. Az sem
biztos, hogy felelős műszaki vezetőt ki tudnak állítani, mert a képzett
szakembert nem tudják megfizetni. Probléma lehet a munka minőségével
is. Előkerült olyan vállalkozás, melynek öt tagja közül egyiknek sem volt
szakmunkás bizonyítványa. A vállalkozónak megvolt az előírt képesítése,
a vállalkozás is eleget tett a törvényes feltételeknek azzal, hogy legalább
egy fő megfelelt a képesítési követelményeknek, csak az a hiba, hogy
nem a képzett vezető végezte a szakmunkát. Aki kivitelező vállalkozást
képvisel, tisztában van a piaci helyzettel és megnézi az alvállalkozónak
jelentkezőket.
A fentiek nem azt jelentik, hogy meg se kíséreljünk alvállalkozók lenni,
de számolni kell a feltételekkel, a vállalkozásunk megfelelőségével, és
szükség lesz a valóságos referenciák bemutatására is.
Aki még nem tette volna meg, érdemes lenne a több lábon állásról is
gondolkodni. Ha a vállalkozás szolgáltatással foglalkozik, kiszámíthatóbbá válik a gazdálkodás, ha gyártana valamilyen terméket vagy ha szakmája ennek megfelel, elvállalná valamely építmény, irodaház stb. üzemeltetését. Érdemes figyelni a működés szerinti településen megvalósuló beruházásokat. Ha esetleg valamelyik családtag például biztosítási ügynök, az
ő beszámlázása nem segít a vállalkozás helyzetén.
Érdemes lenne időnként azt is megvizsgálni, megérett-e a helyzet az
egyéni vállalkozás kft.-vé történő fejlesztéséhez vagy más cégtől megvásárolható üzletággal való bővítéshez. Nem rossz ötlet az sem, ha vállalkozásunk más céggel összeolvad. Növekedne a létszám, a kapacitás és a bevétel is. Lehetővé válna a munkavállalás folyamatának szakszerűsítése,
műszaki-adminisztratív munkatárs foglalkoztatása, a pénzkezelés, melylyel elkülönülhet a céges készpénzes árbevétel a vállalkozó adózott jövedelmétől stb. Még mindig sok vállalkozásnál a pénztár a vállalkozó zsebe,
melyből költekezik céges és magán célból anélkül, hogy figyelemmel kí-

sérné a vállalkozás könyveiben kimutatott lehetőségét. A járványveszély
idején már a 10-15 szakmunkást foglalkoztató cégek is sikerrel és hitel
nélkül fizetni tudták a munkavállalóik díjazását a „maradj otthon” időszakban is. Ismertté vált, hogy a nagyobb létszámú, tőkeerősebb vállalkozásokat kevésbé viselte meg a gazdaság leállása.
Nem a könyvelő az egyetlen szakember, aki a vállalkozás működtetését
segíteni tudja. Legalább évente egyszer célszerű átnézetni független adószakértővel a vállalkozás adózási kötelezettségének teljesítését. A pénzügyi tanácsadó a jövőtervezés, hatékony bérezési formák, a kulcsemberek
megtartása, a nyugdíjas létre való felkészülés, a bankolás, a bankváltás és
a biztosítási ügyletek tekintetében – időszakos megbízással – segítheti a
vállalkozást. Ha a vállalkozás képzett szakemberekkel oldja meg a szakfeladatokat, akkor az ügyvezető a munkák megszerzésével, anyagszükséglet biztosításával, a kivitelezési munka irányításával és a vállalkozási
díj megfizettetésével foglalkozhat. A kintlévőségek behajtása sem egyszerű feladat, esetenként jogi segítséget is igényel. A vállalkozók saját érdekükben használják fel a koronavírus-járvány időszakában az iparkamarai gazdasági tanácsadás során szerzett tapasztalatokat! Ezt a célt szolgálják a helyi sajtóban megjelent gazdasági szakcikkek.
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara új székhelye:
2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.
A levelezési cím változatlan: 1364 Budapest, Pf.: 81
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (23) 517-988, 517-989
Recepció: +36 (23) 517-987
E-mail: titkarsag@pmkik.hu • Weboldal: www.pmkik.hu
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó, európai uniós kkv. tréner

A felnõtt labdarúgó csapat sorsolása
Az előző bajnokság sok viszontagsága után ismét a megyei III. osztályban játszik labdarúgó csapatunk.
A 2021-22-es bajnokság augusztus 14-én kezdődik.

A sorsolás augusztusra és szeptemberre eső hazai mérkőzései a következők:
Dömsöd : Taksony II
Dömsöd : Inárcs
Dömsöd : Délegyháza
Dömsöd : Gyál

augusztus 14.
augusztus 28.
szeptember 12.
szeptember 19.

17 óra
17 óra
16 óra
16 óra

Hajrá Dömsöd! A bajnoki mérkőzések megtekintésével (jegyvásárlással) hozzájárulunk a focicsapat fenntartásához szükséges anyagiakhoz.
Jó levegőn, kellemes időtöltést jelent minden sportszerető embernek.
Varsányi Antal

Tájékoztató a Dömsödi H.E. tagjai részére
Tisztelt Sporttárs!

A DÖMSÖDI HORGÁSZIRODA NYITVA TARTÁSA:
SZERDA, PÉNTEK, SZOMBAT 8–10 ÓRÁIG.
CÍME: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A 06-30-260-0957 vagy a 06-30-350-8820-as TELEFONSZÁMOKON KÉRHETNEK!
H.E. Elnöksége

Kútfúrás
110-es
csatornacsővel –
garanciával.

06-30-964-0485
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A Dömsödi HE 2021. évi horgászverseny kiírása
Gáspár László emlékére
A Dömsödi Horgász Egyesület 2021. évben
is megrendezi házi horgászversenyét, melynek
az idei évben a Préri Horgásztó nevelőtava szolgál helyszínéül.
Nevezési feltétel:
Bármelyik kategória esetén, hogy a nevező a
2021-es évben a Dömsödi HE-nél váltotta ki az
Állami jegyét.
Időpont: 2021. szeptember 19. vasárnap
Nevezési kategóriák:
• Gyermek (kárászos tavon)
• Ifjúsági (Kárászos tavon, vagy nevezési létszámtól függően a Nevelőn)
• Női
• Egyéni
• Családi (2 fő, melyből minimum 1 felnőtt, a
család 1 helyen horgászik)
A helyszínek jellemzői:
– A Préri Horgásztó Dömsöd
és Kiskunlacháza között helyezkedik el, kulturált környezetben,
különböző tavakkal, játszótérrel, étteremmel, horgászbolttal,
szállási lehetőséggel.
Az ún. Nevelő tavon jól kiépített, 40 fő befogadására alkalmas a versenypálya.
Személygépkocsival a kisorsolt horgászhelyekhez közvetlenül lehet parkolni.
Sorsolást követően szervezetten, egy gépkocsi sorban kell
majd a helyszínre autózni.
A verseny során nagy súlyú
és mennyiségű fogások is előfordulhatnak, ezért
kérjük, a kiírás végén lévő szabályzatot különös
figyelemmel olvassák el és tartsák be!
– A Kárászos tó az ún. Nevelő tótól elkülönülve a játszótér mellett található. Ez a tó a gyermek horgászok számára ideális méretű és
mennyiségű halakkal rendelkezik.
Nevezési díj:
14 éves korig ingyenes, 14 év felett 2500
Ft/fő, ami magában foglalja a napijegyet, az
ebédet és a díjazást.
Időbeosztás:
• 7:00–7:30-ig találkozó és regisztráció a játszótérnél,
• 7:30-tól sorsolás, majd bevonulás a versenypályára, szervezetten személygépkocsival,
• 8:20 – 8:30-ig etetés,
• 8:30 – 13:30-ig verseny,
• 13:30-tól mérlegelés, utána folyamatosan
visszatérés előre a játszótérhez, ott ebéd (halászlé és palacsinta), majd ebéd után eredményhirdetés.
Nevezési lehetőségek:
– Dömsödi HE irodában (Dömsöd, Kossuth

L. út 31.) nyitvatartási időben (szerda, péntek, szombat 8–10 óra)
– Célponty horgászboltban (Dömsöd, Kossuth L. út 51.) nyitvatartási időben
– e-mailben: celpontyhorgasz@gmail.com
Az aktuális nevezési lista az egyesület facebook oldalán folyamatosan sorszámozva, frissítve olvasható lesz.
Nevezési határidő: szeptember 10.
Mivel a versenyhelyek száma korlátozott (40
versenyhely + 18 fő gyermek nevező), ezen felüli nevezést elfogadni nem tudunk. A nevezés
csak abban az esetben érvényes, ha a befizetés
megtörtént. Fizetni személyesen a fenti pontokon, illetve utalással az egyesület számlájára
(Takarékbank, 50460272-10002058) lehet. Kivétel a gyermek nevezők, ők maximum 18 főig
ingyenesen jelentkezhetnek.

Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a horgász
nevét, életkorát, a választott kategóriát és a telefonszámot.
Szervezők elérhetősége, információkérés:
Saller András 06 70 532 1522 vagy Balogh
László 06 30 336 8113
A verseny támogatói:
Dovit Kft., Préri Horgásztó, Préri Étterem és
Horgászbolt, Célponty horgászbolt.
Versenyszabályzat:
• Versenyzőnként egy bottal, azon egy horoggal lehet horgászni, tartalékban bármennyi
bot rendelkezésre állhat, melyeket úgy kell
elhelyezni, hogy azok ne keltsék több botos
horgászat látszatát.
• Csali felkínálható horogra tűzve vagy horgon kívül (pl.: fűzve vagy csalitüskén).
• A rendező dudálással jelzi a horgászat kezdetét (verseny kezdete), horgászat végét
(verseny lefújása). Hosszabb, ismételt dudaszó jelezheti még a nem várt esemény (zivatar stb.) miatti versenylefújást (ez esetben
a horgászatot azonnal be kell fejezni), vagy
verseny folytatást.
• Nem várt esemény miatt félbeszakított

verseny folytatásáról vagy a verseny
végleges lefújásáról a rendező dönt és a
versenyzőket értesíti.
• Nem várt esemény miatt lefújt verseny esetében az addig fogott halak súlya alapján dől el
a verseny végeredménye, kivéve, ha a körülmények a mérlegelést nem teszik lehetővé.
• Értékelhető halfaj: ponty, amur, kárász,
keszeg.
• A szektorhatárokat rendező a megjelent és
helyet húzott versenyzők száma alapján jelöli ki a lehető legegyenlőbb módon.
• A versenyző köteles minden hulladékot
összegyűjteni és elszállítani horgászhelyéről, kiemelt figyelemmel a zsinórra és horgokra. Ennek elmulasztását rendező szankcionálhatja akár a versenyző versenyből való kizárásával is.
• A halakkal a kíméletes bánásmód kötelező, halat földre rakni
tilos, ezért pontymatrac megléte
és rendeltetésszerű használata
kötelező! Ennek hiányában rendező az eredményt automatikusan törli.
• Halfogás esetén új szereléket
bedobni csak abban az esetben
szabad, ha a megfogott halat a
versenyző a vízbe (szákba) helyezte.
• A verseny lefújásakor a horgászatot azonnal be kell fejezni,
mérlegelésig horgászkészség
nem lehet bedobva.
• A verseny lefújásának pillanatában már
horgon levő hal még beleszámít az eredménybe, amennyiben a horgász azt 15 perc
alatt megszákolja.
• A halak szákba gyűjtésekor figyelni kell,
hogy egy szákban egyszerre maximum 20
kg hal tárolható. A fogási mennyiségektől
függően a szervezők kérhetik a gyakori
mérlegelést is (5-6 halanként).
• Elpusztult hal nem számít bele az eredménybe, és napi áron a tógazdánál ki kell fizetni.
• A nevezéssel a versenyző a szabályokat elfogadja, és kijelenti, hogy saját felelősségére indul a versenyen,
• A nevezéssel a versenyző kijelenti, hogy a
Dömsödi Horgász Egyesületnél váltott állami horgászjeggyel rendelkezik, és a horgászat feltételeinek megfelel. Az állami jegy
meglétét a szervezők ellenőrzik.
Dömsöd, 2021. 07. 31.
Dömsödi HE elnöksége
Préri Horgásztó Kft. vezetősége
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GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
Eddigi írásaim kapcsán még nem esett szó egy, sokáig az életemet
meghatározó dologról, a zenéről. Akik ismernek, tudják, hogy évtizedekig a hétvégéimet esküvőkön töltöttem. Zenészként sok száz párnak húztam a talpalávalót hétről-hétre. Tapasztalataimról, az igényekről, a zene és az esküvők átalakulásáról annak idején már volt
néhány írásom az interneten. Az az igazság, hogy ezek az írások még
ma is aktuálisak, így arra gondoltam, hogy most – a rovat adta lehetőségeimmel élve – tapasztalataimat megosztom a Dömsödi Hírnök olvasóival is. Több írásról van szó, így aztán – rendhagyó módon – írásaim folytatólagosan fogják követni egymást.

ZENE AZ ESKÜVÕN
A fenti címben szándékosan nem használtam a „lakodalmas zene”
kifejezést, ugyanis ez már nem csak egyszerűen az eseményen használt zenei stílusok összefoglaló neve lett. Mára a lakodalmas zene kifejezés inkább műfaji megjelöléssé alakult, annak pozitív és negatív
felhangjait is magában hordozva.
Induljunk a kályhától. A magyar népi kultúrában az esküvő egyik
fontos eleme volt az emberek mindennapjainak, az eseményhez kapcsolódó szokásokkal, és zenével együtt. Sajnos a tradicionális magyar lakodalmi szokások egyre inkább kihalnak, a mai kor jegyesei
nem igénylik, sőt van, hogy kifejezetten megtiltják a népies szokások
felidézését az esküvőn.
A múlt század eleji magyar filmekben sok példát láthatunk egyegy esküvő bonyolításáról, az ottani szokásokról, és a lakodalomban
megszólaló zenékből is. A lakodalom általában egy vagy két napra
szóló felhőtlen dínom-dánom volt, ahol az emberek jól érezték magukat, szórakozhattak, táncolhattak. Magyar népi, illetve cigányzenekarok játszottak csárdást, verbunkost, friss csárdást, később keringőket, operettrészleteket. Érdekes ma elképzelni, hogy egész végig cigányzenészek húzták a talpalávalót, illetve egy furcsa időutazás lenne, ha egy régi lakodalmas zenekart a mai esküvőkre cibálnánk oda.
Érdekes lenne a zenész és a vendégsereg szemszögéből is. Nincs is
ezzel baj, változnak az idők.
Egy hagyományőrző könyvben olvastam, hogy az „átkos” években
a népi szokásokat igyekeztek „a szocialista társadalom” keretei közé
szorítani, mégsem tettek akkora kárt, mint a mai technokrata társadalom. A szocialista rendszer 40 év alatt nem tudta megszüntetni azokat
a hagyományokat, amelyek napjainkra gyakorlatilag 5-10 év alatt
majdnem teljesen kihaltak. Nem vagyok hagyománytörténész, én a
zenéről fogok beszélni. Annak is csak az általam már tapasztalt korszakáról. A többit meghagyom a nálam sokkal okosabb néprajz- és
hagyománykutatóknak.
Szóval térjünk vissza a cigányzenéhez. A lakodalmakon népzene,
illetve cigányzene szólt. Voltak autodidakta muzsikusok, és voltak tanult zenészemberek, prímások. Általában egy faluban, vagy a falu

környékén két-három banda is volt, a település helyzetéhez megfelelő árfekvésben. Ami nagyon nagy dolog, az a bizalom! A zenekar beírta a dátumot a naptárba, és a dolog el volt rendezve! Alapvetően.
Persze kivétel erősíti a szabályt, de nem emlékszem, hogy olyat hallottam volna a régi öregektől, hogy sok probléma lett volna a lemondásokkal. A zenekar összeállítása általában hegedű, bőgő, cimbalom,
és ez bővülhetett még plusz hangszerekkel. Nemzetiségi lakodalmak
esetében természetesen a néphagyományoknak megfelelő fúvós (német, szlovák), vagy egyéb hangszeres bandák is megjelentek.
A népi hangszerek sokszor keveredtek, megjelent a lagzis zenekarokban plusz hangszerként a harmonika, mely a maga zseniális adottságaival univerzálisan használható volt; gyakorlatilag önmagában is.
Tovább erősítette szerepét a szocialista rendszer a csasztuskákkal és
népnevelő célzatú mozgalmi dalaival. A ’60-as években már felmerült a modern tánczene igénye, ezért általában a magyar lakodalmas
zenekarokban egyre sűrűbben kapott helyet a dobos.
A lakodalom menete már előző napokban kezdődött, nem ritkán
már a zenészek az előző este húzták a finomságokat előkészítő családtagoknak. A lagzi a vendégvárással indult, általában a délelőtti
órákban, a zenekarnak már ekkor szórakoztatni kellett a násznépet. A
közös ebéd után a délutáni program, hogy az egész násznép és az ifjú
pár gyalog tette meg az utat a templomba, illetve a házasságkötő terembe. A zenekar a sor végén vagy bizonyos vidékeken elején zenével kísérte a menetet. A minél nagyobb akusztikus hangzás érdekében az évek során a húros hangszereket egyre inkább felváltotta a
harmonika, a dob, és két vagy három fúvós hangszer. Ez utóbbiak
trombita, harsona, esetleg tenorkürt, később szaxofonok. Körülbelül
a hetvenes évek végén járunk, a klasszikus lakodalmas zenekar tehát:
harmonika, dob, trombita, szaxi – ehhez esetleg még bőgő vagy másik fúvós jöhetett a megrendelő pénztárcájának megfelelően.
A fenti hangszerekkel gyakorlatilag már bármilyen zenét el lehetett játszani, a népies zene mellett megjelentek a műdalok, az újabb
műfajok, könnyűzenei számok, tánczenék, tangó, keringő, beat, illetve latinos stílusok esetleg. Ami lényeges, hogy a násznép felismerte
ezeket a stílusokat, tudott csárdást, keringőt, tangót, sőt Uram bocsá’
még slowfoxot is táncolni...
A „nagy áttörést” én a hetvenes évek végére, nyolcvanas évek elejére helyezném, amikor megjelentek az első villanyorgonák és szintetizátorok. Ezek az eszközök mobilizálhatók voltak, sokkal több
szolgáltatást nyújtottak egy egyszerűen, akusztikusan szóló harmonikánál. Arról nem is beszélve, hogy bal kézzel már teljesen jó baszszushangzást lehetett játszani, így a basszushangszeresek, tubás, bőgős, basszusgitáros szépen ki is potyogtak a lagzis zenekarok nagy
részéből.
Folytatása következik...
gondolatait leírta:
Ispán Imre

Kedves Vendégek, Látogatók, kedves Olvasók!
A Petőfi Sándor OMK és a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár

2021. augusztus 2-től augusztus 20-ig szabadság miatt zárva.
Nyitás: 2021. augusztus 23.
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E B Ö S S Z E Í R Ó A DAT L A P
I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
1. az eb tulajdonosának neve: ..........................................................................................................................................................................................
címe:............................................................................................................................................................................................
2. az ebtartó

neve: ..........................................................................................................................................................................................
lakcíme: ......................................................................................................................................................................................
telefonszáma: ............................................................................................................................................................................
elektronikus levélcíme: ............................................................................................................................................................

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok
3. az eb

fajtája: ........................................................................................................................................................................................
neme: ..........................................................................................................................................................................................
születési ideje: ..........................................................................................................................................................................
színe: ..........................................................................................................................................................................................
hívóneve: ..................................................................................................................................................................................
az eb tartási helye: ....................................................................................................................................................................

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok
1. Transzponderrel ellátott eb esetén
a beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma: ............................................................................................................................................................
a beültetés időpontja: .........................................................................................................................................................................................................
a beültetést végző magánállatorvos neve: ........................................................................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ........................................................................................................................................................................
2. Ivartalanított eb esetén
az ivartalanítás időpontja: ..................................................................................................................................................................................................
b) az ivartalanítást végző magánállatorvos neve: ............................................................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ............................................................................................................................................................
3. Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén
az útlevél száma: ................................................................................................................................................................................................................
az útlevél kiállításának időpontja: ....................................................................................................................................................................................
az útlevelet kiállító magánállatorvos neve: ......................................................................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ......................................................................................................................................................................
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
az eb oltási könyvének száma: ..........................................................................................................................................................................................
az oltási könyvet kiadó magánállatorvos neve: ..............................................................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ..............................................................................................................................................................
V. Egyéb adatok
A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:

megfigyelt

nem megfigyelt*

Kezdő időpontja és időtartama: .........................................................................................................................................................................................
Az eb veszélyessé minősítése:

igen

nem*

Ha igen, akkor a veszélyessé minősítés időpontja: ....................... év ........................................ hónap .......................... nap
* a megfelelő válasz bekarikázandó
.....................................................................................................
az adatlapot benyújtó aláírása
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Kitöltési útmutató az
ebösszeíró nyomtatványhoz
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó,
de el is térhet a két személy.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján vagy az eb külleme
alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell
beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállatútlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok
alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz bekarikázásával
megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát, azaz hogy az eb megfigyelés alatt áll vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve vagy nem.

PETŐ F I EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Nyitva: kedd, péntek, szombat 10–16 óráig.
Az emlékhely az aktuális előírásoknak megfelelően
látogatható!

Telefon: 06-20-253-2589
Belépőjegyek: 500 Ft

Országos Tûzgyújtási
Tilalom 2021. június 24-tõl
A csapadékmentes időjárás és az év első hőhulláma kiszárította
az erdők avarrétegét, és jelentősen nőtt a koronatüzek kialakulásának kockázata is, országszerte fokozott tűzveszély alakult ki az erdőkben. A mai naptól életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a
lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint
azok 200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is.
Kérjük, sehol ne dobjanak el cigarettacsikket, használják a
hamutartót. Az eloltottnak vélt cigarettacsikkek apró égő zsarátnokai sok erdő pusztulásáért felelősek.
A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a
www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. A térkép minden nap 0 óra 1
perckor automatikusan frissül, így minden esetben az adott napon
érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A „napi összefoglalók”
mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők
rendelkezésére áll, amelynek segítségével pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén található erdőterületeket.
Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat meg, környezetünk zöld területei válhatnak fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá.
Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.

Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Az alábbi szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre:
– információátadás az aktuális szociális ellátásokról,
– tanácsadás: (gyermeknevelési; lelki – mentális; életviteli; foglalkoztatási; családi konfliktus), hivatalos ügyintézés:
– családtámogatási ellátások (pl.: GYES, GYET,
családi pótlék);
– egészségkárosodottakat megillető ellátások

(pl.: megváltozott munkaképességűek ellátásának igénylése, fogyatékossági támogatás);
– saját jogú nyugellátások (pl.: öregségi
nyugdíj);
– hozzátartozói nyugellátások (pl.: özvegyi
nyugdíj, árvaellátás);
– egyéb (pl.: kérelmek, beadványok elkészítése),
– pszichológus általi megsegítés,
– adományok közvetítése.

Ügyfélfogadás helye:
2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 16:00
péntek: 8:00 – 12:00
Telefon:
06-24-523-146, 06-24-523-149,
06-24-523-128, 06-24-523-145
E-mail:
domsod.gyermekjoleti@gmail.com
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Háziorvosi rendelés

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Gábor Gergő – Brassó Bernadett
CSENGE
Zsebők Attila – Szabó Vivien
JÁZMIN BELLA
Danka István – Görög Beatrix
DOMINIK
Szijjártó Krisztián – Gugyella Kitty
KRISZTIÁN
Fülöp Sándor – Juhász Jázmin
SÁNDOR
Necsász Sándor – Mészáros Zsófia
JANKA
Robert Schröder – Fábián Ilona Krisztina
KARL-HEINZ JÁNOS

Házasságot kötöttek:
Schiller Attila László – Fehér Krisztina Edina
Béczi István – Perjés Tünde
Németh Alfréd Roberto – Kincses Ramóna
Varga Sándor – Szűcs Szilvia
Horváth Zsolt – Mendler Lívia

Elhunytak:
Ispán Lajos
Orosz Sándor

48 éves
75 éves

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

Tisztelt állattartók!

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
e-mail: domsodihirnok@freemail.hu
Lapzárta: augusztus 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: szeptember első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, Bencze István, Bucsiné Mózes
Henrietta, Budai Szilvia, dr. Csanádi Károly,
Földvári Attila, Ispán Imre, Köntös Ágnes,
Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József, Szabó
Andrea, Vargáné Gábor Katalin, Varsányi Antal,
Zsidai Mónika, Zsinkó Márta.
Készült 600 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok
Egyesületünk telefonszáma:

06-20-383-5407

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion
Security számán: 06-70-634-5434
A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a Horváthkert 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: 8.00 – 18.00
Szombaton: 8.00 – 12.00
Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720
Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség
segélyhívó száma a 112-es központi szám.

Polgárõrök elérhetõsége

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

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:
Dömsöd, Zrínyi út 8/a. Tel.: (06-24) 436-180
Rókusfavy doktornő 2021. július 1-től
nyugállományba vonul. Helyettesítését
Szőnyi doktornő és Wagner doktor úr látja el az alábbi rendelési idők szerint:
„A” hét: dr. Szőnyi Aliz
Hétfő: 8:00–10:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 8:00–10:00, Csütörtök: 15:00–17:00,
Péntek: 12:00–14:00.
„B” hét: dr. Wagner Viktor
Hétfő: 11:00–13:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 11:00–13:00, Csütörtök: 17:00–19:00,
Péntek: 12:00–14:00.
A szabadságok, helyettesítések a rendelőkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelő
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Gyermekorvosi rendelés 2021. január 4-től
„A” hét (páratlan hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő:
8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd:
14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda:
14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek:
8–11 dr. Szekszárdi Margit
Tanácsadás
Hétfő:
15–17 dr. Czúth Ildikó
„B” hét (páros hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő:
8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd:
14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda:
14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek:
14–17 dr. Czúth Ildikó
Tanácsadás
Szerda:
10–12 dr. Szekszárdi Margit

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
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Búcsúzunk
Váratlanul távozott közülünk kolleganőnk és barátunk, BACHMANN
PIROSKA, aki éveken át volt kolleganőnk a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtárban. Hosszú évtizedekig tartó távollét után tért haza, ahol
újra barátokra talált. Visszatért a régi családi otthonba, ahol minden
gyermekkorára és szüleire emlékeztette. Bár egyedül érkezett, mégsem
volt magányos. Családja mellett új közösséget, új barátokat talált. Hűséges tagja volt dabi református gyülekezetünknek, ahol szeretettel vették körül, ahol megnyugvást talált. Fájó pont volt neki fia és unokája távolléte, akiket az elmúlt évek nehézségei miatt ritkán láthatott. Későn
kellett neki otthonteremtésbe kezdeni, de örömöt okozott neki a csinos
kis ház tervezése, amelyet lassan újítgatott fel.
Egész életünkben gyarapítunk, tervezünk, építünk. Majd egy pillanat alatt elvétetik tőlünk mindaz, amiért küzdöttünk.
Döbbenetes hirtelenséggel ragadta őt el a halál. Ma is felfoghatatlan
tátongóan üres helye a templomban. Fiatalos, kedves alakja megmarad emlékeinkben.
Elköszönünk tőled. Épül valahol egy örök hajék, amely romolhatatlanul elkészíttetett azok számára, akik jók. Te már odaértél…
Búcsúznak tőled könyvtáros kollegáid, barátaid, a dabi református
gyülekezet tagjai.
Szabó Andrea

A Dömsödi Hírnök hirdetési árai
1 oldalas

15 000 Ft + áfa = 19 050 Ft

1/2 oldalas 8 000 Ft + áfa = 10 160 Ft
1/4 oldalas 4 500 Ft + áfa = 5 715 Ft
szavas

100 Ft + áfa = 127 Ft/szó

Az árak fekete-fehérben értendőek.
A színes hirdetés ennek duplája.
Hirdetés feladás, fizetés az Önkormányzat főpénztárában.

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
9 óra
17 óra
Kapcsolattartó
lelkipásztor:
Dr. Almási Mihály
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Konfirmálás Dömsödön és Dabon

Fotó: Bábel László
Dömsödön konfirmáltak:
Ülő sor: Perger Panka, Czeller-Kovács Abigél, Gonda Gréta, Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor, Szabó Péter lelkipásztor,
Marjay Gyula főgondnok, Mészáros Fanni, Csaplár Tünde, Kiss Ramóna.
Álló sor: Ambruska Bernadett, Schloska Petra, Kudar Zalán, Lacza Hanna, Liptai Áron, Imre László, Szabó Krisztina,
Szakál Emese, Kiss Vivien, Móricz Miklós, Matus Alexandra.

Dabon konfirmáltak:
Balról jobbra: Bábel Levente Dávid, Bucsi András, Klszák Evelin, Varsányi Antal gondnok,
Balogh László Levente lelkipásztor, Dobrai Nóra, Krisztián Kristóf Zsolt

