
Alig telt el három hónap a választások óta, régi és új képviselő-
ink a munka sűrűjének közepén találták magukat! Első olvasat-
ként elkezdődött a 2020. évi költségvetésünk tárgyalása. Az elő-
ző esztendő kiadási oldalához képest nagyságrendekkel nagyobb
bevételi és kiadási oldalt terveztünk, hiszen ebben az évben je-
lentkezik a nagyutas pályázatunk elszámolása és az egészség-
ügyi központ kivitelezése is. Az első nekifutásra tervezett
1.458.024.688 Ft csaknem ötvenmillió forinttal kevesebb a ter-
vezett kiadásokhoz képest. Önkormányzat hiánnyal nem tervez-
het költségvetést, így a következő hetek feladata a hiány lefara-
gása. Ez már a legutóbbi bizottsági és testületi üléseken elkezdő-
dött, de még közel sem értünk a végére! Nagy örömmel látom a
testületi tagok és a külsős bizottsági tagok aktivitását, munka-
kedvét. Rengeteg az ötlet, a kezdeményezés! Arra is jó a költség-
vetésünk tárgyalása, hogy ma már mindenki látja, hogy a lehető-
ségeink korlátozottak. Látjuk azt, hogy a legapróbb bevétel meg-
szerzését is meg kell ragadni, és a kiadási oldalon tényleg csak a
legszükségesebbek jelenjenek meg! Az előző évet az erőgyűjtés
évének neveztem. Ez tényleg így van, hiszen ebben az esztendő-
ben valóban sok erőre lesz szükségünk, hogy a kötelező és az ön-
ként vállalt feladatainkat maradéktalanul teljesíteni tudjuk! Lesz
belőle bőven! 

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a DTkH Nonprofit
Kft. januártól némiképp változtatott a hulladékszállításon. Ké-
rem, figyelmesen olvassák el a tájékoztatójukat! A legfontosabb
változás, hogy a zöldhulladék gyűjtés péntekről csütörtökre ke-
rül át!

Idén a Falugyűlés anyaga csak az utolsó pillanatban kerülhe-
tett be az e havi írásomba. A rendezvény kezdetén élénk érdeklő-
dés mellett került sor a 2019-es év eredményeinek bemutatására.
Az élénk érdeklődés azt jelentette, hogy csaknem háromszor
annyian voltak jelen, mint egy évvel korábban! Vendégeink kö-
zül először a Ráckevei Rendőrkapitányság képviseletében jelen-
lévő Dr. Öveges Kristóf ezredes úr válaszolt a közbiztonsággal
kapcsolatos kérdésekre. Illetve magával a közbiztonsággal kap-
csolatos kérdések nemigen hangzottak el, viszont annál több volt
a közlekedéssel kapcsolatos hozzászólás! Bodonyi Kovács Ta-
más, a DAKÖV Kft. főmérnöke a víz- és csatornaproblémákkal
összefüggő kérdésekre válaszolt, míg a DTkH Nonprofit Kft.
képviseletében jelen lévő Illés Csaba válaszaiban a hulladékszál-
lítás buktatóira és új elemeire hívta fel a figyelmet! Vendégeink
után a 2020-as terveinket, feladatainkat vázoltam fel a hallgató-

ság előtt. Elmondtam, hogy a 2020-as év kőkemény munkát kö-
vetel meg polgármestertől, képviselőktől, külsős bizottsági ta-
goktól és mindenkitől, aki valamilyen módon segíti a munkán-
kat! Azt is elmondtam, hogy csak akkor leszünk igazán sikere-
sek, ha Dömsöd lakói feltétlen támogatását élvezzük! Tetszenek
emlékezni a szlogenre: „Önökkel együtt Dömsödért!”

Befejezésül, továbbra is kérem, hogy adójuk 1 százalékát ren-
deljék a Dömsödért Alapítványnak! 

Adószámuk: 18668456-1-13. 
Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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A Duna-parton álló Bazsonyi-Vecsési nyaraló, mely a neves festőmű-
vész házaspár kedvelt tartózkodási helye volt, ma Dömsöd Nagyközség
tulajdonában áll. Állapota a benne lévő 18 négyzetméteres szekkóval
erősen kritikus.

Januárban megjelent felhívásunk a nyaraló és a szekkó sürgős állag-
megóvására, illetve felújítási munkálataira mutat rá. Az állagmegóvást és
a teljes beruházási költséget az önkormányzat teljes egészében nem tudja
felvállalni, ezért van szükség összefogásra!

Veszni hagyjuk vagy sem?
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatával közösen, bárkinek lehetősé-

ge nyílik arra, hogy támogassa a felújítást! A felajánlani kívánt összeget

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának számlájára utalja. A közle-
mény rovatban mindenképp tüntesse fel: BAZSONYI–VECSÉSI NYA-
RALÓ FELÚJÍTÁSA.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának számlaszáma: 
11742070-15393159 
Közlemény rovatba: 

BAZSONYI–VECSÉSI NYARALÓ felújítása
Az így átutalt támogatások az önkormányzat számláján elkülönítetten

kerülnek nyilvántartásra.
Az épület és a szekkó állagmegóvására a felhívás előtt és után érkező

felajánlások: 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság két külsős tagja egy

éves tiszteletdíját ajánlotta fel. 
Képviselő-testületből egy felajánlás érkezett, hozzájárulás formájában

a tető felújításához. 
Szintén a képviselő-testületből anyagi természetű hozzájárulás formájá-

ban havi tízezer forint felajánlás érkezett, mely egy éven át kerül folyósításra. 
Berki Géza helyi al-

kotó az általa készített
90x80-as festményt
ajánlotta fel, melynek
címe: Vacsora a pusz-
tán. Kérése szerint fel-
ajánlása azon adomá-
nyozók közt kerül ki-
sorsolásra, akik a Ba-
zsonyi–Vecsési nyara-
ló felújítását akár anya-
gi vagy más formában
támogatják. A sorso-
lásra ünnepélyes keretek közt a Dömsödi Napok megnyitóján kerül sor.

Köszönet minden önzetlen felajánlásért!
Meglévő értékeinket ne hagyjuk veszni! 

Vass Ilona múzeumvezető

A második falon elhelyezkedő teljes kép: – Víz, Nap, Nyár –.
Középen a sziklák közt fakadó tiszta forrás, ahová ember s állat
odatér. (Isten igéje a tiszta forrás, Isten maga a tiszta forrás.) 

A szekkó ezen részén megjelenik maga a művésznő, 
Bazsonyi Arany férjével, Vecsési Sándorral

Fotó: Tarr-Sipos Zsuzsa

Veszni hagyjuk vagy mégsem?

A következő nyilvános képviselő-testületi ülés február 12-én szerdán 16 órakor 
a Művelődési Központ házasságkötő termében kerül levezetésre.

Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés február-március hónapban

Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtés
február március

Dömsöd 27. 26.
üdülő 17. 16.

Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés
február március

Dömsöd 21. 6., 20.
üdülő 17. 2., 16., 30.

Házhoz menõ lomtalanítás
A lomtalanítást évente (jan.–dec.) ingat-
lanonként KÉT, üdülő típusú ingatlan
esetében EGY alkalommal (3 m3/alka-
lom mennyiségben), házhoz menő rend-
szerrel végezzük el, mely az 53/500-152
(2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfo-
gadási időben) igényelhető.
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Felidézem a beszélgetést dr. Sitnikiewicz
László, akkori polgármester irodájában,
amikor felkért a Dömsödi Hírnök szerkesz-
tésére. Riadtan fogalmaztam meg magam-
ban a kérdéseket: miért pont én? Merjem-e
vállalni? Nincs kitaposva az „ösvény”. Min-
dig a kezdet a legnehezebb… Nem szeretek
visszautasítani szép feladatokat, nehéz kihí-
vásokat azóta sem. Vállaltam. Akkoriban
társadalmi munkában, mindenféle díjazás
nélkül. Sok feladatot jelentett, ugyanakkor
öröm-munka volt. 

Jött a tervezés időszaka.
Mi is lehet egy helyi újság célja? Nem volt vita: hitelesen tájékoz-

tatni a település lakóit a helyi közigazgatásról (az önkormányzat életé-
ről), közéleti, iskolai, kulturális és sportéletéről. Teret adni az egyházi
híreknek. Kezdettől fogva tudtam – hiszen többek között történe-
lemtanár is vagyok –, hogy helytörténeti érdekességekre is kell rovat.
Mindenképpen kerülni akartuk a napi politikát, de célunk volt, hogy a
Dömsödi Hírnök segítse elő, hogy helyt adjunk a közösen, egy célért
gondolkodó, tenni akaró közösségeknek, hírt adjunk a jó szándékú
kezdeményezéseknek, ha kell, ütköztessünk különböző véleménye-
ket. Ehhez nagy segítséget adott a falu tiszteletet érdemlő lakóinak
megszólaltatása. Nekem Bödő Misi bácsi szolgáltatta a mintát, aki ak-
kor alpolgármester volt. Mennyit tanultam tőle Dömsöd múltjáról! Ha
beleolvasunk a régi számokba, elgondolkodhatunk: történelmi időket
éltünk a ’90-es évek elején (amikor én szerkesztettem a lapot): Dózsa
Tsz, Dunatáj Tsz, Biotech… a különválás nehézségei, új kihívások,
gondok, örömök. Ekkoriban alakult meg a Dömsödi Általános Ipar-
testület, a Dömsödi Polgárőrség. Új adózási jogszabályok, kárpótlási
jegyek…, ezekről hiteles információkat adott a helyi lap. (A teljesség
igénye nélküli a lajstrom, hirtelen ezekre emlékszem.)

Milyen jó volt most újraolvasni Szaszák Imre református lelkész, Mező
István lelkipásztor, Süveges István plébános, Vasadi Lajos baptista lelkész
gondolatait! Ugye, sokan emlékeznek Stein Jánosra, kedves barátomra,
aki az akkoriban fél éve átadott művelődési háznak volt az igazgatója?
Mennyi emléket felidéztek Ispán Gáborné igazgatóhelyettes szavai, mit is

jelentett a „megvalósult álom”, az alsó tagozat elhelyezése az OMK felső
szintjén…

Kedvenc rovatom volt a Hogy tetszik lenni? – tiszteletre méltó embere-
ket, nyugdíjban lévőket kérdeztem. Soha nem felejtem idős Doroszlay
Laci bácsinál tett látogatásomat: megelevenedett a magyar vendéglátás le-
gendás múltja. In Memoriam id. Papp József… A Dömsödi Hírnök lehe-
tőséget teremtett megemlékezésekre. 

Históriánkból… – de szerettem szerkeszteni! Takó Miklós bácsi, D.
Nagy Judit, Szabó Andrea mennyi kinccsel ajándékozták meg az olvasó-
kat! Régen elfeledett neveket, történéseket idézhettünk meg, új és újabb
helytörténeti kutatásokról adhattunk hírt. Közhely, de egy kis településen
igazán valóságosan megélhettük, megélhetjük ma is: aki nem tiszteli a
múltat, annak nincs jövője. 

Kicsoda Ön? – bemutatkozási lehetőség a falu ismert lakóinak, akikre
kíváncsiak voltak az olvasók.

Népszerű rovat volt a Születések, Házasságkötések. Alkalmat adtak
megállni egy kicsit, elgondolkodni: így felnőtt már ez a gyerek? Megnő-
sült? Férjhez ment? De jó, hogy megszülettek a gyermekek! A Halálozási
Híreket olvasva fejet hajtottunk rokonok, barátok, ismerősök előtt, meg-
idéztük a közös emlékeket.

Mindenképpen szót kell ejtenem a lap arculatáról, amely őrzi a legen-
dás első lapszámot: Sánta István grafikája, a könnyen olvasható, kézbe
vehető formátum.

A lap indulásakor 500 példányban jelent meg, de az első év végére már
1000 példányra volt igény. Ez jelezte, szükség van a helyi újságra. Íme,
most már felnőtt az újszülött, 30 éves lett.

Az idők szavát követve online is olvasható a Dömsödi Hírnök. Bár
másfelé kanyaradott az életutam, „gyermekemet” nem hagytam el: mai
napig olvasója vagyok a helyi lapnak, maradok is, míg élek.

Az első év végén, 1991 decemberében azt írtam: „A születés min-
dig tele reménnyel”. Úgy gondolom, ez most is érvényes. A folytatás
is legyen reményteljes. Őszinte barátsággal kívánom a Dömsödi Hír-
nöknek, szolgálja a falu lakóit, teljesítse küldetését. Ehhez mindenek-
előtt jó egészséget, kitartást, a lapot szerető olvasókat kívánok a lap
mostani szerkesztőinek. Mindenekelőtt Vass Ilonkának, aki a legelső
osztályomba járt, akinek osztályfőnöke, tanára lehettem, akire na-
gyon büszke vagyok.                                                           Rózsa Katalin

ÍÍGGYY IINNDDUULLTT……
1990. december 1. 

Dömsödi Hírnök 1.  száma

Képeslapok Dömsödrõl
Július óta lehet hozzájutni azokhoz a képeslapokhoz, melyek öt témakörben mutatják

be településünket.
Petőfi témakörben: a múzeum, a legendás fa, valamint a Petrovics-ház jelenik meg.
Szakrális tereket megörökítő témában templomaink jelennek meg egy-egy relikviával.
Természeti adottságaink közé tartozik a csodálatos Duna. Minden évszakban páratlan

látnivalót nyújt az itt élők számára. Jellegzetes építménye az Öv-csatorna torkolatánál ta-
lálható műtárgy, vagy közismerten a zsilip.

Történelmi összeállításban a Községháza, a Hősök szobra, a Magyar Korona Gyógy-
szertár és a Petőfi téren álló szobor látható.

2018 áprilisában, ünnepélyes keretek közt lett átadva a Kis-Dunán átívelő híd. Erre em-
lékeztet az ötödik képeslap.

Az igényesen megszerkesztett képeslapok a múzeumban és a papír-írószer szaküzlet-
ben megvásárolhatóak. 
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TÁJÉKOZTATJUK, HOGY 2020. ÉVTŐL CSAK ÉRVÉNYES HORGÁSZKÁRTYÁVAL TUDJA TAGSÁGÁT RENDEZNI, HORGÁSZ-
OKMÁNYAIT MEGVÁSÁROLNI!

Érvényes kártya bemutatásával: H.E. irodában azonnal, forgalmazó helyeken a megszokottak szerint! (Kp. fizetéssel;  átutalás befizetés igazolással) 
Tisztelt Horgásztársak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2020. évi horgászengedély díjakról és feltételekről:
1./ FOGÁSI NAPLÓ: A napló leadási határideje 2020. február 28.
Aki a postát választja beküldésre, és nem egyesületünknél kíván tag maradni, akkor kérnénk a címére kiállított felbélyegzett borítékot is küldeni,

hogy az igazolást visszajuttassuk! A levelet lehetőleg ajánlott küldeményként kérnénk feladni. Cím: Dömsödi H.E. 2344 Dömsöd, Pf. 28.
2./ 2020. évi díjak:  A 2019. december 27.-i áremeléssel – végleges!

Egyéb Duna-ági jegyekről és a 2020-as Horgászrendről bővebben a www.rdhsz.hu honlapon tájékozódhat.
GYERMEKJEGYEK:  Duna-ági:  500 + 300 Ft. Általános 2500 + 300 Ft. 
JEGYKIADÁS FELTÉTELE A HORGÁSZKÁRTYA, VAGY ERRŐL IGAZOLÁS BEMUTATÁSA. HORGÁSZVIZSGA: INGYENES. FELTÉ-
TELEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN AZ EGYESÜLETNÉL!
3./ FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK: BEFIZETÉSÉT TELJESÍTHETI:
• ÁTUTALÁSSAL AZ EGYESÜLET OTP BANKNÁL VEZETETT: 11742214 - 20030133  SZÁMLÁJÁRA,
• PIROS PÉNZESUTALVÁNYON (A FELADÁSI DÍJ ÖNT TERHELI!)
• KÉSZPÉNZBEN A TAGSÁGA ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR!
4./ HORGÁSZENGEDÉLYÉT ÉRVÉNYESÍTHETI: NYITVATARTÁSI IDŐBEN
• DÖMSÖDI H.E. IRODA (2344 DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.)
• CÉLPONTY HORGÁSZBOLT (2344 DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT – ÁTRIUM  ÜZLETHÁZ)
• VÍZIPÓK HORGÁSZBOLT (2330 Dunaharaszti, Fő út 33. – Némedi elágazásnál)

Dömsödi Horgász Egyesület nyitva tartása
HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.

FEBRUÁR, MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HÓNAPOKBAN: 
MINDEN NAP  DU. 14–17 ÓRA,
SZOMBATON DE. 09–12 ÓRA,
KIVÉTEL 04. 10. – 04. 18. / KÜLDÖTTGYŰLÉS 04. 18.

MÁJUS – JÚNIUS – JÚLIUS HÓNAPOKBAN:
CSAK SZOMBATON DE. 10–12 ÓRA KÖZÖTT.
KIVÉTEL: MÁJUS 1-2.; JÚNIUS 20. (Hal-Víz Napi HORGÁSZ-
VERSENY – FACEBOOKON TÁJÉKOZTATÁS)

AUGUSZTUS HÓNAPTÓL ENGEDÉLYÉT DÖMSÖDÖN A „CÉLPONTY” HOR-
GÁSZBOLTBAN, ILLETVE DUNAHARASZTIN (FŐ ÚT 33.) A VÍZIPÓK HORGÁSZ-
BOLTBAN RENDEZHETI.

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A 06-30-2600957 vagy a 
06-30-350-8820-as TELEFONSZÁMOKON KÉRHETNEK! 

H.E. ELNÖKSÉGE

Dömsödi Horgász
Egyesület

KÖZLEMÉNY
Köszönjük mindazoknak, akik 

2017. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át 
egyesületünk részére ajánlották fel!

Egyesületünk számlájára 248.041 Ft érkezett.
Az összegből 2018. évben nyugdíjas, 80 éven
felüli horgászainknak támogatására 174000
forintot, a különbözetet, 74041 Ft-ot pedig

működési költségre fordítottuk. 
----------------------------------------------------------

Szintén köszönjük mindazoknak, akik 
2018. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át

egyesületünk részére ajánlották fel.
Egyesületünk számlájára 222.558 Ft érkezett.

Az összeget 2020. évben kívánjuk felhasználni
a kiírási célnak megfelelően nyugdíjasaink

támogatására és működési költségre!

Dömsödi H. E. Elnöksége

Értesítés 2020. évi horgászengedély-váltásról
A DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA

Megnevezés Felnőtt tag Női tag 70 év Ifjúsági Államijegyes Államijegyes Államijegyes
2 bot 2 bot felett 15 évtől felnőtt tag 70 év felett női horgász

2 bot 1 bot 2 bot 2 bot 2 bot
Egyesületi tagdíj 2800 1000 1000 0 2800 1000 1000
Állami + fogási 3300 3300 300 3300 3300 300 3300

Szövetségi 2000 1000 0 2000 2000 0 2000
RSD Területi 36000 36000 36000 5000 Napijegy Napijegy Napijegy

vagy Mellékvízi területi 28000 28000 28000 0 Napijegy Napijegy Napijegy
Összesen: RSD 44100 42300 37300 10300 8100 1300 6300

Összesen: Mellékvízi: 36100 33300 29300 0 0 0 0
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FALUGYÛLÉ S 2020

Horgászvizsgáról tájékoztatás
2020. évben is lehetőség van arra, hogy a horgászvizsgával nem rendelkezők egyesületünknél ingyenes horgászvizsgát tegyenek. 
A feltételeket és a letölthető jelentkezési lapot megtalálják az egyesület honlapján: https://www.domsodi-he.hu címen. 

H.E. elnöksége

Február 03-án csaknem nyolcvanan gyűltünk össze a művelődési ház
nagytermében. Valamivel többen, mint az előző esztendőkben. Az újon-
nan megválasztott testület és a meghívott vendégek az elhangzott tájékoz-
tatók után válaszoltak a felmerülő kérdésekre.

Bencze István polgármester úr köszöntőjében utalt arra, hogy ez az esz-
tendő az erőgyűjtés éve lesz. Majd részletesen ismertette a megvalósított
beruházások sorát. A jövőre nézve kiemelte az úthálózat javítását és az
egészségügyi központ építését. 

Meghívott vendégek közül vízellátással és csatorna témában Bodonyi-
Kovács Tamás, a DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemigazgatóság üzemfőmérnö-
ke tartott tájékoztatót. Ígérete szerint a hibabejelentő információs elérhetősé-
get a Dömsödi Hírnökben és Dömsöd község honlapján elérhetővé teszik.

Dr. Öveges Kristóf rendőrezredes közbiztonsággal és közlekedéssel
kapcsolatosan tartott tájékoztatót. Értékelte az önkormányzattal való kö-
zös együttműködést, majd kitért arra a jelenségre, hogy mekkora kihívást
jelent a közlekedésben a dinamikusan megnövekedett forgalom. Autósok,
kerékpárosok, gyalogosok, mindenki érintett benne! A gyorshajtást mé-
rik, a gyalogosoknak és kerékpárosoknak pedig elengedhetetlen a látható-
sági mellény használata. Az ezredes úr mindenkit aki közúton közlekedik
türelemre és toleranciára intett.

A DTKH képviseletében Illés Csaba tartott rövid tájékoztatót. A
hozzászólások tekintetében leginkább a zsákok minősége ill. a zsá-
kokhoz való hozzájutás kérdése merült fel. Gyakori probléma, hogy
míg elméletben kifogástalanul működik a hulladék elszállítása, a
gyakorlatban más a tapasztalat.

A falugyűlésen több hozzászólás is elhangzott az üdülőövezetben lakó,
nyaraló emberektől az utak minősége, a csatorna- és vízrákötések és a
közvilágítás témában.

Egyéb hozzászólásokban a faluban és a falu határában szétszórt eldo-
bált szemét mennyiségére volt utalás. Hogyan lehet elejét venni, mit tehe-
tünk ellene? Szó esett a sikeres szemétszedő megmozdulásról, annak
megszervezéséről.

Szó volt többek közt a központban szabálytalanul parkoló autókról, a
nem biztonságos játszótérről, a folyton zörgő csatornafedelekről.

A 2020. február 03-án megtartott falugyűlésről Dömsöd község
honlapján, Nyílt társalgás a Nagyközség jegyében címmel olvashat-
nak részletesebb beszámolót.

Szöveg és fotók: Vass Ilona
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Dömsöd ÖTE eseményei – február hónapban
Alig telt el az ünnepi hangulat, és már az új év

első hónapjának is vége. Elmondhatjuk, hogy
az év kezdete sem volt eseménymentes. Egy
tűzesetünk és négy műszaki mentésünk volt.

Az első riasztásunk január 10-én volt tűzeset-
hez. Egy családi ház mennyezetében (a stukatúr
nádas részen) a kéménynél keletkezett a tűz.

Az ott lakók és a segítő szomszédok az egy-
ségek kiérkezése előtt megkezdték a tűz oltását,
így az nem tudott gyorsan terjedni.

A kiérkező egységek (Ráckeve ÖTP, Szi-
getszentmiklós HTP, Dömsöd ÖTE) a tüzet
eloltották, az izzást megszüntették, a lakást
és a tetőteret a füsttől átszellőztették, illetve
hőkamerával az épület tűzzel érintett szaka-
szát átvizsgálták.

Személyi sérülés nem történt.
Január 11-én  balesethez  vonultunk az 51-es

út 45-46. km-nél. A kiérkező ráckevei és döm-
södi rajok a gépkocsit áramtalanították és félre-
vontatták, illetve a megroppant fát kivágták.
Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Január 21-én 10 óra 23 perckor kaptunk egy
jelzést, hogy Dömsöd–Apaj közötti összekötő
útról egy gépkocsi a belvízelvezető árokba haj-
tott. A helyszínen tulajdonos sérült nem volt. A
gépkocsit erőgép a csatornából kivontatta, az
egységek a gépkocsit áramtalanították. Köszön-
jük az erőgépek segítségét a kárfelszámolásban!

Majd bevonulás után nem sokkal kaptuk a
következő jelzést.

11 óra 44 perckor érkezett sms riasztás, hogy
lakóingatlanban gázszagot érzett az ott lakó. A
dömsödi és a ráckevei egységek kerültek riasz-
tásra, illetve a mentők, rendőrség és a Tigáz
szakemberei. A helyszínen műszeres méréssel
CO jelenlétét kimutatni nem tudtuk, de a fürdő-
szobai gázbojlert a Tigáz szakemberei a hálózat-
ról leválasztották a rendellenes működése miatt.

A gázkészülék szakemberrel történő átvizs-
gálásig nem használható.

Este kaptuk ennek a napnak a harmadik riasz-
tását.

22 óra 08 perckor kaptuk a riasztást Dömsöd
Tél utcába gázszivárgáshoz.

Egységünk a helyszínre kiérve a szivárgó
gázcsonkot elzárta, így a szivárgás is megszűnt.

Új év, új lehetőség támogatásunkra!!!!
Adója 1 százalékával segítheti munkánkat és
technikai fejlődésünket!!!! Előttünk áll még
gépkocsi fecskendőnk cseréje és az önkor-
mányzattól kapott épület, szertár felújítása,
kialakítása, és ez csak megfelelő anyagi hát-
térrel kivitelezhető.

A 2019-es évben sokan gondolták, hogy
fontos a munkánk támogatása, így 354.858 Ft
1 százalékot kaptunk, KÖSZÖNJÜK!

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 13/2016. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
5/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Magyarország Alaptörvényé-
nek 32. § (1) bekezdés a) pontja, a hulladékgaz-
dálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §
f) pontjában szereplő felhatalmazás alapján al-
kotott 5/2011. (II. 17.) rendeletet (továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A rendelet 31. §-a a következők szerint
módosul:

„31. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmi-
sítése elsősorban komposztálással történhet. Az
összegyűjtött, de nem komposztált falevelet,
gazt, gallyakat a közszolgáltató az általa megha-
tározott rend szerint elszállítja.

(2) Amennyiben a nem komposztálható, illet-
ve nem komposztálandó kerti hulladék, avar el-
égetésére kerül sor, akkor az égetést a (3) bekez-
dés szerinti kivétellel minden szerdai és pénteki
napon 12 óra és 19 óra között kell végrehajtani.

(3) Az égetés tilos minden év június 1. és
augusztus 31. között, és december 15-től ja-
nuár 15-ig terjedő időszakban.

(4) A tűzgyújtás folyamán a tűzgyújtásra vo-
natkozó szabályokat be kell tartani.”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Bencze István dr. Bencze Zoltán
polgármester jegyző
Jelen rendelet kihirdetve a Dömsödi Polgár-

mesteri Hivatal hirdetőtábláján (2344 Dömsöd,
Petőfi tér 6.) 2016. december 2-án.

dr. Bencze Zoltán
jegyző

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint
Az erdő- és vegetációs tüzek szempontjából a

tavasz a legveszélyeztetettebb időszak, ilyenkor
Magyarországon évente több ezer helyen kelet-
kezik tűz. A szabadtéri tűzesetek legtöbbször
emberi gondatlanságra vezethetők vissza. Sok
esetben az előző évből megmaradt elgazosodott
növényzet felszámolása érdekében a terület
gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki
nem okoz kárt. A katasztrófavédelemtől viszont
nagy erőfeszítést igényel, és jelentős többlet-
költséget okoz a lángok megfékezése és a tűz ál-
tal veszélyeztetett területek védelme. A gondat-
lan magatartás természeti és anyagi károkat
okozhat, valamint emberi életet veszélyeztethet
és további veszélyt jelent az élet- és vagyonbiz-
tonságra, hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri tü-

zekhez mennek, addig érkezhet olyan bejelen-
tés, melynél az emberi élet mentése lenne az el-
sődleges feladat.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított
égetés nem engedélyezhető.

Kivétel az engedélyköteles külterületi ége-
tés alól:

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló,
lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék) égetést jogszabály az irányított ége-
téstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők
tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.)
ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre
speciális feltételeket, módszereket és eljáráso-
kat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell al-
kalmazni és nem kell a tevékenységet irányított
égetésként engedélyeztetni.

Külterületen végzett szabadtéri égetés 
eljárásának menete:

Az irányított égetés engedélyezésének kérel-
mezésére szolgáló iratminta online elérhető.

A kérelem tartalmazza, hogy az alábbi felté-
teleket az égetés során betartják:

az irányított égetés során a tűz nem hagyható
őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányí-
tott égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani;

az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy
az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen;

az irányított égetés befejezése után a hely-
színt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámok-
kal – meg kell szüntetni;

a tarlónak / lábon álló növényzetnek / avar-
nak / egyéb növényi hulladéknak minden oldal-
ról egyidejűleg történő felgyújtása tilos;

tarló irányított égetésénél az égetéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel;

lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy

ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és
az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő
3.000 Ft illetéket kérelmenként kell megfi-
zetni.

A kérelmet az égetés tervezett időpontját
megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes
tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon
belül elbírálja.

Az engedélyezési eljárást a területileg illeté-
kes – az eljárásrendben meghatározott kivételes
esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye sze-
rint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség
folytatja le.
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A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó
engedélye más, jogszabályban – a természet vé-
delméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § –
előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Abban az esetben, ha fenti engedély nélkül
végeznek külterületen égetést, vagy nem tartják
be az engedélyező határozatban foglaltakat, a
tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végez és meg
kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást,
vagy helyszíni bírságot kell kiszabni a szabály-
talanságot elkövetővel szemben, ha az ügyfél
azt a helyszínen elismeri. A fentiek alapján a
szabálytalanságot elkövetővel szemben az ille-
tékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség 20.000
– 60.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab
ki, ez a helyszíni bírság összeghatára is.

Belterületi szabadtéri égetésre vonatkozó
szabályok

A száraz gazt, az avart és egyéb hasonló szer-
ves anyagot 2015. március 5-től belterületen
csak abban az esetben lehet elégetni, ha erre
jogszabály (pl.: önkormányzati rendelet) enge-
délyt ad, de megoldást jelenthet a házi kom-
posztálás, amennyiben erre nincs lehetőségük,
akkor a zöldhulladék elszállíttatása.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szó-
ló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében ti-
los belterületen szabadtéri égetést végezni, ki-
véve, ha azt más jogszabály – így különösen ön-
kormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri
égetést végeznek, és a települési önkormányzat
azt rendeletében nem engedélyezte, vagy enge-
délyezte, de az égetést nem a rendeletben meg-
határozott napon vagy időpontban végezték, a
tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végez és  meg
kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást,
vagy helyszíni bírságot kell kiszabni a szabály-
talanságot elkövetővel szemben, ha az ügyfél
azt a helyszínen elismeri. A fentiek alapján a
szabálytalanságot elkövetővel szemben az ille-
tékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség 20.000
– 60.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot
szab ki, ez a helyszíni bírság összeghatára is.

A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan ér-
demes néhány előírást megismerni és jó taná-
csot megfogadni. Kérünk mindenkit, hogy
csakis a tűzvédelmi előírások betartásával éges-
sék a száraz növényeket.

• A tarlónak minden oldalról egyidejűleg tör-
ténő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarló-

maradványok használhatók fel; a szalmát elége-
téssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla
mellett tarlót égetni tilos.

• A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarló-
égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szé-
lességben körül kell szántani, és az adott terüle-
ten az apró vadban okozható károk elkerülése
érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fa-
sorok, facsoportok védelmére a helyi adottsá-
goknak megfelelő, de legalább 6 méteres védő-
sávot kell szántással biztosítani.

• Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen
szakaszosan végezhető, és csak az egyik sza-
kasz felégetése után lehet a másik szakasz fel-
égetéséhez hozzáfogni.

• A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas ké-
ziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, ki-
oktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,
és legalább egy traktort ekével a helyszínen ké-
szenlétben kell tartani.

• A lábon álló növényzet, avar és egyéb növé-
nyi hulladék irányított égetése során a fent emlí-
tett bekezdés szabályait kell alkalmazni.

• Az égetés megkezdése előtt célszerű értesí-
teni az érintett szomszédokat a tűzoltóságra tör-
ténő téves jelzés elkerülése érdekében.

• Olyan helyet válasszunk a száraz növényzet
égetésére, ahol személyi biztonságot nem ve-
szélyeztetünk, és vagyoni, környezeti kárt nem
okozunk.

• Fontos, hogy az elégetendő avar és kerti
hulladék ne tartalmazzon más háztartási, illetve
ipari eredetű hulladékot, pl.: gumit, műanyagot.

• Szem előtt kell tartani, hogy a közút és a
vasút közelében történő szabadtéri égetés kö-
vetkeztében keletkező füst veszélyeztetheti a
közúti és a vasúti forgalmat.

• Az avar és kerti hulladék meggyújtása után
gondoskodjunk a folyamatos őrzésről, soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet.

• Tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg szélcsen-
des napon fogjunk a tűzgyújtáshoz, mert a szá-
raz növényzet égetése során a szeles időjárás
következtében gyorsan átterjedhet a tűz na-
gyobb területre, illetve lakó-, nyaralóépületre.

• Biztosítsuk a tűz eloltásához az irányított
égetés engedélyében előírt és az esetleges to-
vábbterjedés megakadályozásához szükséges
eszközöket, mint például lapát, gereblye, tűzol-
tó készülék, oltóvíz.

• Az égetés befejezése után győződjünk meg,
hogy megfelelően eloltottuk-e a tüzet, nem áll-e

fenn a visszagyulladás veszélye. A helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást
– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal –
meg kell szüntetni.

Abban az esetben, hogyha mégse tartható fel-
ügyelet alatt a tűz, értesítsük a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányí-
tási központját a 105-ös telefonszámon. A
tűzoltók azonnali értesítése a garancia arra,
hogy időben, szakszerűen és a legkevesebb kár-
ral sikerül eloltani a tüzet.

Milyen szankciókkal lehet sújtható az, aki
nem tartja be az előírásokat?

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési
tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegé-
sét az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyá-
tól függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi
előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő,
alapesetben 100 000 forinttól 1 000 000 forintig
terjed a tűzvédelmi bírság, de 200 000 forinttól
3 000 000 forintig, amennyiben az oltási tevé-
kenységben a tűzoltóság beavatkozására is
szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját
felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt
nagy értékű vagyontárgyak károsodnak vagy
emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen
büntetőeljárás is indulhat.

forrás: BM OKF

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-
lentést tesz, azt minden esetben a 112-es vagy a
105-ös számon tegye meg legelőször.

A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár
emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van!  112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segít-

se 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 webolda-

lunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.web-
node.hu  vagy a Facebook-on találhatóak.              

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

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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Jobb érzésű embereknek szemet szúr a falut és környékét elárasztó hul-
ladék. Mit tehetünk ellene? A kérdés többször is felmerült falugyűlésen.
Országos mozgalom a „Te szedd”, melyhez kisebb lelkes csoportok csat-
lakoztak több alkalommal, de olyanok is akadtak, akik csak úgy önszor-
galomból láttak neki egy lokális terület megtisztításának. Többször pász-
tázza az önkormányzat teherautója a falut, hogy az itt-ott kipakolt zsáko-
kat összeszedje, de az egyre nagyobb méreteket öltő szemetelésnek bi-
zony szembetűnő eredménye van. Mégis tenni kell ellene! Éppen ezért ja-
nuár 11-re falu szinten szerveződött szemétszedési akció, melynek ösz-
szefogója és koordinátora Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő asszony volt. Őt
kérdeztem:

– Mikor és hogyan szervezték meg ezt a nagyszabású szemétszedést?
– Többen jelezték személyesen, illetve a facebook-on, hogy szeretné-

nek szemetet szedni. Mivel az időjárás az évszakhoz képest még elég eny-
hének ígérkezett, úgy döntöttem, hogy egy hét alatt összefogom a sok ten-
ni akaró dömsödi embert, és megszervezem egy napra, több területre a
szemétszedést. Az eseményt csak a facebook-on tettem közzé, illetve ez
alapján ment szájról szájra a híre.

– Kik segítettek a háttérben? 
– Azért is volt ilyen sikeres ez az „akció”, mert sokan segítettek. Két te-

rület volt fix az indulásnál: az 51. számú főút menti terület és a Kunszent-
miklósi út mente. A kettő közül az 51-es volt az, amelyik több szervezést
igényelt a forgalom nagysága miatt. Polgármester úr egyeztetett a közút-
tal, így kaptunk biztosító autót, én egyeztettem a dömsödi polgárőrökkel,
ők is jöttek több autóval, hogy a biztonságunk garantált legyen. 

Az egy hét alatt rengeteg telefont kaptam. Felajánlásként kaptunk gu-
mikesztyűket, zsákokat, teához alapanyagot, pogácsát, a szemétszállítás-
hoz utánfutós, kisteherautós, illetve traktoros segítséget.

Van egy lelkes helyi szakemberekből és a környezetünkről felelősen
gondolkodó emberekből álló kis csapat, akikkel már többször összeültünk
azért, hogy előkészítsük Dömsöd Környezetvédelmi Programjának kidol-
gozását. Ők is segítettek abban, hogy együtt kitaláljuk, Dömsöd mely ré-
szei kerüljenek még fel a megtisztítandó területek listájára. 

– Mire kellett figyelni? 
– Mivel pontosan nem tudtuk hányan leszünk, ezért több területtel is

kellett „készülni”, hogy minden lelkes szemétszedőnek legyen munkája.
Előtte végigjártuk ezeket a helyeket, hogy felmérjük, ténylegesen hol
mennyi a szemét és hova kell teherautó vagy traktor folyamatos jelenléte,
illetve hol elegendő az, ha egy idő után az összegyűlt szemetet elszállítják.

Gyerekek is segítettek, ők a kevésbé forgalmas helyszínekre mehettek,
az 51-es mellé viszont csak 18 éven felüliek és csak láthatósági mellény-
ben. Zsákokat biztosított számunkra az Önkormányzat, mind az 500-at
megtöltöttük! Gondoskodtunk meleg teáról, sütiről és pogácsáról, amit a

területek között ingázva egy autóból osztottunk, illetve itt voltak a tartalék
kesztyűk és zsákok is. Készültem elsősegély csomaggal is, de szerencsére
ezt nem kellett használnunk!

– Hol szedték a szemetet?
– Hat területen szedtük a szemetet, az 51-es számú főút mentén az

Agyagostól a 47-es kilométerig, illetve a református temetőtől a tanyabe-
járatig. A Kunszentmiklósi úton, a Dózsa György úton, az óvoda és az is-
kolák környékén, a Nyárfa sétány híd felőli részén, illetve a Nagytanyai
úton és a Szélmalom utcában a tehenészeti telep környékén.

Volt, aki felhívott és elmesélte, hogy ő nem jön velünk, de velünk
együtt szedi a saját utcájában.

– Hová helyezték el a megszedett szemetet?
– Polgármester Úrral előre egyeztettük, hogy az Önkormányzat udva-

rán fogjuk elhelyezni az összegyűlt szemetet, ahonnan a hivatal dolgozói
hétfőn továbbszállították a hulladéklerakóba. Érdekességképpen: az 51-es
főútról hét kisteherautónyi szemetet, a Nyárfa sétányról két traktorpótko-
csinyi szemetet szedtünk össze (itt sajnos még maradt is).

– Mennyien jöttek el segíteni?

– Sokan voltak. Sajnos pontosan nem tudtam megszámolni, de hatva-
nan biztos, és volt, aki még a délelőtt folyamán csatlakozott a csapatok-
hoz. Nagyon örültem, hogy ennyien rászánták az idejüket arra, hogy
együtt, közös erővel tegyünk Dömsöd tisztaságáért!

– Tervezik-e más alkalommal is a szemétszedést?
– Minden évszakban legalább egyszer lesz ilyen akció. Legközelebb

márciusban várható, amikor a „Te szedd” akcióhoz fogunk csatlakozni.
Ezt majd előre közzétesszük itt a Dömsödi Hírnök hasábjain is.

Közös összefogással tisztább lakókörnyezetünkért
Beszélgetés Tarr-Sipos Zsuzsa képviselõ asszonnyal
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– Mi a véleménye, hogyan lehetne tartósan szemétmentesen, tisztán
tartani településünket és környékét?

– Két nagyon fontos pillére van szerintem ennek a kérdésnek. A már
sajnos nem „nevelhető” notórius szemetelőkkel szemben csak a súlyos
bírságolás segít. Erre vonatkozóan már sok előrelépés történt azóta, és
vannak újabb ötletek is, bizakodó vagyok!

A másik, hogy a felnövekvő generációkat úgy neveljük, hogy eszükbe
se jusson szemetelni, ismerjék és gyakorolják a szelektív szemétgyűjtést,
és tudják, hogy milyen következményekkel jár, ha nem vigyázunk a kör-
nyezetünkre. Ebben a témában is sok törekvés van, az óvodával és az is-
kolákkal együttműködve közösen fogunk dolgozni az ügyön!

Bízom abban, hogy ez a közös törekvés eléri célját és a jövőben egy
szebb, tisztább Dömsöd lakói lehetünk! Vass Ilona

A busójárás Magyarország legrégebbi és legismertebb télűző farsan-
gi fesztiválja. Eredetileg a Mohács környékére betelepült balkáni soká-
cok hozták magukkal ezt a népszokást. Jellegzetes viseletük a fűzfából
faragott álarc, a bocskor vagy csizma, fehér vászongatya és a kifordított
birkabőr. Dereka kötéllel van összekötve, melyre zajkeltésnek több ko-
lompot aggatnak fel. Jellemző még a méretes kereplőjük és a buzogány.
(A „szép busók” a sokác népviseletbe öltözött arcukat fátyollal eltakaró
alakok.)

Vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak, a farsang az európai kultúrkörben tradicionálisan a vidám mu-
latságok és lakomák időszaka. Mohácson farsangkor a busók a hagyo-

mányoknak megfelelően öltöznek fel. A legnagyobb mulatság farsang-
vasárnap van. A télűző fesztivál, a „farsang farka” három napig, far-
sang vasárnapjától húshagyókeddig tart, amelynek csúcspontja a
karnevál. A „műsor” fő elemei: a partraszállás, a jelmezes felvonu-
lás és a koporsó vízre bocsátása. A partraszállás során a túlparti
„Szigetből” eveznek át ladikokon a busók. Ezután a jelmezesek a
főtérre vonulnak. Sötétedéskor, a farsangi (télbúcsúztató) koporsó
vízre bocsátása után az egybegyűltek máglyagyújtással égetik el a
telet jelképező koporsót és a főtéren körtáncokat járnak.

Dömsödön farsangkor az óvodában és az iskolában vehetünk részt
maskarás felvonuláson.                                     Szöveg és fotók: Vass Ilona

Fotók: lelkes résztvevők

Busójárás 2020. február 20-25-ig
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A DDezsõ LLajos AAlapfokú MMûvészeti IIskola hhírei
Véget ért az első félév, növendékeink túl van-

nak a bemutatókon, vizsgákon. Az új tagozatok
is megtartották bemutatóikat, vizsgáikat, ahol
eredményesen, szépen szerepeltek a gyerekeink.

Idén először részt vettünk a Pilisi Parkerdő
Zrt. Ráckevei Erdészete és a Ráckevei Dunaági
Horgász Szövetség által meghirdetett „Ősi ha-
lászati módszerek és mai sporthorgászat a Rác-
kevei-Dunán” rajzpályázaton. Szép helyezése-
ket értünk el. A díjkiosztó november 22-én volt
a Petőfi Sándor OMK-ban. Eredmények: Jánosi
Gábor 2. helyezés, Ács Bálint Miksa 3. helye-
zés. Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit
és Germán Fatime.

A csepeli Nagy Imre Általános Iskola és
AMI által meghirdetett rajzpályázaton, mely-
nek témája Nemes Nagy Ágnes verseinek il-
lusztrálása volt, dicséretben részesült és munká-
ja kiállításra került: Szeibert Simon, Kadók
Boglárka, Kadók László Levente, Stasinska
Hanna Mária, Danyi Zsanett Erika, Crisan
Krisztina, Bárány Barnabás. Felkészítő tanárok:
Brusztné Firnigl Judit és Germán Fatime.

December 5-én tartotta a tankerület a köz-
ponti adventi koncertet a Szigetszentmiklósi
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI-ban. A
hangversenyen kürtön közműködött kollégánk,
Hornyák György.

7-én a Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda
és EGYMI szervezésében egy koncertet tartot-
tak, melynek címe „Egy másik út, mely össze-
fut” volt. Várkonyi Viktória (tenorkürt) és Vár-
konyi Petra (fuvola) növendékünk fellépett ezen
a rendezvényen. A gyerekeket Viki felkészítő
tanára, Csernov Miklós is elkísérte. Petra felké-
szítő tanára: Bai Barbara.

8-án a szolfézscsoportok énekeltek a községi
Mikulás-ünnepségen. Felkészítő tanár: Donec
Szergej.

12-én zsűrizték karácsonyfánkat, amelyet is-
kolánk a „Szigetszentmiklósi Tankerület leg-
szebb karácsonyfája” versenyre nevezett be. A
tankerület biztosította a fenyőfát és a díszítéshez
szükséges összeget. A karácsonyfát olyan mé-

zeskaláccsal díszítettük fel, amelyeket a képzős
gyerekek írókáztak. Ezenkívül a gyerekek még
egy mézeskalács várost is építettek. A kará-
csonyfánk különdíjat kapott a versenyen. Felké-
szítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit, Germán
Fatime. A munkát koordinálták és segítették:
Köntös Ágnes, Berki Artúrné, Donec Szergej,
Faragóné Pádár Tünde, Bene Jánosné.

13-án adventi műsort adtunk a Petőfi Sándor
OMK-ban. Felléptek a zenei tanszakos és a
színjáték tanszakos növendékek. Felkészítő ta-
nárok: Bai Barbara, Berki Artúrné, Csernov
Miklós, Donec Szergej, Gábor Tünde, Kander-
ka Andrea, Kiss Árpád Bálint, Köntös Ágnes.

Decemberben a társastáncosok nagyon sok
fellépésen vettek részt. 8-án a községi Mikulás-
rendezvényen, 17-én az Idősek karácsonyán,
19-én a községi karácsonyi műsorban táncoltak.
20-án tartották hagyományos karácsonyi gála-
műsorukat a Petőfi Sándor OMK-ban. Felkészí-
tő tanár: Bábel Brigitta.

A Kodály-program keretében a tankerület
egy új Kawai pianínót szerzett be az iskolának.
Kaptunk még két kiváló minőségű zongoraszé-
ket is. Két tenorkürtöt és egy piccolót pedig az
idei év elején várhatunk. A hangszerfelújításra
kapott összeget zongorajavításra használtuk fel.
Köszönöm dr. Pálos Annamária igazgató asz-
szonynak és munkatársainak, hogy iskolánk
hangszerparkja bővülhetett.

Iskolánk környezete megszépült: a kertben lé-
vő – mára már balesetveszélyesnek számító – ker-
ti játékokat az önkormányzat munkatársai eltávo-
lították, és rendezték a parkot. Köszönöm nekik
az áldozatos munkát, Bencze István polgármester
úrnak külön megköszönöm szíves segítségét.

Iskolánk növendékeit legközelebb a Fúvós
Találkozón láthatják-hallhatják, amelyet a Pető-
fi Sándor Oktatási és Művelődési Központban
rendezünk április 03-án, pénteken 15 órakor, és
amelyre szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt.

Szeretném megköszönni Fabókné Poromb
Zsókának a sok-sok gyönyörű fonalat, ame-
lyet iskolánk képzőművészeti tanszakának
ajánlott fel. Köntös Ágnes intézményvezető

Jánosi Gábor
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„Hogy boldog lehess,
3 kincset keress
Higgy, remélj, szeress.
Hozzon az új év
örömből végtelent,
szeretetből önzetlent,
sikereket míg csak lehet!”

2020. január 6-án, vízkereszt napján megkez-
dődött az iskola a hosszú téli szünet után.

Január 15-én Mesélő Dallamok keretein be-
lül megtekinthettük Dóbiás Péter és zenekara
előadásában a Ludas Matyit.

Január 20-án első alkalommal megrende-
zésre került iskolánkban a Szépíró verseny,
melynek eredményei a következők:

1. évfolyam
Gazsó Fanni 1. a I. helyezés
Rab Alexa Petra 1. a II. helyezés
Jánosi Gábor Ferenc 1. a III. helyezés
2. évfolyam
Omiliák Dávid 2. b I. helyezés
Fabók Fruzsina 2. a II. helyezés
Balogh László Levente 2. b III. helyezés
3. évfolyam
Kultsár Heidi Gerda 3. a I. helyezés
Tímár Renáta 3. b II. helyezés
Pelle Regina Olívia 3. a III. helyezés
4. évfolyam
Csorba Krisztina Henrietta 4. a I. helyezés
Pető Zita Nóra 4. b II. helyezés
Balogh Lelle Lídia 4. a III. helyezés
Hagyományokhoz híven XXXI. alkalommal

rendeztük meg január 22-én, a Magyar Kultúra
Napja alkalmából a Kazinczy Prózamondó

Területi Versenyünket. A 2. b osztály vidám
kis műsorával kezdődött, melyet Feketéné Pato-
nai Nóra tanított be.

12 iskolából 51 gyerek érkezett a versenyre.
Az idén a kötelező szöveget Fekete István: Haj-
nal Badányban című könyvéből választottuk. A
szabadon választott szöveget a versenyzők ma-
gukkal hozták. A versenyt lebonyolította Bábel-
né Varga Judit igazgatóhelyettes, köszöntőt
mondott Ácsné Jaksa Szilvia intézményvezető.
A zsűri elnöke, Krnájszki Istvánné szavaiból
idézek: Ezen a napon Himnuszunk születésére
is emlékezünk. A magyar Himnusz nem csak
egy szép vers, egy dal, hanem a nemzeti imád-
ságunk, nemzeti létünk kifejezője. Énekeljük
hát mindig lélekkel, hittel, bátorsággal. Mit is
jelent nekünk a magyar kultúra? A több mint
1000 éves Kárpát-medencei múltunk, nyel-
vünk, irodalmunk, népdalkincsünk, táncaink,
meséink, szokásaink, hitünk, tárgyi és épített
örökségünk. Hisz Kodály azt mondja, hogy „Ez
az örökség hamar elpárolog, ha minden nemze-
dék újra meg újra meg nem szerzi magának.
Megszerezni, szinten tartani nehéz, elveszíteni
könnyű. Ez a kicsi nép nem engedheti meg ma-
gának a műveletlenség luxusát. Éljük hát a ma-
gyar kultúránkat!” Általatok – gyerekek – a ma-
gyar kultúra megtartásával találkozunk itt. A
legfontosabbat, a magyar nyelvet művelitek
szépséges regény- vagy novellarészleteken ke-
resztül. A magyar nyelv, a magyar kultúra volt
évszázadokon át az a láthatatlan fegyver, ami le-
győzte a hódító népeket, nyelveket, eszméket.
Engedd, hogy szárnyaljon, mozduljon a lélek a
Titokra. A mi kultúránk ősi titkára: 

„Isten adta tündér ihlette
ember álmodta örökség ez,
melynek egyetlen tulajdonosa a magyar,
bárhol is éljen a világban.”

/Wass Albert/
A dömsödi versenyzők eredményei a követ-

kezők:
3. évfolyam
Szabó Nóra II. helyezés, felkészítő: Balázs

Lajosné
Kakas Zoé VIII. helyezés, felkészítő: Patonai

István
Pelle Regina VIII. helyezés, felkészítő: Ba-

lázs Lajosné
4. évfolyam
Csorba Henrietta IV. helyezés, felkészítő:

Csaplárné Szilágyi Veronika
Basa Lara V. helyezés, felkészítő: Gábor Tünde
Csécs Alíz VII. helyezés, felkészítő: Gábor

Tünde 
Január 27-én a Szegedi Látványszínház

gyermekelőadását láthattuk, ami a barátságról
szólt, és farsangi hangulatot teremtett számunkra.

Január utolsó hetében megtörtént az első
félév lezárása, és megtartottuk a szülői értekez-
leteket. Február hónapban
pedig készülünk a farsangi
mulatságra. Az alsóban
február 13-án, a felsőben
pedig február 14-én kerül
megrendezésre. Mindenki-
nek jó felkészülést kívá-
nunk!
Budainé Doroszlay Judit
1. a osztály osztályfőnöke

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Januári események az alsó tagozaton
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A Dömsödi Hírnökben évekkel ezelőtt indítottam egy sorozatot, amely
a sport területén országosan ismert dömsödi sportemberekről szól. Ebbe a
sorozatba szánom a Sipos Lajos négyesfogathajtó VB érmes földinkről
szóló riportot.

A ’60-as évek végétől Dömsöd a négyesfogathajtásról volt ismert, első-
sorban Papp József jóvoltából. Józsi bácsi nem csak a saját sikereivel volt
elfoglalva, hanem utánpótlást is szeretett volna nevelni. Az egyik támoga-
tottja fia, ifj. Papp József, a másik sikereket elérő versenyző a segédhajtó-
ból előlépett Sipos Lajos volt.

Egy véletlen találkozás adta az apropót, hogy sok éves mulasztásomat
teljesítsem, és feltegyem kérdéseimet Sipos Lajosnak és egykori segéd-
hajtójának, Bödő Józsefnek.

– Mondanál magadról néhány szót? – kérdezem Sipos Lajost
– Dömsödön születtem a Varjasban, otthon szült édesanyám. Világéle-

temben ragaszkodtam Dömsödhöz, ez a föld valamilyen kisugárzással
van irányomba, hiszen így hatvan fölött is Dömsödön élek, és szeretem
ezt a falut.

– Hogy kezdődött a sportkarrier?
– 1976-ban Papp Józsi bácsi segédhajtójaként kezdtem  közel kerülni a

négyesfogathajtáshoz. Otthon szüleimmel mindig gazdálkodtunk. Részt
kellett vennünk a mezőgazdasági munkákban, az állattenyésztésben. Is-
kolában is ezt tanultam. Testvéreimmel együtt belenőttünk ebbe a folya-
matba. Én is így neveltem gyermekeimet, és az unokák érdeklődését is se-
gítem ebben az irányban. Józsi bácsi látott fantáziát bennem, és amikor
szüksége volt egy segédhajtóra, akkor engem kért fel. Mentem szívesen,
mert mindig érdekeltek a lovak. Néhány év után kaptam saját fogatot,
igaz, ez csak a második fogat volt a TSZ-ben, Józsi bácsi abbahagyta a
versenyzést, az első számú versenyző ifjú Papp József lett. A második év-
ben már sikerült legyőznöm őt, így én lettem az egyes számú versenyző.

– Hogy sikerült mindezt elérni?
– Sok gyakorlással, sok edzéssel. A fogatomban volt két Dömsödön

született ló is. Akkor még nem úgy volt, hogy összevásárolták a már beta-
nított lovakat, hanem magunknak idomítottuk. A lovaim hajtása nem volt
egyszerű feladat, úgynevezett kemény szájú lovak voltak. Szinte a karjai-
mon keresztül húzták a kocsit.

– Ezek a lovak kinek a tulajdonában voltak?
– A termelőszövetkezeté volt egy kivételével, amely állami tulajdon volt.
– Emlékszel még  a lovakra?
– Természetesen mindegyikre név szerint. – Már sorolja is: – Huszár,

Laza, Rangos, Bolygó, Honvágy és Máriás, és még voltak mások is.
– Milyen eredményeket értél el?
– Akkoriban a magyar bajnokságok egy része környékünkön zajlott,

Dömsöd, Apaj. Ez a környék akkoriban a fogathajtásban fontos környék
volt. Innen indult több versenyző is. Papp József, ifj. Papp József, Szegedi
Gábor, Fülöp Sándor, Sebestyén József és jómagam. A magyar bajnok-
ságban sikerült néhányszor jobb helyezést elérni. A maraton hajtást több-
ször megnyertem. A különböző versenyekről egy polcnyi kupa, váza,
érem van otthon. Pénzdíj akkoriban egyáltalán nem volt.

– Rangos nemzetközi versenyeken mikor indultál?
– A legrangosabb verseny Szilvásváradon 1984-ben a világbajnokság

volt. Ezen a VB-n indultam először egyéni versenyzőként.
A magyar fogathajtás története című cikkében a következőket írja erről

Herneczky Frigyes:
„Esélyeink jók voltak egy sikeres szereplésre, kiemelkedő eredmények el-

érésére, de ebben a sportban biztosra menni különösen nehéz. A csapatver-
senyt jobban lehet előre jósolni, mert ott kiegyenlítettebbek az erőviszonyok,
de az egyéni, az más. Itt egy ló kiesése, a versenyző pillanatnyi tévedése mi-
att könnyen minden felborulhat. A magyar versenyzők, Bálint Mihály, Bár-

Riport a legrangosabb nemzetközi eredményt
elért dömsödi sportolóval, Sipos Lajossal

Fordított helyzetben 1998-ban 
Bödő József saját készítésű hintóján
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dos György, Bozsik József, Fintha Gábor, Fülöp Sándor, Juhász László,
Krizsán Sándor, Muity Ferenc és Sipos Lajos tudásukkal, felkészültségükkel
kívánták bizonyítani, változatlanul a magyar fogathajtás a legjobb.”

…
„A magyar versenyzők közül Krizsán és Fülöp műszaki problémák mi-

att a verseny feladására kényszerült, a többiek lendületesen, látványosan
jól vették az akadályokat. Bárdos és Juhász között holtverseny alakult ki,
harmadikként az angol Flynn, negyedikként az amerikai Long végzett,
ötödik Bálint, hatodik a svéd Eriksson, a továbbiakban Sipos, Bozsik,
Fintha volt a maratoni versenyszám befutási sorrendje.”

…
„Az izgalmakban bővelkedő versenyszámban Juhász alapidőn belül és

hibátlan pályát futott és ezzel nyert. Bárdosnak egy hibalehetősége ma-
radt a világbajnoki cím megszerzéséhez, de szerencsétlenségére kettőt vé-
tett, ezzel Apeldoorn után egyéni ezüstérmes lett. A versenyszámban
egyébként csupán hatan
teljesítettek hibátlanul,
ezek között volt Juhá-
szon kívül a két újonc,
Bozsik és Sipos.”

– Egyéniben ötödik
lettem, ekkor még nem
voltam csapattag. A ren-
dező jogán indulhattunk
ilyen sokan Magyaror-
szágról.

– Milyen különleges
élményed volt ezen a
versenyen?

– Nekem nem volt megfelelő „maraton kocsim”. Kölcsön Khüne ko-
csival vettem részt a versenyen. Egyszer csak megjelentek a gyártó cég
szakemberei, és sátrukba vittek egyenként minden általuk gyártott kocsit
és szervizelték teljesen ingyen. Ez kellemes meglepetés volt számomra.

A következő az Apeldoorn 1988-as világbajnokság volt, amin részt
vettem. Itt nem sikerült számottevő eredményt elérni.

– A stockholmi világbajnokság 1990-ben. Ott milyen eredmény szü-
letett? 

– A csapatban második helyezést értünk el. Ezen a versenyen a maraton
hajtás nem sikerült, mert Honvágy nevű lovam nem bírta végig. A csapat-
vezetés nem engedte kivinni Rangost, mert nem tetszett nekik a ló járása.
Így került be a fogatba Honvágy, aki már nem volt edzésben, fuvaros ló-
ként hasznosította a tsz. Véleményem szerint végig bírtuk volna a versenyt
Rangossal. Ennek ellenére a csapat második helye kiváló eredmény volt.

– Szerintem is így van – mondja Bödő József, aki ebben az időben
Sipos Lajos segédhajtója volt.

– Mi volt a feladata a segédhajtóknak?
– Díjhajtásnál és az akadályhajtásnál egyenruhában feszítettünk a hátsó

ülésen, Maratonhajtásnál kezeltük a stopperórát, ellensúlyt tartottunk,
hogy fel ne boruljon a kocsi. Versenyen kívül a mi feladatunk volt a lovak
ápolása, etetése, felügyelete. Versenyre készüléskor az edzéseken folya-
matosan mi is részt vettünk. Verseny előtti hetekben szombat-vasárnap is
edzettünk, mert ha nem tettük volna, hétfőn kezdhettük volna az egészet
elölről. A versenyek idején nekünk volt a legszomorúbb sorsunk. Alud-
tunk ahogy tudtunk, a lovak minden rezdülésére felébredtünk. Minden-
esetre abban az időben megadatott, hogy kiváló helyekre utaztunk, ahol
egy átlag magyar ember nem járhatott.

– Hogyan lett vége a versenyzésnek? – fordulok ismét Lajoshoz.
– Az akkori  TSZ vezetés úgy döntött, hogy eladja a lovakat, így meg-

szűnt a versenyzés lehetősége. Sajnáltam, de tudomásul kellett venni,
mert anyagiakban nem gyarapítottuk a TSZ bevételét, a dicsőség meg eb-
ben az időben nem sokat számított.

– Manapság milyen kapcsolatod van a sportággal?
– Egy-egy versenyre

most is eljárunk Bödő
Józsi barátommal. A
jobb versenyzőket is-
merem, de hivatalosan
semmilyen kapcsola-
tom nincs a verseny-
sporttal.

– Kik segítették a ver-
senyzésed?

– Természetesen Papp
Józsi bácsi, ezenkívül
segédhajtóimat szeret-
ném megemlíteni. Tég-

lás Gábor, Füki József, Lantai Sándor, Csonka Lajos, Földvári Sándor,
Czaniga Mihály, Jónás Kálmán, Kovács Laci, Földvári László, Bödő Jó-
zsef. Természetesen a termelőszövetkezet biztosította az anyagiakat.

Segítségemre volt még családom, akik elviselték a versenyek miatti
hosszú távolléteket, és időnként még anyagiakkal is hozzá kellett járulni,
hogy menjen a versenyzés. Julival 38 éves házasok vagyunk, és négy fel-
nőtt gyermekünk van.

– Ha manapság valaki a nulláról el akar kezdeni négyesfogatot hajtani,
ahhoz mire lenne szüksége?

– Leginkább egy lottó ötösre vagy egy nagyon gazdag szponzorra,
azonkívül érteni kell a lovakhoz, meg kell ismerni a lovak egyéni habitu-
sát, türelem kell az összeszoktatáshoz, sok edzés, és akkor lehet ered-
ményt elérni.

– Remélem, hogy mindez majd összejön valakinek akár Dömsödön is,
és ennek a látványos, természetbarát sportnak ismét lesz követője közsé-
günkben. Jó egészséget kívánva mindkettőjüknek megköszönöm a ripor-
tot. Remélem, az olvasónak is felkeltettük érdeklődését e sport iránt.

Varsányi Antal

Akadályhajtás Apajon

Maratoni hajtás versenyen Vágta a dabi birkacsárdánál
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Dunakeszin született 1923-ban. Édesapja ko-
vácsmester volt, szülei rajta kívül 3 leánygyer-
meknek adtak életet: Etelkának, Ilonának és
Máriának. Iskoláit Dunakeszin és Budapesten
végezte. Levente oktatásban részesült, majd 20
évesen, 1943-ban megkapta behívóját és beso-
rozták. Ekkor már Tasson, a Darányi tanyán
laktak családjával, előtte Kunbábonyban. Elő-
ször Pestre vitték őket, onnan pedig Németor-
szágba, a frontra. Ott amerikai fogságba esett.
Az amerikai csapatok az elfogott rabokat Euró-
pa-szerte szétszórták különböző táborokba. 

Tóth Lászlót néhány társával együtt Belgiu-
mon át Franciaországba szállították vonaton. Az
odavezető úton kis híján életét vesztette. A Kárpá-
tok lejtőin járva, mikor a vonat egy alagúthoz ért
volna, légitámadás érte a szerelvényeket, amibe a
katonák be voltak tömörítve. A hátsó vagon kapta
nagyrészt a találatot, amiben kevés kivételen kí-
vül mindenki meghalt, míg az elsőben tartózkodó
katonák kisebb sérülések árán megúszták. Tóth
László Istennek hála az első vagonban volt.

A francia táborban csak rövid ideig tartózko-
dott, mert kiosztották rövid idő múlva a lakosság-
hoz, házakhoz a foglyokat, segédkezni a ház körü-
li teendőkben. Ő maga olyan szerető családhoz ke-
rült, hogy a háború végeztével pénzt, autót és egy
máig is meglévő hosszú bőrkabátot kapott aján-
dékba. Hazafele a határon otthagyta az ajándék ko-
csit, mert tudta, hogy itthon úgyis elvennék tőle. 

A háború vihara után megismerkedett a kun-
szentmiklósi születésű Csabai Krisztinával, aki-
vel 1949. december 17-én házasságot kötöttek
Dömsödön, majd Kunszentmiklósra költöztek.
Szerelmükből egy leánygyermek született, Krisz-
tina 1951. július 24-én. Munkái miatt izgalmas
utazós élete volt. Apja után ő is kitanulta a ko-
vácsmesterséget, amit mondhatjuk, hogy egész
életében maszekként művelt is. Ezen felül folya-
mi kotró mester volt. Ezért volt folyton úton csa-
ládjával együtt. Társaival csinálták többek között
a tiszalöki erőmű és a dunaújvárosi kohó felépíté-
sét és keszonokjainak lerakását, dolgozott a Du-
na-Tisza csatornán és a tassi zsilipnél is.

Tiszalök mellett elmondása szerint egy láger
tábor volt, ahol zsidó munkaszolgálatosokat tar-
tottak fogva. Aki nem bírta a rászabott munkát,
azt lelőtték. Mindennap hajtották őket. A kotró
munka abbahagyása után Kunszentmiklósról
Tassra költöztek a Hóman tanyára és művelte a
kovács ipart, majd a tsz-ben lett traktoros. Ez-
után költöztek át Dömsödre, ahol megesküdtek
feleségével. A helyi tsz-ben folytatta munkás
éveit, mint gépkezelő. Az 1960-as években is-
mét behívják katonai szolgálatra Szilvásváradra. 

Egészen nyugdíjazásáig a tsz alkalmazásá-
ban maradt. 2014. június 11-én tért meg terem-
tőjéhez. Felesége egy évvel később követte sze-
retett férjét, 2015. július 11-én.

A következő verset lánya írta édesapja emlé-
kére:

Fogolytábor

Apám mesélte...

1951 tele
a tábor foglyokkal tele.

34 fokos hideg
ronccsá széttépett béke és ideg.

Reménytelen, fagyos a félelem
álom maradt csupán az élelem

legfeljebb golyó a reggeli
megkönnyebbülésnek az is megteszi.

Megfagyott szívek
s rég arcokra száradt s elapadt könnyek,
már csak a fájdalom marcangolja a testet
itt nem emberek élnek, csak robottestek.

Meghalt bent megannyi gondolat
mert csak hallgatni, de beszélni nem szabad

a lélek is megdermedve már
jobb holnapokra hiába is vár.

Az ép elme ezt fel sem fogja
miért a tábor, s miért van foglya

s a tisztek sistergő szava
súlytalan testek gyilkosa.

Táboron túlra vágyódó szemek
ásókra fagyott, fehér, csontos kezek

intik a világot... ilyet soha!!!
Ne legyen kegyetlen gyilkos, és több ostoba.

Mesélte apám, ki ott dolgozott
jövőt építve fáradott

látta mindezt, mit nem kellett volna
s az ég könnyes felhőket húzott a holdra.

Apám folytatta... bizony kegyetlen telünk volt...
„gépünk fagyos göröngyökbe markolt”...

azóta is gyakran szidja a múltat
képeket mutat, fekete-fehéret, sárgán megfakultat.

Hálát rebegve néz most az égre
hogy béke van itt... még béke!!!
Ha nehéz is, de békés a létünk

de álmunkra nem ül rá gyilkos félszünk.

Legyen emlékük áldott.

Jancsó Attila

„A Háború zsoldja IV.”
Tóth László
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„Papír előttem, toll a kezemben, de semmi, de semmi nem jut az
eszembe…” – így kezdődik egy régi dal. Ehhez képest én mindig öröm-
mel veszem tudomásul, hogy sokkal jobb helyzetben vagyok, ugyanis ne-
kem kavarognak a gondolataim, és inkább a bőség zavarával küzdök.

Biztosan sokan emlékeznek a Harry Potter filmekből arra a jelenetre,
amikor Dumbledore a varázspálcájával kis ficánkoló gondolatokat húz ki
a fülén keresztül a fejéből, hogy azt a merengő vizébe cseppentse. Na pont
ilyen gondolatok vannak az én fejemben, csak nekem se varázspálcám, se
merengőm. Marad a klaviatúra. Esetleg a pipa. Szóval hoztam egy törté-
netet. Megint. Kellemes olvasást hozzá!

A Duna nem mindig szép. Sőt, van amikor kifejezetten csúnya. Ellen-
séges. Ha az ember ül bent a meleg szobában, akkor nem is gondolja,
hogy odakinn a Dunán milyen cudar állapotok uralkodnak. A haragos
szél bele-beleharap a fák koronájába. A hideg, nyirkos és agresszív kis
esőcseppek mint apró szögek furakodnak be az ember gallérjába, hogy
kellemetlen szurkálásokkal emlékeztessenek a télre. Igaz, hogy nincs hó
és jég, de ez a szél és hozzá az esőcseppek igen el tudják venni az ember
kedvét a sétától. Aki tud, behúzódik a kályha melege mellé, és jobb eset-
ben onnan bámulja a tajtékokat verő habos Dunát.

A parton, pont ott, ahol az út elkanyarodik, egy fiatal tölgyfa állja a sze-
let. Délceg, rugalmas tartása ellenére derekasan küzd az elemekkel. A
szürke égen sehol egy madár, csak a füstszínű felhők rohannak eszeve-
szetten a távoli tájak felé. A szitáló eső és a vihar ellenére idelátszik a
templom tornya. Kicsi de takaros, nádtetős parasztházak szegélyezik a te-
ret. Nyugalom van. Csak a vihar süvít. 

Kis falu ez. Mindenki ismer mindenkit. Összetartanak. Vasárnaponként
együtt mennek az istentiszteletre, aztán egy-egy jó meszely bor mellett
megbeszélik a történelmet. A minap is, épp egy vándor diák érkezett – ek-
hós szekéren.

– Vándorszínjátszó, garabonciás vagy mi. A mészárosnak valami roko-
na, azt mondják. Mög hogy versöket is ír… no, pont ez köll ide!

– Eddig is mögvótunk versök nélkül, oszt' ezután is möglöszünk…
Iszogatnak, borozgatnak. Hallgatják a kint süvöltő szelet, néha-néha

megszívják a pipát, bodor füstöt eregetnek.
– No, hiszön! Nem tudni, honnan gyütt ez a legény, de nem közülünk

való az biztos!
– Há', égy röndös pötröncét nem tudna mögemelni, ulyan vézna!
– No, majd most a Petrovics főhizlalja…!
– Löhet…
– Te! Nédd má' ja! Nem a bíró uram lova az ott az esőbe?
– Hijjnye azt a teringettit, mög köll fogni, mielőtt eveszik ebbe az

időbe!
A férfiak elindulnak a ló után a víz felé. Csípi az arcukat a szél, verik az

esőcseppek, igyekeznek minél közelebb kerülni, az a szegény pára meg
ijedtében egyre messzebb sodródik a Duna felé. Már túl van a falu hatá-
rán, alakja egyre kisebb, ahogy vágtázik a víz felé. Aztán olyan történik,
amire senki nem számít. Az esőben egy vékony, vézna fiatalember áll a
paripa elé. Rövid haját borzolja a szél, állán pelyhedző szakállára rátele-
pednek a szemtelen esőcseppek. Arca fakó, vonásai kemények. – Hőőőő!
Elkapja a kötőféket, és a következő pillanatban gyengéden, de határozot-
tan megállítja a lovat. Lassan odaérnek a falusiak. Megismerik. Ő az a
vándor diák, akiről beszélgettek.

– A kendteké ez a ló? – kérdezi az idegen.
– A bíró úré! Adja ide kend, majd a Jóska hazaviszi.
Az idegen átadja a lovat, és összehúzza magán a vékony Bocskai

kabátot.
– No most má' gyüjjön, osztán melegödjön mög erre a nagy ijedtségre,

mert látom, hogy úgy remög, mint a kocsonya!
Elindulnak visszafelé. Belefeledkeznek a kabátjukba, a kucsmát is

lejjebb húzzák, hogy az az elvetemült szél el ne fújja a fejükről. Nem
beszélnek.

A kis házba érve a gazda felesége már várja őket.
– Na anyjuk, adj ennek a jóembörnek égy kis pálinkát mög bort, oszt

hadd üjjön a kemöncére, mert mingyá' mögfagy!
– Hogy hínak fiam?
– Sándor.
– Oszt' mit keresté' odakinn ebben a cudar időben?
– Kerestem a gondolataimat a tölgyfánál.
– Há' osztán mögtaláltad üket? – nevetnek.
– Hej, Bátyám, az én gondolataim messze-messze járnak! Szerelemről,

szabadságról, életről, halálról, az embernek önmagáról!
– Nagyon nagy szavak ezök, nagyon nehéz gondolatok! Oszt' van,

ahun mögalszol?
– Van. Petrovicséknál a mészárszékben.
– Aztán mihöz értesz fiam?
– A tollforgatáshoz.
– Haszontalan égy dolog az fiatalúr!
– Meglátja bátyám, még hallani fognak rólam! Pesten lassan más sze-

lek fújnak! Toll kell ide Bátyám! Toll és kard! Én ezzel a kettővel fogok
nagy dolgokat tenni! De… eljárt az idő. Meg aztán a vihar is alábbha-
gyott. Köszönöm a szíves vendéglátást, elköszönök, elmegyek még a
tölgyfához.

– Té tudod fiam, Isten áldjon!
Sándor betette maga után az ajtót, és néhány pillanat múlva már csak

vézna alak körvonalát látták az úton a Duna felé.
– Bolond – mondta az egyik.
– Löhet. Még fiatal. Nem sokáig lássuk úgysé.
Rágyújtottak újra a pipára, előkerült a borocska, és lassan el is felejtet-

ték a furcsa diákot.
Sándor pedig lassan ballagott a hidegben, nem is sejtve, hogy az út, a

ház és a tölgyfa is évek múltán az Ő nevét fogja viselni…
aki mindezt elmesélte: Ispán Imre

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

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig, Péntek: 8–11.30 óráig.

Szerdán: 8–12-ig Áporkán,
13–17-ig Apajon is ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Telefonok:
06-24-523-128 

(Christoph Gáborné intézményvezető, 
Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)

06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)
06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)

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

Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat
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A címben megjelölt téma igen szerteágazó, alapos kutatómunkát igénylő feladat. A helyi érték-
tár feltárandó munkái közül erre vállalkozott Varga Gézáné Ági néni, aki pedagógusként is min-
dig nagy precizitással végezte feladatát. A témakör teljes körű feldolgozása még nem fejeződött
be, ám megállapodtunk abban, hogy a már feltárt és összeállított anyagokból rovatot indítunk. En-
nek hatodik részeként dr. Tóth Andorról és dr. Szekeres Sándorról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi 
dolgozók Dömsödön

DR. TÓTH
ANDOR

1916–1973

Dr. Tóth Andor Károly 1916. szep-
tember 18-án született Bács-Kiskun
megyében, Orgoványban egy mélyen
vallásos családba. Apja kántortanító-
ként dolgozott. Az elemi iskolát Kis-
lángon végezte. 

A Dömsödi
Általános

Ipartestület
bérbeadja 2344
Dömsöd, Petőfi
S. u. 11-13. sz.
alatt található

igényesen
felújított 

nagytermét,
mely alkalmas rendezvények, baráti,
családi összejövetelek megtartására

(max. 60 fő)!
Érdeklődni lehet: 

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13. 
Tel.: 06 24 435 416, 06 30 921 8293 

ipartestulet.d@pr.hu

című állandó kiállítás

megtekinthető az Iparos körben

minden hétköznap délelőtt, ill.

csoportoknak előre megbeszélt

időpontban, tárlatvezetéssel.

Érdeklődni a következő

számokon: 

Szabó Andrea: 06 30 5947 169

Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

A DDömsödiA DDömsödi
ÁltalánosÁltalános

IpartestületIpartestület
híreihírei

Tisztelt állattartók!
A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám
alatti rendelőm (bejárat a Bocskai u.
felől, a Horváth-kert mellett!) rendelési
ideje 2018. 01. 01-től az alábbiak sze-
rint 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 kiál-
lítása, – Lágysebészeti műtétek (ivarta-
lanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultrahangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógysze-
rek, állatgyógyászati készítmények.

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



Orvosi diplomáját a Budapesti Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen szerezte.

Még szigorló orvostanhallgatóként 1942-ben
házasságot kötött Csöppü Máriával.

Dömsödre Előszállásról jöttek 1959-ben. Itt
körzeti orvosként betegeket gyógyított, hívták
szüléshez, ha kellett, fogat húzott. Amikor Apaj-
ra vagy olyan helyre hívták beteghez, ahová

autóval nem tudott eljutni, akkor lóháton ment.
Boxer kutyája ide is követte. Mindig lovagló-
csizmát hordott. Szerette a társasági életet, szí-
vesen és szépen énekelt, zongorázott, orgonált.

Házasságukból két gyerek született. Sokat
utaztak, a gyerekeinek mindent meg akart mu-
tatni.

Dr. Tóth Andor 1973. június 29-én közúti
balesetben halt meg. 57 éves volt.

Dr. Szekeres Sándor 1920. május 9-én
született Veszprém megyében, Lovászpa-
tonán. A Pápai Református Gimnáziumban
érettségizett 1940-ben. Az orvosi diplomá-
ját 1948-ban a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen szerezte.

Felesége, dr. Szekeres Sándorné Molnár
Ilona először műtősnőként, majd orvosír-
nokként dolgozott.

dr. Szekeres Sándorné Molnár Ilona

Sanyi bácsinak egy gyermeke és két unokája született.

dr. Szekeres Sándor és kisfia

Dömsödre 1968-ban költöztek, itt körzeti orvosként, Ráckevén, a szak-
rendelőben pedig nőgyógyászként dolgozott. Orvosi munkáját a hivatás-
tudat, alázat, szerénység és a humanizmus jellemezte. Minden betege sze-
rette nyugalmáért, gondoskodásáért.

1975-ben, felesége halála után a Dabasi Rendelőintézetben a nőgyó-
gyászati szakrendelést vezette.

1987 augusztusában a rendelés közben érte a halál. 67 éves volt.
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DR. SZEKERES SÁNDOR
1920–1987

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

Ispán Zsanett
Zsanett dömsödi születésű, de Budapesten

dolgozik. Dolgozott Angliában, 2009-től Pesten
élt, 3 éve költözött újra haza. Aki ismeri, tudja,
hogy egy csupaszív hirtelenszőke hajú kislány a
mai napig. Egyetlen hobbija a fotózás.

– Mikor kezdtél el fotózni?
– Ó, hát mindig is kattogtattam – ami állí-

tólag nagyon idegesítő, mert hogyha valaho-
va megyünk, én megállok, fotózok, aztán ha
nem jó, még egyet csinálok, és ez nyilván ki-
csit időigényes. Fogalmam nem volt soha,
hogy mit, hogyan, és horizont meg minden…
nulla utánajárás és szaktudás, szóval abszo-
lút csak úgy, ami jött belülről, és én azt gon-
doltam, hogy szép. Annyira soha nem merül-
tem még bele, hogy utánanézzek, mik a sza-
bályok, mikre érdemes figyelni. Soha nem
osztottam meg, otthon van egy mappa a gé-
pen az én ilyen-olyan fotóimmal.

– Telefon?
– Persze, soha nem volt még gépem ezidáig.
– Hogy is léptél be a csoportunkba?
– Nem emlékszem már vissza, hogy kicsoda,

de láttam, hogy valamelyik csoporttag felrakott
egy fotót, és nekem megjelent az üzenőfala-
mon. Érdekesnek találtam, beléptem, és akkor
jó ideig csak leskelődtem ott, eszembe nem ju-
tott, hogy fel merjek fotót rakni. Aztán jött az
„alulról felfelé” heti téma. Nagyon szép napos
idő volt, voltak már kis gombák a kertben, ami-
ket először próbáltam fotózni, és végül is egy-
két kép volt amit úgy gondoltam, hogy magam-
hoz képest nem is annyira rossz. Először Berki
Erikának küldtem át, mert láttam, hogy Ő szép
fotókat rak fel, hogy: – szerinted ezt fel merjem
rakni? Ez volt az első képem a csoportban. Ké-
sőbb aztán vártam arra, hogy vajon egyszer
majd az én képem is kiválasztásra kerül? Néha
csalódott voltam, mert éreztem, hogy volt olyan
képem amit szerettem volna ha kiválasztásra
kerül. Aztán elengedtem, mert rájöttem, hogy
egyébként nem azért készítem a képeket, hogy
nyerjek – az már csak egy plusz visszaigazolás.
Egyszer csak ott volt az egyik kép, amit a Fára
Szabival választottatok ki, és aztán az meg ne-
kem pláne nagyon jó érzés volt, mert Szabi
azért nem laikus! Az nekem akkora örömet
okozott, hogy rögtön a tesómnak küldtem át
Facebook-on Ausztriába, és bent a munkahe-
lyemen is büszkélkedtem vele!

– Mit jelentenek Számodra a saját képeid?
– Mindenképpen egy közlésforma. Minden-

kinek van lelke. Nekem ez nagyon fontos, és
úgy vagyok vele, hogy hátha egy-egy emberben
felébreszt valamit.

– Azt látom, hogy egyre inkább húzol egy
elég nehéz műfaj, az utcai fotózás irányába…

– Ebben neked is nagy szereped van, a biz-
tatással, támogatással, tanácsokkal. Nyilván
azért, mert azt gondolom, hogy elég nagy em-
pátiával rendelkezem, és nyitott vagyok az
emberekre. Tudatosan nagyon sok önfejlesz-
tő munkát végzek, és pont ezért más szem-
szögből tudom figyelni a dolgokat. Mindig
érzékenyebb lelkületű voltam, bármin képes
vagyok fél pillanat alatt elbőgni magam, és
ezáltal jobban megfog, ha látok egy-egy
„olyan” pillanatot. Az a célom, hogy igenis
egy kicsit gondolkozzanak el az emberek! Ha
csak egy emberből kivált valamit a kép, vagy
elgondolkodik rajta, akkor az már jó.

– Mennyire a szíved csücske a streetfotó (ut-
cai fotó műfaj – szerk.)?

– Az! Persze, egy virágot is szívesen lefotóz-
gatok, de van egyfajta kihívás a streetfotóban!
Ha egy tájfotót készítesz, akkor ott van a szép
táj, huszonötször körbejárhatod, az a fa ott lesz
holnap is és holnapután is, persze mások lesz-
nek a fények, de alapvetően többször próbál-
kozhatsz. De egy olyan pillanatnál, amikor le-
hajol a bácsi és felveszi a hegedűtokból az ösz-
szehegedült aprópénzt, akkor nem mehetek oda
hozzá, hogy csinálja már meg még egyszer,
mert nem sikerült a fotó!

– Mi a helyzet a tudatos fotózással?
– Olyan is van, de az a ritkább. Az utcán

viszont megvárom a pillanatot, az ott és ak-
kor történik. Vagy észreveszem, vagy nem.
Olyan viszont van, hogy megvan a heti téma
például, és azt az utcán keresem. Szóval van,
hogy tudatos, de szeretem az elkapott pilla-
natokat. Az az igazi.

– Milyen jövőt tudsz elképzelni fotózásban
magadnak?

– Nagyon sokat gondolkodom ezen. Most
egyelőre nagyon hobbi szinten vagyok, és az er-
re szánt időm is kevés. Ezért nem is veszek gé-
pet egyelőre. Nem mondom, hogy nem fordult
meg olyan a fejemben, hogy ezt így valahogy jó
lenne továbbvinni. Nem biztos, hogy elmennék
fotósnak, vagy ha igen, akkor nem beállított
műtermi fotókat, hanem inkább spontán képe-
ket készítenék.

– Mi a véleményed a szabályokról?
– Mindenhol kellenek szabályok, mert van,

amelyik nélkül nem megy, és illik betartani, de
nem nagyon szoktam követni. Nem azért, mert
nem akarom, hanem egyszerűen azért, mert be-
lülről, érzésből fotózok, és nem tudásból.

– Nagyon nehéz kérdés következik: szerin-
ted mi a giccs? Maradjunk a fotónál.

– Úgy gondolom, hogy ez iszonyatosan
szubjektív. Én a fotókat mindig úgy nézem,
hogy vajon miért csinálta így? Mit akar ezzel
kifejezni? Mindig valahogy az érdekel, hogy
mi zajlik le az emberben. Ha nem a szabályok
szerint, és nem a „hivatalos” módon nézzük a
fotókat, akkor sok mindenre azt mondom, hogy
tök jó! A kérdésre visszatérve, nekem nagyon
ki van tolva ez a küszöböm, olyan mértékben
tudok toleráns és elfogadó lenni, hogy most
nem is nagyon tudnék konkrét példát mondani.
Egyébként szerintem a giccs nem feltétlenül
negatív fogalom.

– Az utcai fotón kívül a fotózásnak melyik
műfaját próbálnád ki még szívesen?

– Ha lenne tényleg időm, akkor biztosan
olyat, amit rendezgetni kell, de azt is úgy sze-
retném, hogy legyen valami mögöttes tartalma.
Oké, lefotózok egy virágot, szép. De ha már azt
kapom le, hogy a virágnak van egy szirma, ami
már elhervadt, akkor azt úgy fényképezném le,
hogy arra az elhervadtra raknám a fókuszt,
hogy ott legyen a kettő között a különbség,
mint az élet és az elmúlás között. Nem tudok
érzések nélkül fotózni!

– Hogy érzed Magad a csoportban?
– Húú nagyon jól! Nagyon szeretem! Szuper

a társaság ennyi idő után is, van egy csapatépítő
szellem benne! Nagyon jólesnek a dicséretek,
de örülnék neki, ha egy kicsit több kritika is len-
ne! Ha a kritika építő, akkor számomra ez ab-
szolút rendben van, és tanulnék belőle.

– Mit üzennél az átlag hobbi fotósoknak,
akik feltöltik a képeiket?

– Ne legyenek üresek a képek…! Mindig le-
gyen mögöttes tartalom. Sokkal nagyobb tuda-
tosság kellene szerintem az emberekben. A
mindennapokban is.

– Köszönöm a beszélgetést!
készítette: Ispán Imre

DÖMSÖD MÁS KÉP(P)

Ispán Zsanett – Édes álom
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A mustnyerésnél a lé felfogására kisebb kádformák használato-
sak: bocska, tung, tunka (Dunántúl), félmetszés, kádicska (ÉK-Mo.),
nagydézsa (Alföld). A századfordulón országosan elterjedőben voltak
a kerek vagy ovális metszetű, alacsony dongás kármentők, melyek
présalja, csapalja néven is ismertek. – A leszűrt lé hordóba töltésére a
már említett sajtár-típusú edények, továbbá favedrek, rocskák mel-
lett a függőleges oldalfülű kupák (Abaúj, Arad m., Sopron vidéke)
szolgáltak – olvasható a Magyar Néprajzi Lexikonban.  

Településünkön egy új civil szervezet kapta meg a cégbírósági enge-
délyt a működésre. A szervezet neve: Dömsödi Kármentő Hagyomány-
őrző Kulturális Egyesület.  

Az egyesület célja a néphagyományok ápolása, megismertetése a gyer-
mekekkel, a hagyományok iránt érdeklődő felnőttekkel. Ennek során sze-
retnének foglalkozni a helyi, még fellelhető népdalkincs, a tánc, különbö-
ző szokások, régi kézműves mesterségek, ételkészítés felelevenítésével.
Az alapító tagok között sokféle szakember található – fafaragó, gyöngy-
fűző, népi kismesterségek oktatója, gyümölcsfeldolgozó, régi eszközök
gyűjtője – akik szívesen átadják tudásukat, tapasztalatukat minden érdek-
lődőnek, s a gyermekeken keresztül talán a szülőkben, nagyszülőkben is
felébred a kíváncsiság e lassan feledésbe merülő kincsek iránt. Még jó,
hogy akad egy Kármentő, amelyik nem engedi ezt az elvesződést. A fen-
tieken túl a magyar népmesekincs helyi változatainak kutatása, közzététe-
le szintén a céljaik között szerepel. 

Az egyesület a Cser Györgyi – Kopor Tihamér házaspár ötlete volt, akihez
már sok dömsödi csatlakozott, és így 12 fővel indult a szervezet megalakítása.
Cser Györgyi régi dömsödi család tagja, önmaga is jó hírű népviselet-készítő,
viseleteit Magyarországon sok együttes használja, de Európa több országából,
valamint a tengerentúlról is vannak megrendelői. Többfelé volt már kiállítása,
többek között nálunk is. Kopor Tihamér író sem ismeretlen előttünk, hisz két
könyvét is bemutatta már az elmúlt években a dömsödi olvasóknak.

A Kármentősök vezetősége: Kopor Tihamér elnök, Horváth Béla el-
nökhelyettes, Jancsó Attila vezetőségi tag. Tagok: Ambruska Csabáné,
Babityné Mészáros Gyöngyi, Balogh Dóra, Cser Györgyi, Csikós Zsu-
zsanna, Horváth-Nagy Emese, Krnájszki Istvánné, Mészáros Miklósné,
Ócsai Julianna.   

A Kármentő Egyesület tulajdonképpen már egy kicsit be is mutatko-
zott a dömsödiek előtt, hisz a népdal terület összefogója és lelke,

Krnájszkiné Emike már az ő nevükben lépett fel gyermekkórusával a ta-
valyi szüreti mulatságon.  

Terveik között komoly hangsúllyal szerepel a közösségépítés, minél
több gyermek és felnőtt bevonása olyan tevékenységekbe, amelyek a kö-
zösségi élmény jó érzését adják minden résztvevőnek. 

Legközelebbi céljuk táncház megrendezése, ahol külön foglalkoznak
majd a gyermekekkel, külön a felnőttekkel, és közben olyan kézműves
foglalkozások is lesznek, ahol mindenki rácsodálkozhat egy-egy prakti-
kus vagy érdekes tárgy elkészítésének az apró fogásaira. Erre előrelátha-
tólag március hónapban kerül sor. A pontos időpontról természetesen új-
ságunkból is tájékozódhatnak majd a kedves olvasók.

Az elnök elmondta, hogy szeretnének új tagokkal is gyarapodni, és szí-
vesen várják az érdeklődőket. Létrehozzák Facebook csoportjukat, ahol
naprakészen és folyamatosan tájékoztatják mind a tagságukat, mind pedig
az érdeklődőket terveikről, közelebbi és távolabbi programjaikról. Érde-
mes lesz figyelni rájuk. A Dömsödi Kármentő facebook csoport hamaro-
san indul, lehet csatlakozni. 

Szorítsunk nekik és támogassuk őket, hogy olyan dömsödi közös-
ségépítést sikerüljön megvalósítaniuk, ahol a hagyományokkal nem
csak újraismerkednek eleink mai leszármazottai, de korunkban is
tudják hasznosítani, és szívesen teszik azokat ismét mindennapjaink
részévé.  

Dömsöd 2020. január 28. Tudósítónktól

NÉPTÁNC, NÉPDAL, NÉPMESE A KÁRMENTÕBEN

Decemberben ajánlottam és mutattam be a Barnaföldi Gábor Archí-
vum reprint könyveit, füzeteit. A vállalkozás az Országos Széchényi
Könyvtár engedélyével olyan kiadványokat jelentet meg hasonmás ki-
adásban, melyek a magyar irodalom meghatározói mind a mai napig.

Így kerülhetett a nagyközönség elé újfent eredeti köntösben a Já-
nos vitéz és A helység kalapácsa című hősköltemény. Előbbi 600,
utóbbi 500 Ft-os áron vásárolható meg a múzeumban.

Némiképp az eredeti törekvést megbontva került a nagyközönség
elé Petőfi Sándor naplójából egy kivonat. Ez 400 Ft-os áron érhető el
a múzeumban.

Különleges minden tekintetben Petőfi Sándor: A nagyapa című el-
beszélése. Leginkább verses munkáit ismerjük, de emellett számos
más írása is napvilágot látott. A nagyapa több mint fél évszázada elér-
hetetlen a nagyközönség számára. Ezt kihasználva jelentette most
meg a Barnaföldi Archívum. Érdekes bája a kiadványnak, hogy gyer-
mekrajzok illusztrálják. A füzet 500 Ft-os áron vásárolható meg.

A Barnaföldi Gábor Archívum bármely kiadványa kitűnő ajándék
és felhasználható forrásanyag lehet bárki számára, elérhető áron.

Jelenleg a négy ajánlott kiadvány elérhető a Petőfi Emlékházban.
Vass Ilona

Barnaföldi Gábor Archívum reprint kiadványai

Fotó: Vass
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K Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E KK Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E K
Kedves Olvasóink!

Az önök 2019. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek, egyesületek 
s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DDÖÖMMSSÖÖDDÉÉRRTT
AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY

részére.

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat

költségvetéséből nem tud
támogatni.

AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::
11118888666666668888444455556666 -- 1111 -- 11113333

Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.

Suli Persely 1%
Tisztelt Adózó!

Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT 
ajánlja a Dömsödi Széchenyi István

Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

Tisztelt Adózók, 
kedves Szülõk!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött
Pro Musica Alapítvány Dömsöd tisztelettel
várja az adózók személyi jövedelemadójának
1% -os felajánlását. 

Az alapítvány adószáma: 
18681189-1-13

Tisztelettel: a kuratórium

Rendelkezés az 1%-ról
Dömsödért Alapítvány

Megjegyzés rovatban: 

Céltámogatás DUSE részére
Adószám: 18668456-1-13

11742070-20009991

2020-ban is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy tá-
mogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesü-
letet adója 1%-ával a
2019. évi adóbevallása-
kor, függetlenül attól, hogy ki is készíti el a
bevallását. Nyilatkozzon a „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület javára! Nagylelkű
felajánlását, támogatását előre is köszönjük.

Egyesület adószáma: 18670062-1-13
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület

Adjon esélyt önmagának 
és családjának!

Adója 1%-ának felajánlása nem kerül önnek egy fillér-
jébe sem, de ezzel hozzájárulhat családja, értékei, a saját

és a közösség biztonságának javításához.
Ha Ön úgy dönt, hogy adója 1%-át egyesületünknek

ajánlja fel, akkor kérjük használja ezeket az adatokat:

A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: Dömsödi Tűzoltó Egyesület

Kérjük Önöket, hogy támogassák egyesü-
letünket a 2019. évi személyi jövedelemadó-
juk 1%-ával. Az összeget nyugdíjas horgá-
szainkra és működési költségre kívánjuk for-
dítani!

Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz törté-
nő bejelentéssel, vagy személyes adóbevallás
esetén az egyesület adószámának feltünte-
tésével bevallásukban:

Dömsödi Horgász Egyesület

TISZTELT

SPORTTÁRSAK!

Adószámunk: 19833293-1-13

Nyugdíjasaink nevében 
köszönjük:

H.E.Elnöksége
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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: február 25.

Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-
érkező anyagokat, illetve a pdf formátumban kül-
dött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!

Várható megjelenés: március első fele

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bábel László, Bencze István, Budai Ignácné,
Budainé Doroszlay Judit, Budai Szilvia, 

Földvári Attila, Gáspár László, Habaczellerné
Juhász Judit, Ispán Imre, Iván Zsuzsanna, 

Jancsó Attila, Kopor Tihamér, Köntös Ágnes,
Marjay Gyula, Orbánné Kiss Judit, 

Pongrácz József, Rózsa Katalin, Szabóné Lévai
Csilla, Varga Gézáné, Varsányi Antal.

Készült 700 példányban. 

Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 
támogatásával jelenik meg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 

Gábor Áron u. 2/a

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 Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendőrség segélyhívó száma 

a 112-es központi szám.

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

06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

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

Születtek:
Tóth Géza – Juhász Teréz

GÉZA JÁNOS

Házasságot kötöttek:
Kasziba Péter – Sarlós Ágnes Gyöngyvér

Pintye Ferenc – Földi Vivien

Elhunytak:
Cser Károlyné Ispán Margit Éva 78 éves
Bús Sándorné Lukácsi Mária 82 éves
Rupa Zoltánné Csercsa Anikó 54 éves

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

Anyakönyvi hírek

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – 

garanciával.
06-30-964-0485

PETŐFI 
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Nyitva: 
kedd, péntek, szombat 10–16 óráig.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; 
nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

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

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

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig

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

Bejelentkezés rendelési időben.

2020-ban is fizessen elő a 
DÖMSÖDI HÍRNÖKRE! 

Minden hónapban 
érdekes írásokkal, 

hasznos információkkal,
hirdetési lehetőségekkel

jelentkezünk. Az elő-
fizetéseket az önkormányzat
főpénztárában rendezhetik.
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Dömsöd-Nagytemplomi 
Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: 
domsodnagytemplom.ref
@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor:
Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

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

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

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

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

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, 
Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Lelkipásztor: 
Szappanos Tibor

E G Y H Á Z K Ö Z S É G E KE G Y H Á Z K Ö Z S É G E K E L É R H E T Õ S É G E IE L É R H E T Õ S É G E I

Temetõi közlemény
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sír-

helyét 1994-ben vagy korábban váltották meg a dömsödi református
temetőben, úgy annak érvényessége a törvények értelmében – 25 év
elteltével – lejárt. Amennyiben szeretnék azt megőrizni, újra meg kell
váltani 2020. március 1-ig. Újraváltani a lelkészi hivatalban lehet:
Dömsöd, Petőfi tér 7. Hivatali idő: hétfő és csütörtök  9-12 óra. 

Telefon: 06-24-434-477. Köszönettel: Dömsöd-Nagytemplomi 
Református Egyházközség Presbitériuma

„Kelj fel és járj!” (János 5, 2-9)

Szeretettel hívunk  és várunk minden
Nőtestvérünket

a Nők Ökumenikus
Világimanapjaalkalmából

2020. március 07-én szombaton 15 órakor 
a Dömsödi Református Gyülekezeti Házban

tartandó istentiszteletünkre.
Alkalmunk szeretetvendégséggel zárul. Hívogassunk másokat is!

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor
Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BÚS SÁNDORNÉ született Lukácsi Máriát 

utolsó földi útján elkísérték, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték. 
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk együtt
éreztek.                                                                                        Dolinay család

SZJA 1%
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek, kér-

jük, hogy egyházaink javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:

– Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

– Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

– Magyarországi Baptista Egyház technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!
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2019. év végén szomorú esemény rázta meg gyülekezetünk életét. El-
hunyt gondnokunk, Tóth István, mindenki Pista Bácsija, aki még betegsé-
gében is szívén hordozta a gyülekezet gondját-baját, persze örömét is.
Nagy veszteség ez számunkra, emlékét szívünkben őrizzük.

Ez a szomorú tény tette szükségessé, hogy új gondnokot válasszunk,
aki folytatni tudja a munkát, aki felelősen gondolkodik a gyülekezet va-
gyonáról, gazdálkodásáról, a Szőnyi otthonnal kapcsolatos gazdasági fel-
adatokról, valamint képviseli Egyházunkat Lelkészünkkel együtt minden
fórumon.

Mik is a gondnok feladatai? Ki lehet gondnok? A Magyar Református
Presbiteri Szövetség honlapján (http://www.presbiterkepzes.hu/?q=node/193)
az alábbiakat olvashatjuk: 

„A(fő)gondnok és a presbiterek
A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket

az egyházközség életének felelős irányítására az egyházközség azon tag-
jai közül választ meg az egyházközségi közgyűlés, akik már legalább 3 éve
teljes jogú egyháztagok (l. a 2.1. pont), és legalább egy éve a választó gyü-
lekezet tagja.

Az, hogy a presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai,
mai nyelven így fogalmazható: az Isten gyülekezeteinek vagyonkezelői. Mun-
kájukat tehát annak tudatában kell végezni, hogy számot adni tartoznak az
egyházközség tagjainak, de Istennek is. Ez pedig igen nagy felelősség!

Főgondnokká, vagy ha csak egy gondnok van, úgy gondnokká azt lehet
választani, aki már legalább 3 éve presbiter.
Az egyházközségi főgondnok vagy gondnok hatáskörébe tartozik:
• a presbitérium összehívása a lelkipásztorral együtt,
• a presbiteri gyűlés jegyzőkönyveit aláírja a lelkipásztorral együtt,
• a lelkésszel együtt kezeli az egyházközség vagyonát, ha az egyházközség-

nek pénztárosa van, akkor annak munkáját felügyeli,
• gondoskodik az egyházközség épületeinek jó karbantartásáról,
• a lelkésszel együtt gondoskodik az egyházközség költségvetésének, (ha kell)
pótköltségvetésének) elkészítéséről, a költségvetés szerinti működésről és a
záró számadás elkészítéséről.”

A Presbitérium úgy döntött év végén, hogy főgondnokot és gondnokot
is javasol a gyülekezet választójoggal rendelkező tagjai részére, akik ben-
nünket választottak meg, vagyis főgondnoknak Marjay Gyulát, gond-
noknak Bábel Lászlót.

A fent felsorolt feladatok komoly kihívást jelentenek számunkra, de
igyekszünk a lehető legjobb tudásunk szerint elvégezni a feladatainkat.
Persze ehhez a felelősségteljes munkához szükséges a presbitérium, a tel-
jes gyülekezet, de összességében Dömsöd és Apaj vezetésének is odaadó
támogatása.

Dömsödön a mi gyülekezetünk képviseli a legnagyobb lélekszámú hit-
életi közösséget, de ez nem jelenti azt, hogy ne kezeljük testvérként a dabi
református gyülekezetet, a baptista, és a római katolikus gyülekezetet. Az
apaji református közösség is gyülekezetünk szerves részét képezi. Ezt a
kapcsolatot tovább szeretnénk erősíteni és újabb közös rendezvényekkel
színesíteni. A települési hitélet erősítése érdekében szükség lenne az ön-
kormányzattal közös „hitéleti bizottság” létrehozására, melyen keresztül
az egyházi hírek sokkal szélesebb körhöz jutnának el.

Szükségét érezzük annak, hogy Dömsöd polgárai jobban megismerjék
egyházaink életét, munkáját, misszióját. Ezáltal gyermekeiket is biztatva
arra, hogy hittant tanuljanak. Higgyék el, javukra válik!

Gyülekezetünk minden évben nagy gondossággal készíti el záró szám-
adását és tárgyévi költségvetését. Idén sem történt másképp, a január 29-i
presbiteri ülés döntött a 2019. évi zárószámadás elfogadásáról, mely alap-
ján megállapíthatjuk, hogy gazdálkodásunk stabil, egy minimális tartalék-
kal is rendelkezünk, és bizakodva nézhetünk a jövőbe. Így is tesszük, mi-
vel 2020-ban is komoly feladatok várnak ránk. Szeretnénk elkészíttetni

gyülekezetünk honlapját, hogy a világhálón is elérhetők legyünk és ezen
keresztül is segítsünk azoknak, akik kapcsolódni szeretnének hozzánk.
Vagy megismerjék olyan „kincseinket”, mint a közel 250 éves templo-
munkban található orgona, mely lassan 200 éves lesz. De ez az idő a felújí-
tások ellenére is meglátszik szerkezetén, és hallható a sípjain is. Teljes fel-
újítást szeretnénk, de ehhez súlyos anyagiak kellenek. Ezért meghirdetjük,
hogy aki szeretné hallani 2-3 év múlva orgonánkat teljes tökéletességben,
attól szívesen vesszük, ha adományával segíti a felújítási munkálatokat.
Szeretnénk, hogy egy kiváló orgonaművész koncertjét élvezhesse a döm-
södi lakosság a felújítás után úgy, mint az elmúlt év végén Mága Zoltánt.

Tovább kívánjuk fejleszteni a dömsödi temetőnkben az urnafalat, mi-
vel egyre nagyobb igény mutatkozik erre a tipusú nyughelyre.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a napi életünkhöz is elen-
gedhetetlen a bevétel, melynek egy részét az egyházfenntartói járulék ad-
ja. Határozatunk szerint ennek a minimális összege: 5000 Ft/év, de saját
elhatározásból több egyháztagunk ennél magasabb összeggel járul hozzá
a működésünkhöz. De itt hívjuk fel a figyelmét minden egyháztagunknak,
hogy ne feledkezzenek meg ennek az összegnek a befizetéséről. Bármi-
kor lehet hivatali időben személyesen a lelkészi hivatalban befizetni, de
kérésre küldünk csekket is, és az átutalás is egy egyszerű dolog. A számla-
számunk: OTP Bank 11742214-20033435. (Egyik presbiter testvérünk jó
ötletét is megosztjuk: Akinek bankszámlája van, automatikusan beállít-
hatja, vagy a bankban beállíttathatja a havi rendszeres utalást, mondjuk
500 vagy 1000 forintra, és így nem feledkezik meg róla, és egyszerre nem
is jelent olyan nagy terhet a kifizetése.)

Célként tűztük ki, hogy a fiatalokat is megszólítsuk, magunkhoz hív-
juk, abban bízva, hogy meglátják, milyen jó egy közösséghez tartozni, és
ezt megismerve saját maguk ismerjék fel, hogy a gyülekezeti élet is hor-
doz olyan értékeket, melyek örök időkre megmaradnak és saját boldogu-
lásukat segíthetik.

Szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének a nyári ifjúsági táborunkba,
de a kórusunk is hívja és várja a jó hangú, zenét, éneket szerető fiatalokat.

Református köszöntéssel üdvözöljük Önöket: Áldás, békesség!
Marjay Gyula és Bábel László

Gondolatok a Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség életébõl

Fotó: Vass Ilona
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