
Kedves Dömsödi Hírnök Olvasók!
Egy újabb önkormányzati ciklus végére

értünk. Mielőtt némi mérlegfélét vonnánk
meg, előtte egy kis szokás szerinti tájékoz-
tató a legfrissebb eseményekről.

Már nem is meglepetés, hogy a Szent Ist-
ván napján megtartott ünnepi műsort most
is a Ju és Zsu Társulat ifjú tagjai adták!
Ócsai Juli olyan ünnepi anyagot állított ösz-
sze, amely még a megszokottnál is nagyobb
sikert aratott! Ünnepi beszédemben többek
között Széchenyi Istvántól idéztem: „Egy-
nek minden nehéz, soknak semmi sem lehe-
tetlen”! Ennek szellemében éljünk, dolgoz-
zunk, alkossunk azért, hogy az itt élő embe-
rek életminősége napról-napra, évről-évre
javuljon! Ha ez így lesz, akkor valóban min-
denki úgy fogja érezni, hogy igenis jó Döm-
södön élni!

Az ünnepnap történéseihez tartozik a
Szent Márton kert ünnepélyes átadása a sé-
tálóknak, a pihenni vágyóknak, a nézelő-
dőknek. Az utóbbi évek egyik legjobb dön-
tésének tartom, hogy itt őrizzük meg a régi
templomból kikerülő ólomüveg ablakokat a
nagyközségünk lakói számára! Nagyon so-

kan segítettek a kert kialakításában, meg-
építésében, akiket a beszédemben név sze-
rint fel is soroltam! Most csak annyit, hogy
az „ötletgazda” és a névadó dr. Bencze Zol-
tán volt! Köszönet Mindenkinek!

Az esti tűzijáték látványosságával már
csak ráadás volt erre a nagyszerű napra!

Nagyon ritka születésnaphoz érkezett
Jaksa Mihályné Esztike néni, ugyanis az el-
múlt napokban betöltötte századik életévét!
Önkormányzatunk nevében is szeretettel
gratulálok, Isten éltesse még nagyon sokáig
településünk legidősebb polgárát!

Alig vagyunk túl az iskolai évzáró hangu-
latán, máris itt van az évnyitó ünnepség.
Tényleg nagyon gyorsan elmúlt a nyári két
és fél hónap! Talán már mindenki előtt is-
mert, hogy az iskola helyettesítő igazgató-
val, Ácsné Jaksa Szilvia vezetésével kezdte
meg az új tanévet. Sok erőt kívánok Neki és
a Tantestület minden tagjának nem könnyű
munkájukhoz!

A beszámoló végén a két most kezdődő
projektünk helyzetéről: értesülésem szerint
az utas pályázatunk kiviteli munkálatai a
Petőfi utcával kezdődnek, míg az egészség-

központ építésének első mozzanata a Hajós-
kastély lebontása lesz! Már nagyon várom
mindkettőt!

És akkor a mérleg! Az utolsó Képviselő-
testületi ülésre írt cikluszáró beszámolómat
a Hírnök másik oldalain olvashatják, így in-
kább egy gondolat az Aktuális írásáról. Az
öt év alatt magamnak is pozitív töltekezést
jelentett a hónapról-hónapra írt tájékoztató,
összefoglaló, beszámoló! Sok erőt tudtam
meríteni az íráshoz a biztatásokból, azokból
a reakciókból, amelyekből kitűnt, hogy so-
kan olvassák a soraimat! Biztos vagyok ab-
ban, hogy bármi lesz a választás eredménye,
az Aktuális továbbra is a Dömsödi Hírnök
vezércikke lesz! Hogy aztán ki fogja írni,
azt Önök döntik el október 13-án! Addig is,
nagyon köszönöm ötévi figyelmüket!

Bencze István
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Készült 2019 augusztusában, Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete
részére, a cikluszáró ülésre.

Készítette: Bencze István polgármester.

Tisztelt Képviselő-testület!

2010-ben és 2014-ben az önkormányzati ciklus lezárásaként készítet-
tem egy beszámolót, amelyben összefoglaltam a mögöttünk hagyott négy
év történéseit. Ezt teszem meg most is, annyi különbséggel, hogy az el-
múlt ciklus öt évet ölelt fel. Természetesen előfordulhat, hogy az összeál-
lításból kimaradt olyan esemény, amely az egyéneknek fontos, de telepü-
lésszinten nem meghatározó életünkben.

A 2014. októberi választások után megváltozott a Képviselő-testü-
let összetétele. Az állandóságot a polgármester személye és az ismét
megválasztott öt képviselő mandátumszerzése jelentette. A három új
képviselő beilleszkedése a közös munkába nem volt zökkenőmentes.
A probléma gyökerét abban láttam, hogy a rendszerváltozástól kezd-
ve alkalmazott szokásjogot felrúgva, a testület nem szavazta meg az
általam beterjesztett Varsányi Antalt alpolgármesternek. Az alpolgár-
mester jelölése polgármesteri jogkör, hiszen a teljes bizalom talaján
kell, egymást kiegészítve dolgozniuk. Nemcsak az alakuló ülésen
nem kapott a jelöltem minimális többséget, hanem a novemberi ülé-
sen sem. Szégyenszemre már-már a mulasztásos törvénysértés álla-
potába kerültünk, amikor végre a harmadik próbálkozásomra meglett
a szükséges szavazatszám! Kezdődhetett a normális, kiegyensúlyo-
zott munka! Az átmeneti időszakban nagy segítségemre volt Szomor
Dezső külsős alpolgármester, akit viszont már az alakuló ülésen egy-
hangúan választottunk meg!

Még az alakuló ülésen megvitathattuk a polgármesteri ciklusprog-
ramot, amely aztán alapja lett a további évek munkájának.

Ez már a második ciklus volt, hogy nyolc képviselő döntött települé-
sünk dolgairól, a polgármesterrel kiegészülve. Már az előző időszakban is
kiderült, hogy a képviselők számának csökkenésével nőtt az elvégzendő
feladatok száma, így egy képviselő több bizottság munkáját is segítette.
Már az alakuló ülésen összeálltak a bizottságaink. A Népjóléti Bizottság
Lázár József, az Oktatási Bizottság Szabó Andrea, a Pénzügyi Bizottság
Muzs János, a Településfejlesztési Bizottság Ispán Ignác és az Ügyrendi
Bizottság Ócsai Julianna vezetésével kezdte meg nem könnyű munkáját!
A bizottságok természetesen kiegészültek a jogszabálynak megfelelően a
külsős – a testület által megválasztott – tagokkal. Itt szeretném megje-
gyezni, hogy jó néhányuk aktivitása komoly segítséget jelentett mindany-
nyiunk számára!

A képviselő-testületi ülések teljes egészében határozatképesek voltak.
Az öt év alatt csak néhányszor fordult elő, hogy valamely bizottság tagjai-
nak nagyobbik fele nem volt jelen az ülésen, így határozatot nem tudtak
hozni. Összességében megállapítható, hogy a néha személyeskedésbe tor-
kolló vita ellenére, valamennyi képviselő, bizottsági tag azon dolgozott,
hogy Dömsöd Nagyközség lakói javára a legjobb döntéseket hozzuk meg!

Így azt mondom, hogy inkább sikeres, fejlődő időszak van mögöttünk,
amelyben azért kudarcokat és talán beváltatlan ígéreteket is találunk! 

Varsányi Antal alpolgármester az elmúlt öt évben is teljes mértékben
élvezte a bizalmamat! Minden rábízott feladatot maradék nélkül teljesí-
tett. Polgármester társaimtól hallottam, hogy amikor valamely értekezle-
ten helyettesítenie kellett, nagy hozzáértéssel tette azt! Nem egyszer ve-
zette küldöttségünket Németországba és Szlovákiába testvérvárosi meg-
híváskor. 

Szomor Dezső külsős alpolgármester higgadtsága, áttekintő képessége,
kapcsolatrendszere nagyban hozzájárult sikereinkhez. Személyes beszél-
getéseink során sok hasznos tanácsot kaptam Tőle településünk működte-
tésével kapcsolatban.

Az természetes, hogy vállalt feladatainknak megfelelően, az ide vonat-
kozó jogszabályok szerint, biztonságosan irányítottuk településünket. A
gazdasági, pénzügyi helyzetünk stabil volt, annak ellenére is, hogy az
utolsó két évben az adóerőnk minimális növekedése miatt a központi tá-
mogatásból harminc millió forinttal kevesebbet kaptunk. A stabilitásunk-
hoz nagyban hozzájárult az előző ciklusban megvalósult konszolidáció,
amely szerint az állam átvállalta az önkormányzatok adósságát, köztük a
miénket is! A most befejezett ciklusban fel sem merült beruházásokra for-
dítandó hitelfelvétel kérdése, kivéve az elmúlt hónapokat, amikor a sike-
res pályázataink önrészét leginkább hitelből tudjuk finanszírozni. A fo-
lyószámlahitelt továbbra is igénybe vettük, főleg azokban a hónapokban,
amikor az adóbefizetések száma csökkenő tendenciát mutatott. A keretet
soha nem kellett túllépnünk.

Öt költségvetést állítottunk össze a pénzügyi vezetőnk segítségével. Hi-
ányt egyikbe sem állítottunk be, hiszen nem is tehettük, mert az új jogszabály
szerint az önkormányzatok nem tervezhettek hiánnyal költségvetést. Egyik
évben sem terveztünk tartalékot. Kőkemény munkával, szigorú pénzügypo-
litikával egyensúlyoztunk a költségvetések útvesztőiben! Méghozzá jól! Az
előforduló likviditási nehézségek ellenére egy pillanatra sem merült fel, hogy
intézményeink anyagi okok miatt ne tudnák kötelező feladataikat teljesíteni!

Önkormányzatunk vagyona jelentősen növekedett, a 2014. évi 
2 986 630 000 forintról 5 370 105 000 forintra nőtt. 

A Járási Hivatal által átvett szakfeladatok ekkorra zökkenőmentesen
kielégítésre kerültek. A családsegítő szolgálat épületében helyet kapó, a
kormányablakhoz tartozó ügysegéd is egyre inkább ellátta funkcióját, a
dömsödi emberek szolgálatában.

Intézményeink közül a Polgármesteri Hivatal dr. Bencze Zoltán jegyző
vezetésével, maximálisan a dömsödi emberek érdekét kiszolgálva, nagy-
szerűen teljesített! A különböző feladatainkat szakszerűen, kellő empátiá-
val ellátó munkatársak kiválóan megfeleltek lakóink és a Képviselő-testü-
let elvárásainak is! Szeretném megemlíteni, hogy más önkormányzatok-
tól eltérően egyetlen nyáron sem zártuk be a hivatalt, így egész évben a
dömsödi ügyfelek rendelkezésére álltunk!

ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS 2014–2019
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Dr. Bencze Zoltán és az általa irányított bizottsági referensek magas
szakmai színvonalon készítették elő a testületi és a bizottsági munkához
szükséges írásos előterjesztéseket. 

Az óvoda vezetésében változás történt. Orosz Lajosné Marika nyugál-
lományba vonult, és egy nagyszerűen vezetett intézményt adott át utódjá-
nak, Madarász Máriának. Számomra úgy tűnik, hogy az átadás-átvétel
zökkenőmentesen történt meg, az óvoda továbbra is magas színvonalon
látja el nem könnyű munkáját. Erre az időszakra esik az az átszervezés is,
amely szerint a konyha a vezető óvónő irányítása alá került. A konyhánál
ugyancsak személyi változás történt, mert Tarr Istvánné Zsóka nyugdíjba
ment, és Tóth Erzsébet vette át az élelmezésvezetői helyet.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Christoph Gáborné vezetésé-
vel, kibővített feladatkörrel végezte szerteágazó munkáját. A ciklus során
megalakult a Dömsöd – Apaj – Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat. Így a szolgálat munkatársai dömsödi központtal Apajon és Áporkán is
ellátták a feladataikat, az érintettek, a rászorulók megelégedésére.

A Petőfi Sándor OMK Ócsai Julianna vezetésével továbbra is magas
színvonalon szolgálta ki a dömsödi emberek igényeit. Nagyon sok köny-
nyűzenei rendezvény mellett a komolyzene képviselői is gyakran szóra-
koztatták a nézőket. A különböző előadások mellett bálok, esküvők, tan-
folyamok, egyesületi összejövetelek is megtalálhatók a palettán. Szinte
valamennyi nemzeti ünnepünk megemlékezését itt tartottuk. A képviselő-
testületi ülések döntő többségének is az OMK adott otthont. Mára kiala-
kult az a rend, amely a tankerülettel közösen használt épület működéséhez
szükséges.

A sportcsarnok bérleti hasznosítás formájában működik, Béczi János
vezetésével. Minden olyan kívánalomnak eleget tesz, amelyek a dömsödi
emberek, gyermekek sportolását segíti. Itt a közeljövő feladata, hogy az
energetikai felújítás során visszamaradt hiányosságok mielőbb kijavításra
kerüljenek.

A végére hagytam az iskola kérdését. Az előző ciklusban az okta-
tási kormányzat rendelkezése értelmében az iskolák működtetése az
önkormányzatoktól átkerült a tankerületekhez. A Széchenyi István
Általános Iskola a Szigetszentmiklósi Tankerülethez tartozik. Úgy
gondolom, hogy túl az esetleges napi problémákon, mára kialakult az
a rend, amely biztosítja gyermekeink nyugodt tanulását. Sajnálatom-
ra az a tendencia, hogy néhány szülő átviszi gyermekét a szomszéd
települések iskoláiba, nem fékeződött. Ennek elemzése fontos lenne
minél előbb, hiszen tíz év körüli gyermekek hajnali utaztatása nem
éppen szívderítő dolog. A vizsgálatra lesz lehetőség, mivel ebben az
évben lejár a szerződésünk a tankerülettel. Továbbra is úgy gondo-
lom, hogy a pedagógus garnitúra mindent megtesz a magas színvona-
lú oktatásért!

A Dezső Lajos AMI pedagógusai tanítványaikon keresztül bizonyítják
nagyszerű felkészültségüket. Rengeteg rendezvényen magunk is meg-
győződhetünk tudásukról!

A sportcsarnok kapcsán már említettem egy bérleti szerződést. A Kép-
viselő-testület döntése értelmében így működik a Csónakház a DUSE ke-
zelésében, a Kék-Duna vendéglő a Floyd-Line Kft. üzemelésében, vala-
mint a strandfürdő Pencz Ádám vezetésével. Az utóbbival kapcsolatban
meg kell állapítanom, hogy a testület egyik legjobb döntése volt a bérbe-
adás, hiszen a bérlő olyan beruházást hajtott végre a Duna-parton, amely-
nek következménye az lett, hogy Dömsödön található az RSD mellett ta-
lán a legszebb strand.

A település-fenntartási csoport vezetésében, menet közben nagy válto-
zások történtek. Varsányi Antal, a csoport vezetője elfogadta a Kiskun-
lacházi Szakképző Iskola igazgatójának hívó szavát, és visszament erede-
ti hivatásához, a tanári pályára. Utódja Láng András, helyettese Pongrácz
József lett. Megvásároltuk a hivatal udvarával szomszédos ingatlant, ez-
zel is nőttek a csoport lehetőségei. Az átmeneti időszak nehézségei után
lassan helyreálltak a dolgok, és megoldották a település-fenntartási fel-
adatokat. Azzal párhuzamosan, hogy a munkanélküliek közül egyre töb-
ben jutottak munkahelyhez, évről évre csökkent a közmunkások száma.
Ez a tény elsősorban a közterületeink karbantartásánál okozott komoly hi-
ányosságokat. Erre a nyárra már csak összesen két olyan közmunkásunk
maradt, aki tudott és akart is kaszálni. Próbáltunk számlaképes kertápolót
is keresni, de mindenki tele van munkával. A folyamatos munkavégzés
közben is jelentős területek maradtak gazosak, rontva településünk lát-
képét. Ide tartozik az is, hogy nagyon sok ingatlan-tulajdonos nem tesz
eleget kötelezettségének, és nem végzi el az útpadkáig a gyomtalanítást.
Bizony sokszor a felszólítás, a büntetés sem hozza meg a várt eredményt! 

Az önkormányzati társulások közül elsőként kell említenem a Ráckeve
és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulást, amely közel két évtize-
de alakult a hulladékgazdálkodás koordinálására. Mivel a lerakó Döm-
södön van, ezért a társulásnak kezdettől fogva a mindenkori dömsödi pol-
gármester az elnöke. Hulladékgazdálkodási céllal voltunk tagjai a ciklus
elején a KDV Társulásnak, amelyből 2017-ben átkerültünk a kecskeméti
központú Duna-Tisza-közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
láshoz. Itt a 107 település társulásának alelnöke lettem, így én képviselem
a kistérségünk 14 településének érdekeit. Mi is tagja vagyunk a taksonyi
központtal alakult RSD társulásnak, amely a Duna-parti térség csatorná-
zásának felügyeletére alakult. A gerincvezeték megépült, viszont Döm-
söd térségében a kerítésen belüli munkák, a rákötések még nagyon hiányo-
sak. A kivitelezésre alakult RSD közmű társulat a beruházás vége felé nem
igazán állt a feladata magaslatán. Többszöri Intéző Bizottsági változás
után, feljelentés következményeként, még rendőrségi vizsgálat is zajlik.

A testvértelepülési kapcsolataink továbbra is stabilak, gyümölcsözőek.
Fűri testvéreinkkel az együttműködés problémamentes, már szinte túlmu-
tat a baráti viszonyon. A knüllwaldi német barátainkkal kialakított kap-
csolat továbbra is stabilnak tűnik, annak ellenére is, hogy a két évvel ez-
előtti választás óta az új polgármester még nem látogatott Dömsödre.

A szolgáltatók közül a DAKÖV Kft.-ben – igaz, kicsi hányaddal – rész-
tulajdonosok vagyunk. A Ráckevei Igazgatóság vezetőivel napi kapcsolat-
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ban vagyunk az esetlegesen felmerülő problémák azonnali orvoslására. 
Mindenki előtt ismert, hogy ez a választási ciklus hogyan is indult. Két

nappal a választások előtt megfertőződött az ivóvizünk. Ez azért is érde-
kes, mert pontosan a vízminőség-javító projekt közepén tartottunk, amely
célja pontosan a kiváló minőségű, egészséges ivóvíz biztosítása. Az, hogy
hogyan került kólibacilus a vízbe, a mai napig tisztázatlan. Nagyon-na-
gyon sok tárgyalás, vizsgálat, kompromisszum után jutottunk el – közel
két éve – odáig, hogy azt mondhatjuk, a mi vizünk az ország egyik leg-
jobb ivóvize! 

A csatorna rendszerrel a ciklus derekán volt nagyon sok problémánk.
Ekkorra fáradtak el a nyomott rendszernél a szivattyúk. A képviselő-tes-
tület határozott fellépésére a szolgáltató hozzákezdett a folyamatos javí-
táshoz, cseréhez. Ma már azt mondhatjuk, hogy normalizálódott a hely-
zet, az esetleges hibák ellenére is. Továbbra is megoldatlan a hídnál kiala-
kított átemelő nem megfelelő szagszigetelése. A többszöri felszólítás után
is csak ígéreteket kaptunk.

Az RSD projekt megépítése befejeződött, de a rákötések Dömsödön
nem sokkal haladják meg az 50 százalékot.

A hulladékszállítás a ciklus alatt teljesen átalakult, már a harmadik
szolgáltató gyűjti a kistérségünkben a szemetet. Bár a lerakó befogadóké-
pessége betelt, azért a hulladékgyűjtés térségi központja továbbra is Döm-
söd maradt. A DTkH-val kialakított jó viszonynak köszönhetően a gyűj-
tés többé-kevésbé zökkenőmentesen zajlik. A következő egy-két évre te-
hető a szelektív gyűjtés bővítése. A közeljövő programjának része, hogy a
lerakó mellett hulladékudvar és komposztáló épül. A következő ütemben
a szolgáltató finanszírozásában pedig egy átrakó-válogató.

Az egészségügy helyzete Dömsödön továbbra is kettős. Egyrészt
valamennyi háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisnak van gaz-
dája, megelégedésünkre. Viszont az éjszakai, illetve a hétvégi ügye-
leti rendszerrel kapcsolatban továbbra sincs előrelépés a megnyugta-
tó megoldás felé. Képviselő-testületünk már az alakuló ülésen létre-
hozott egy ad hoc bizottságot, Szűcs Julianna vezetésével, hogy vizs-
gálja meg az ügyeleti rendszer dömsödi helyszínű kialakításának le-
hetőségét. A bizottság a komoly erőfeszítések ellenére sem tudott
számottevő eredményt felmutatni! Az új testület felállása után javas-
lom a kérdés ismételt napirendre tűzését, még akkor is, ha a megol-
dást jelentő körülmények tovább romlottak!

A szociális viszonyok némiképp átalakultak Dömsödön is. Azzal, hogy
a kissé lecsúszott rétegből is egyre többen helyezkednek el, ezzel az ő élet-
színvonaluk is emelkedik, érezhetően csökken a segélykérők száma. A
közmunka-program léte is csak erősíti ezt a megállapítást.

A közbiztonsággal kapcsolatosan továbbra is jó eredményekről szá-
molhatok be. A rendőreink, a polgárőreink és a tűzoltóink nagyszerű
munkájának köszönhetően a biztonságérzetünk továbbra is megfelelő.
Néhány droggal kapcsolatos eset ugyan borzolta a kedélyeket, de összes-
ségében továbbra sincs okunk félni bűnöző elemektől. A jó eredményhez
nagyban hozzájárult az egyre fejlődő kamerarendszer, amely elriasztja a
rossz úton járó egyéneket. Pest megye rendőrkapitányával nem régen
hosszabbítottuk meg a szerződést, amely szerint a Dacia Duster gépkocsit
továbbra is a rendőreink használhatják.

A különböző civil és sportegyesületeket elsősorban a körülményeik ja-
vításában próbáljuk helyzetbe hozni. Jelentős anyagi támogatást nem tu-
dunk adni továbbra sem, kivételt képez némi közüzemi díjak kifizetése. 

A sportegyesületek közül jelentős szerepet vállal a fiatalok sportolási
lehetőségeinek biztosításában a Dömsödi SE, a Dömsödi USE, a Dömsö-
di Kajak-Kenu SE, az Alfonz Lovasklub, az Autocross Egyesület, a Dö-
Mik Darts Egyesület.

Dömsöd közéletének színesítői a Banyák Egyesület, a Ju és Zsu Társu-
lat, a Még 1000 év Dömsödért Egyesület.

Itt kell megemlíteni, hogy a Dömsödi Ipartestület vezetőváltása után is
működik. Tóth Sándor visszavonulása után Muzs János képviselőtársunk
lett az elnök.

A Dömsödért Alapítvány továbbra is működik, nagy segítségére az
anyagilag megszoruló intézményeknek, civil szervezeteknek.

Az önkormányzat által szervezett rendezvények kettős arcot mutatnak.
A nemzeti ünnepeken tartott megemlékezések általában szépszámú néző-
közönség előtt zajlanak. A Dömsödi Napok rendezvénysorozat egyre na-
gyobb közönséget vonz. Az érdeklődés a közös dolgaink iránt viszont el-
keserítő! Egy-egy falugyűlés 34-40 ember előtt zajlik, ami akkor is nehe-
zen fogadható el, ha az a magyarázatunk, hogy minden rendben megy
nagyközségünkben!

A Képviselő-testület által adott kitüntetések a Dömsödi Napokhoz kap-
csolhatók. Ekkor adjuk át a Díszpolgári címet, valamint a Dömsödért Em-
lékérmet. A ciklus során 6 Díszpolgári cím és 23 Dömsödért Emlékérem
talált gazdára. Szomorú kötelességem arról megemlékezni, hogy az el-
múlt öt évben négy díszpolgárunk hunyt el, Vecsési Sándor, Joó Sándor,
Bödő Mihály és Ács Sándor.

Mindenképpen beszélnem kell arról, hogy a mögöttünk hagyott idő-
szakban nagyon sokan segítettek a Képviselő-testületnek és személy sze-
rint nekem is! A sok segítség nélkül biztosan sokkal szerényebb, szegé-
nyebb időszakra emlékeznénk! Köszönöm szépen Mindenkinek!

Megköszönöm Képviselőtársaimnak, a dr. Bencze Zoltán vezette hiva-
tal minden dolgozójának, az intézmények vezetőinek, dolgozóinak, hogy
munkájukkal hozzájárultak a Dömsödi Emberek életminőségének javítá-
sához!

Itt kell megköszönnöm Pánczél Károly országgyűlési képviselőnknek
a mérlegelés nélküli, hatékony segítségét! Dömsöd Nagyközség Önkor-
mányzata erre számít a jövőben is!

Tisztelt Képviselő-testület!
Az épített környezetünket, a fejlesztéseinket vizsgálva megállapíthat-

juk, hogy a rendszerváltozás óta megélt önkormányzati ciklusok közül az
egyik legsikeresebbet tudhatjuk magunk mögött. 

Valamely településen élők komfortérzete akkor nő, ha életminősége
észrevehetően javul, akár útfelújításokkal, akár szolgáltatások fejlesztésé-
vel is. Megállapíthatjuk, hogy elégedettségre nincs ok, de a lehetőségein-
ket maximálisan kihasználva, újabb jelentős lépéseket tettünk fejlődésünk
útján!

A sort az átnyúló beruházásokkal kell kezdeni. A vízminőség-javító és
a „Szennyvíz kivezetése a parti sávból” elnevezésű beruházások tényleg
azok közé tartoznak, amelyek valóban előrelépést jelentenek a vízszolgál-
tatásban. Mondom ezt akkor is, ha tudjuk, hogy erre az időszakra esik az
ivóvizünk kólibacilusos megfertőzése. Mára szerencsére ez már csak
rossz emlék, és bátran állítom, hogy az ország egyik legjobb, legegészsé-
gesebb vizét isszuk!
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Az RSD projekt tulajdonképpen még ma is tart, hiszen a gerincvezeték
kiépítésén és a hozzátartozó műszaki egységeken túl, az ingatlanokra tör-
ténő rákötés még ma is alig haladja meg az 50 százalékot. Túl az üdülő-
övezet szennyvízmentesítésén a beruházás hozadéka az is, hogy 28 utcá-
ban jobb minőségű útburkolat került vissza, mint volt előtte.

Kicsi, de annál hatékonyabb fejlesztésünk volt a Ráckevei út teljes
hosszában a közvilágítás kiépítése.

A 2015-ös év első hozadéka a BM pályázaton elnyert 5.744.000 forint
volt, amelyből 11 kamerával bővítettük a térfigyelő rendszerünket. Meg-
jegyzem, hogy azóta is egy-egy újabb kamera felszerelésével tovább erő-
sítettük közbiztonságunkat. 

Köztereink rendbetétele a Petőfi tér megújításával kezdődött. Szűcs Ju-
lianna vezetésével, társadalmi munkával tették szebbé központi terünket.
Később építettük meg az idetartozó, bútorbolt előtti parkolót. Dabon a Rá-
kóczi park kialakításában Szabó Andreának és Horváth Bélának volt je-
lentős szerepe. A ciklus első felében újítottuk meg az OMK előtti parkot
is. Közterületeink rendezésének méltó folytatása volt a Szent Márton kert
megépítése. Ide sorolnám a központi buszmegállóba kihelyezett padokat,
az északi megállóban megépített buszvárót, és a legfrissebbet, a Dózsa
Gy. úton felújított buszvárót. Az 51-es út mellett, a régi ruházati bolt előtt
kialakítandó park talán végre megkapja a díszkút elhelyezésén túl a funk-
cióját. A Kossuth Lajos utca egyik oldalán, csaknem a teljes hosszában
felújítottuk a járdát. Parkolót és járdát építettünk a patika körül, valamint a
Dózsa Gy. utca elején. Több helyszínen is segítettük a kerékpárral közle-
kedők dolgát, tárolók kihelyezésével. 

Útjaink felújításában továbbra is meghatározó volt a pályázatokon el-
nyert támogatás. Már említettem az üdülőövezetben végzett beruházás
utáni helyreállítást, amely valóban előrelépést jelentett az ingatlantulajdo-
nosok számára. A földes külterületi útjainknál viszont továbbra sincs elő-
relépés. Javítgatjuk őket, de igazán tartós javulást nem tudtunk produkál-
ni. Sajnálatomra, a külterületi utas pályázatunk sikertelen volt, így tovább
kell keresni a megoldást.

Az öt év alatt azért sikerült jó néhány utcánkat felújítani, aszfaltozni.
Kezdődött az Attila utca és a Szőlők útja aszfaltozásával és a Karcagi utca
martaszfaltozásával. 

Az Ady Endre utca is új kopófelületet kapott, a nagy forgalom miatt
már ideje volt. 



A Felső-Dunapart és a Középső út egy szakaszának aszfaltozása jelen-
tősen javította a Dunaparton kerékpározók közérzetét is. A Határ út, a
Pósa Lajos utca és a Tavasz utca felújítása a legfrissebb „produktumunk”.
Még ehhez a fejezethez tartozik a Petőfi utca aszfaltozása a Szabadság ut-
cától a Petőfi-fáig, a hídépítés keretében. A belterületi utak pályázaton az
első fordulóban sikertelenek voltunk, talán azért, mert szerettem volna, ha
minél több utca kap új burkolatot. A következő fordulóban már nyertünk,
és most várjuk a Széchenyi utca, a Bucsi köz, valamint a Petőfi utca felújí-
tásának munkálatait. 

A beruházásaink közül az energetikai volt az, amely megvalósítása egy
nagyon komoly hiányt pótolt településünkön. Az iskola, a sportcsarnok, a
„zöldkereszt” és a dabi óvoda külső felújításával, szigetelésével, korsze-
rűsítésével megvalósult az a feladat, amelyet saját forrásból a közeli évek-
ben nem tudtunk volna elvégezni. 

Az önkormányzati ciklus egyik legnagyobb beruházása a hídépítés
volt. Nem voltunk könnyű helyzetben, mivel a hídépítéshez nem értet-
tünk, és erre szakosodott cégeket sem igen tudtunk rávenni arra, hogy a
rendelkezésünkre álló mintegy százmillió forintból megépítsék a hidat. A
végeredmény ismert, a híd megépült, szolgálni fogja a dömsödieket a kö-
vetkező évszázadokban.

2017 végére elkészült a sportpark is. Legnagyobb örömömre nagyon
sokan használják fiatalok, idősebbek egyaránt. Várjuk a Leader mozga-
lom keretében beadott pályázatunk eredményét, a sportcsarnok mögötti
területen kialakított futópálya megépítését. 

Végre célegyenesbe került az egészségügyi központ megépítését célzó
beruházásunk kivitelezése is. Amikor a beszámolómat írom, akkor már
csak néhány nap van hátra a Hajós-kastély bontásáig. Amennyiben az
időjárás engedi, akkor jövő év tavasz végére a dömsödi emberek birtokba
vehetik az épületet.

Nehezen állt össze a csónakház felújítása is, hiszen a Kajak-Kenu Szö-
vetség részéről a pozitív döntés már másfél éve megszületett. Az őszi ki-
vitelezésre most azért már van némi esély. 

A bölcsődeépítésnek harmadszor is nekifutottunk. Bizakodjunk abban,
hogy utoljára. Sikeres pályázat és gyors kivitelezés után egy űrt töltünk be
a kisgyermekes szülők érdekében amellett, hogy törvényi kötelezettsé-
günknek is eleget teszünk.

Tisztelt Képviselő-testület!
A beszámolóm végére értem. Biztosan most is maradt ki néhány olyan do-

log, amely egyébként javította a dömsödi emberek életminőségét. Gondolok
itt a Nagy Ferenc féle kosárlabdapálya kialakítására, vagy a fejlesztési munka-
csoport időszakos működésére, vagy a Hajós-kastélyban a varroda kialakítá-
sára, vagy az önkormányzati lakások felújításra, vagy a „kék híd” festésére,
vagy a Duna-parti nádirtásra, vagy a Településképi Arculati Kézikönyv elké-
szítésére, vagy Fehér Ricsi győzelmére Pest megyében, vagy a hivatal épüle-
tének kicsinosítására, vagy akár a katolikus templom építéséhez szükséges
döntések meghozatalára! Folytathatnám a sort, még nagyon sokáig. 

Kötelező feladatainkat teljesítettük, talán azt is mondhatom, hogy a vál-
lalt ígéreteink nagy többségét is. Mindehhez kellett a Dömsödön élő em-
berek összefogása, a Képviselő-testülettel az élen! Remélem, nem gon-
dolja senki túlzásnak,  hogy jól „kormányoztuk” Dömsödöt az elmúlt öt
évben, és jó alapot teremtettünk a következő önkormányzati ciklusra a to-
vábbi fejlődéshez! Köszönet érte Mindenkinek, aki valamit is tett érte!

Bencze István polgármester

6 XXIX.  évfolyam  9.  szám
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Augusztus 20-án
A nyár még javában tombolt, sokan a

hosszú hétvégét kihasználva a nyaralás
utolsó pillanatait élvezték. A dömsödi pol-
gármesteri hivatal előtt mégis megtelt a tér
ünneplő emberekkel.

Augusztus 20. kedd, István és Vajk nap-
ja, a naptárban piros betűvel szedett. Hiva-
talosan Magyarország nemzeti ünnepe, ál-
lami ünnep, az államalapítás és az állam-
alapító István király emlékére.

Ezen a napon évről évre a dömsödi ünnep-
ség Istentisztelettel egybekötve, ünnepi be-
széddel és műsorral, illetve a legszebb porták
díjazásával történik, este pedig tűzijátékkal
zárul. Így volt ez idén augusztus 20-án is.

Az ünnepi Istentiszteletet Balogh László
Levente, a Dömsöd-Dabi Református Gyü-
lekezet lelkipásztora tartotta. Ezt követően a
Ju és Zsu Társulat tagjai tolmácsolásában
ünnepi műsor következett, prózai, zenei be-
tétekkel. Ünnepi beszédet mondott Bencze
István, Dömsöd nagyközség polgármestere.
Ezt követően a Szép Dömsödért elismerő
plaketteket Ispán Ignác, a Településfejlesz-
tési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke adta át. Akik pedig átve-
hették: Berki Gusztáv, Bokor László, Buday
László Gyula, Csabai Zsigmond, Cser Lász-
ló, Fabók Sándor, Farkas Mónika, Földi
Irén, Gerényi Viktor Lajos, Turcsán Pál és
egy középület, a Baptista Imaház. Végeze-
tül a Hősök szobránál a megemlékezés ko-
szorúi kerültek elhelyezésre.

Az est folyamán, nyolc órakor megtör-
tént a Szent Márton kert átadására, majd az
összegyűlt közönség együtt vonult a festői-
en szép Duna-partra, hogy közösen tekint-
hessék meg az ünnepi tűzijátékot.

Összeállította: Vass Ilona

Boldog éhség
„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak

az igazságra, mert ők megelégíttetnek” 
/Máté ev. 5,6./

Augusztus 20. minden tekintetben az Isten-
nek való hálaadás napja. Hálát adtak elődeink is
a Magyar Államért, annak keresztyén alapérté-
keiért, és hálát adtak az élet alapköveiért: a ke-
nyérért, a termő időért, a bőségért, munkához
kapott erőért.

Idén is megköszönjük Istennek a bőséget.
Nálunk bőségben termettek a földek, egy olyan
világban, amely az időjárásos zűrzavar, eddig
nem tapasztalt torzulások felé halad. Más tája-
kon olyan változásokat élnek át a népek, ame-
lyek lehetetlenné teszik a termelést, gazdálko-
dást. Mi pedig elégedettek, hálásak és boldogok
lehetünk.

A felolvasott igevers éhezésről, szomjúságról
szól. Nekünk testileg, ebben az országban, ezen
a helyen nem kell éheznünk és nem kell szom-
jaznunk. Ez persze nem jelent mennyei igazo-
lást  számunkra. Isten elsősorban nem a körül-
ményeinkkel nevel, bár mi sajnos csak azokra
figyelünk. A mi mennyei Atyánk felhozza a
napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt
ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Is-
ten a Szentírás üzeneteivel tanít és hív minden
embert, hirdeti a Jézus Krisztusban elkészített
megigazító kegyelmét nekünk bűnösöknek.

Alapon persze értelmezhetetlen az Úr kije-
lentése: boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák
az Isten felszabadító, igazzá tevő kegyelmét.
Hogyan és miért boldog az, aki szükséget szen-
ved? Miről van itt szó? Egyszerűen arról, hogy
Jézus kihirdeti, hogy nem az a boldog ember,
aki el van telve magától. Az ilyen ember korlá-
tolt, képmutató és hazug. Nem boldog, azt sem
tudja, mit jelent boldognak lenni. A boldogság-
hoz a rászorultság beismerése és az Istentől kap-
ható megelégedés vezet. Lássuk tehát néhány
gondolatban azt, hogy miért boldog, aki éhezi
és szomjazza az igazságot?

1. Először is az éhség és szomjúság az élet je-
le. Az élő lélek és élő lelkiismeret pedig éhes és
szomjas. Nem elég neki, hogy sikereket is átél,
nem elég, hogy igazolásokat talál ki. Az élő lel-
kiismeret Istentől kapott felmentést és szabad-
ságot keres. Szabadságot, amely örökké tart.
Olyan szabadságot, amely szembe mer nézni a
maga múltjával, be mer lépni Isten világosságá-
ba, be mer lépni a templomba, és ki meri nyitni
a Bibliát. Erre a szabadságra nincs meg ben-
nünk a forrás, ezen a téren elfogyott minden tar-
talék. Boldog, aki éhezi és szomjúhozza az
igazságot, mert él!

2. Másodszor az életet jelentő hiányérzet élő
hit által vezet a boldogságra. Az a boldog em-
ber, aki hisz abban, hogy Isten fenntartva az er-
kölcsi világrendet megigazulást szerzett a Meg-
váltó által az embernek. Jézus Krisztus a keresz-
ten azt mondta, hogy el lett végezve, meg lett
szerezve a megváltás a bűnösök számára. Az
élő hit ezzel számol és erre hivatkozik. Boldog
az az ember, aki hitben hordozza szükségeit,
mert vallja, hogy a segítség kész.

3. Harmadszor az igazság iránti vágyakozás a
megelégedés személyes reménysége által ad
örömöt. Nemcsak másnak, hanem nekem is üd-
vösséget jelent Isten felmentő, megújító ítélete.
Jézus Krisztus nem csupán egy általános jogot
szerzett a megtérő embernek, hanem ezt szemé-
lyes kapcsolatban át is adja Szentlelke által. Az
Úr tápláló szeretete biztosítva van számunkra,
nem fogy ki, nem kell pótolni, nem értéktelene-
dik el, egyszerűen el lehet fogadni.

Ezért boldog az, aki éhezi és szomjazza az
igazságot.

Ezek után egy kérdés marad ezen az ünne-
pen. Boldog-e a magyar ember? Éhezi és szom-
júhozza az igazságot? 

Szerintem nem. Mi elnyomjuk, kiiktatjuk az
igazság utáni vágyunkat. Jobban, mint más né-
pek. Viszont jobban is szenvedünk ettől. Azért,
mert mi a lelkünk mélyén nem sunyi és nem ha-
miskodó, ügyeskedő, csalafinta hősöket, példá-
kat őrzünk. Engednünk kellene Isten szavának,
ébressze fel ezt az először kellemetlen éhséget
és szomjúságot a szívünkben, és ezzel a szük-
séggel forduljunk oda Krisztushoz. Hiszen bol-
dogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazsá-
gosságot, Isten megigazító kegyelmét, mert ők
azzal megelégítettnek, megigazulnak.

Balogh László Levente 
dabi református lelkész

(Az augusztus 20-i községi ünnepen elhangzott
igehirdetés szerkesztett változata.)

Fotó: Vass

Balogh László Levente lelkipásztor 
igehirdetése augusztus 20-án
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Telnek-múlnak az évek. Édesanyánk életében eltelt 100 év.
1919. augusztus 30-án született a történelem zivataros évé-

ben, egyszerű dömsödi paraszt családban.
Megérhette a kemény évszázad rohamos technikai fejlődé-

sét és egy világégés borzalmát és nehézségét.
Ő még tudja mi a kézi  aratás, a mindennapi kemény kétkezi

paraszti munka.
Jaksa Mihály 1947-ben vette feleségül, majd két gyerme-

kük született: Mihály és Eszter.
Fia részéről 2 unokája és 4 dédunokája született.
A mai napig kis kertjében aktívan kapálgat, és türelemmel

oktatja a két felnőtt korú gyermekét és érdeklődő unokáit, ho-
gyan kell csinálni, mit mikor kell vetni. 

Mindig türelemmel, szerényen, csendben, feltűnés
nélkül teszi dolgát, inti, óvja családját.

Köszönjük a gondoskodó felnevelést, törődést,
hogy mindig óvott s terelgetett a helyes útra a

mai napig is.
Kérjük Isten áldását, hogy még
sokáig közöttünk lehessen
erőben, egészségben.

Településünkön is működik a házi segítségnyújtás, mely alapszolgál-
tatást az Önkormányzat társulási formában biztosítja. Ez a szolgáltatás
azoknak az idős vagy beteg embereknek hasznos, akik már bizonytalan-
ná válnak, ha el kell hagyni otthonukat, már nem kerékpároznak, nem
vezetnek autót, és a gyaloglás, cipekedés is fárasztó számukra. Már nem
főznek naponta, hanem inkább rendelnek hét közben ebédet, és orvos-
hoz sem tudnak eljutni csak segítséggel. Ha egyedül, társ nélkül élik meg
ezt az időszakot, akkor hajlamosak az idősek arra, hogy magányossá vál-
janak és a környezettől is elszigetelődjenek. A házi segítségnyújtás lé-
nyege, hogy az idős vagy rászoruló ember továbbra is önállóan, a saját
otthonában élhessen, és ott kapjon segítséget a mindennapi feladatok el-
végzéséhez. Értékelő adatlap segítségével határozzuk meg, hogy milyen
az önellátó képessége a kérelmezőnek. A fokozatai szerint lehet, amikor
még a tevékenységeit el tudja végezni vagy csak egyes tevékenységek-
ben szorul segítségre, egészen a teljes ellátásra szorulóig. Amikor valaki
teljes ellátásra szorul, akkor kötelességünk a családot tájékoztatni a bent-
lakásos intézmények lehetőségéről, mivel az meghaladja a házi segítség-
nyújtás kereteit.

2017. júliustól a szülőtartás szabályozása részletesebbé vált. Addig
csak a rászoruló szülő indíthatott pert gyermeke ellen tartási követelé-

sért, ezután viszont az a magánszemély vagy intézmény is követelhet
költségtérítést, amely a felnőtt gyermek helyett gondoskodik a rászoruló
szülőkről. Az idős szülőkről való gondoskodást sem vállalhatja át telje-
sen az állam, mert annak elsőszámú felelőse a család.

Magyarországon még mindig negatív megítélése van annak, hogy va-
laki idősek otthonába költözik, pedig már többféle otthonból lehet válo-
gatni és a legmegfelelőbbet lehet kiválasztani. Az idős emberek is szeret-
nek a kortársakkal beszélgetni, hiszen ők sorstársak. A magány sokkal
rosszabb hatással van rájuk. Az otthonokból is haza lehet menni a csa-
ládhoz, ha együtt szeretnének ünnepelni vagy más program kapcsán.
Sok országban bevett forma az öngondoskodás. Eszerint az idős ember,
amikor elér egy bizonyos kort, magától választja, hogy melyik otthonba
költözik be. Ez a fajta előrelátás rengeteg terhet levehet a gyerekek vállá-
ról. Azzal is sokat segít az idős ember, ha aktív marad, tudatosan vigyáz
egészségére, és ezzel jelentősen csökkentheti annak kockázatát, hogy
minél később szoruljon ápolásra.

Részletesebb tájékoztatót Szolgálatunk irodájában kaphatnak az ér-
deklődők.

Christoph Gáborné intézményvezető
Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Röviden az idõsek gondoskodásáról
A GGYERMEKJÓLÉTI SSZOLGÁLAT HHÍREI
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Sokan csak egy funkcionális eszközként tekintünk a házunkat védel-
mező kerítésekre, mások egy plusz teherként élik meg az építkezés utolsó
fázisaként ezek építését. De az mindenkinél világos tény, hogy ennél je-
lentősen több feladata van. Egy-egy kerítést előbb észreveszünk, mint a
mögötte megbújó házat. Azonnal véleményt formálunk ezt látva a telek-
ről, a tulajdonosról, és egyben megfogalmazzuk tetszésünket vagy ma-
gunkban elmondjuk a mit is csináltunk volna másképp gondolatokat. 

2017-ben és 2018-ban országszerte készültek a Településképi Arcu-
lati Kézikönyvek – TAK-ok – és a Településképi Rendeletek – TKR-ek
–, mert törvényi előírás kötelezte erre a településeket. Ebben az idő-
szakban jöttek létre Dömsödön is ezek a dokumentumok. Vargáné
Ágoston Julianna, Dömsöd főépítésze vezette a munkát, amelyben he-
lyi lakosok segítették. Akkoriban véleményezőként vettem részt a fo-
lyamatban, mint a Pest Megyei Építészkamara megbízottja, amin túl
helyi lakosként a véleményemmel igyekeztem segíteni.

A Településképi Arculati Kézikönyv – TAK – nagyon fontos és egyben
évtizedes hiányt igyekszik pótolni, azért, hogy az egyes települések tárják
fel és tegyék az ott élők számára ismertté, érdekessé, nem utolsósorban
fontossá az ott található épített és táji értékeket. Ez az elsődleges funkció-
ja. Itt nem a nyilvánvalóan ismert és védett műemlékekre kell csak gon-
dolni, hanem egy szép, megmaradt homlokzati részletre, egy megmene-
kült kerítésre, a szép tornácokra vagy egy eredeti állapotában megmaradt
kukoricagóréra is. Emellett ajánlásokat fogalmaz meg új épületek építésé-
hez vagy régiek felújításához – a kerítések kialakításától az épületek
anyaghasználatáig –, minden fontos témakörben. Emellett rámutat pozitív
helyi példákra, amelyek ösztönözhetik a lakosságot saját építményeik
esztétikus kialakításra. A Településképi Rendelet – TKR – pedig az előző-
ekre épülve a betartandó szabályokat tartalmazza.

A településképet és a településen sétálók számára a házunk látványát –
nyugodtan mondhatjuk, hogy annak összképét –, nagyban meghatározza
a házunk és a közterület között lévő kerítés és előkert.

Kerítésépítésre engedélyt kevesen tudják, de nem kell kérni, ennek elle-
nére a kialakítására és vagy létesítésére szabályok vonatkoznak országszer-
te, így Dömsödön is. Községünk közigazgatási területe több meghatározó
területre van felosztva – a korábban említett dokumentumokban – a telepü-
lésrészek karaktere és funkciója szerint. Ezekre értelemszerűen más-más
szabályok vonatkoznak. A kerítések és az előkertek egyszerű előírásoknak
kell eleget tegyenek. Az  egyedi szabályokon túl, általánosságban elmond-
ható, hogy tömör kerítés nem építhető a település egész területén. Mi ma-
gunk sem szívesen sétálunk egy késő esti órán egy tömör fal mentén, mert
nyomasztó érzésünk támad, ráadásul a házak teljesen „elbújnak”, kiszakad-
nak a településképből, nem válnak annak részévé. Ezzel szemben jó érzés-

sel tölt el mindenkit, amikor séta közben megpillantunk egy virágos, növé-
nyekkel beültetett előkertet, egy gondozott udvart. Sikkes az elzárkózás, a
bámészkodó szemek kizárása az életünkből, a mindenen átható szeparáció
– sajnos mostanában társadalmunkra is ez jellemző –, pedig növényzettel,
teraszkorláttal vagy egy stílusos udvaron belüli pergolával is elérhetnénk az
„intimitást”, vagyis azt, hogy a kertünket a magunkénak érezhessük. 

A kerítés áttörtségén kívül fontos, hogy időtálló anyagokat és a község ké-
péhez illő kialakítást válasszunk. Gyakori a beton lábazatos, áttört, fa elemek-
ből, vagy fém pálcákból, illetve fonott fém hálóból kialakított kerítésmező.

Jó érzéssel tölt el, amikor szakmai szemmel sétálva azt látom, hogy
egy-egy utcaszakaszon a szomszédok figyelnek egymásra és hasonló ke-
rítést készítenek, mert a többi mellett az utcának ez is ad egy egységes rit-
must. Fontos megemlíteni, hogy erre figyelve nem csak szabálykövetők
lehetünk, de saját ingatlanunk értékét is növeljük. Egy rendezett, egységes
utcaképet mutató helyen az ingatlanokat is szívesen vásárolják meg. 

A TAK-ban a szöveges ajánlások megértését ábrák segítik, amelyek se-
matikusságuk miatt könnyen értelmezhetők. A községben található köve-
tendő példák beszédesek, képpel illusztráltak. Amennyiben az építkez-
ni/felújítani vágyó mégsem talál itt magának tetsző kialakítást, a szabá-
lyok mentén a témába vágó szaklapokban is rengeteg ötletet meríthet, és
én is szívesen adok tanácsokat, állok rendelkezésre az eligazodásban.

Dömsöd Nagyközség TAK-e, illetve TKR-e megtalálható a
www.domsod.hu honlapon.

Tarr-Sipos Zsuzsa okleveles településmérnök
a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság tagja  – www.domsod.hu, Dömsöd TAK
Folytatása következik az októberi lapszámban.

Település-kép
A kerítés mint összekötõ elem az utca és az ingatlan között
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Tisztelt Sporttársak!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyesület 2019. évi (elmaradt)

horgászversenyét 2019. szeptember 28-án – szombaton – rendezzük
meg. A feltételekről az alábbi kiírás alapján tájékozódhat.

Dömsödi HE 3 órás horgászverseny kiírása:
Helyszín: Dömsöd, Északi Övcsatorna, zsilip után a nyaraló házakkal

szemben.
Időpont: 2019. szeptember 28. szombat (6.00–12.00 ÓRA KÖZÖTT!)
a Dömsödi Horgász Egyesület rendezésében.
Kategóriák: gyermek, ifi, női, felnőtt (1. és 2. szektor), versenyzői.
Időbeosztás:
• 6:30–7:00-ig regisztráció,
• 7:00-tól sorsolás, majd folyamatosan a helyek elfoglalása, felkészülés,
• 8:00–11:00-ig verseny,
• 11:00 órától mérlegelés, 11:30 órakor EREDMÉNYHIRDETÉS.
Nevezési díj: egyesületi tagoknak díjmentes.
Aki rakós botot kíván használni, csak versenyzői kategóriában

indulhat.
Nevezését a Dömsödi Célpont(y) horgászboltban sze-

mélyesen, a 06-30-336-8113 számon vagy e-mailben a
celpontyhorgasz@gmail.com címen adhatja le SZEP-
TEMBER 24-ig (kedd).

Jelentkezni lehet még Fabók Sándor (06/30-950-
6816) és ifj. Saller András (06/70-532-1522) versenyfelelő-
söknél, valamint az egyesület irodájában SZEPTEMBER 24-ig
(06-30-260-0957).

A nevezés elküldhető még a domsodihe@gmail.com címre is.
Nevezés a helyszínen csak korlátozott számban lehetséges, javasoljuk

az előre jelentkezést. Sorsolás: A nevezési sorrendben húznak a verseny-
zők számot, mely a helyet jelöli.

Egyéb információ:
• Verseny a 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29) VM rendelet

szerintiek alkalmazásával kerül megrendezésre. A szervező kijelenti,
hogy az általa szervezett verseny a hatályos halászati törvénynek megfe-
lel, és bejelentésre, engedélyeztetésre került.

• Egyéni verseny, egy bottal, azon egy horoggal lehet horgászni, tarta-
lékban bármennyi bot rendelkezésre állhat, melyeket úgy kell elhelyezni,
hogy azok ne keltsék több botos horgászat látszatát.

• Rendezők dudálással jelzik az etetés kezdetét, a horgászat kezdetét
(verseny kezdete), horgászat végét (verseny lefújása), a lehetséges fárasz-
tás végét. Hosszabb ismételt dudaszó jelezheti még a nem várt esemény
(zivatar stb.) miatti versenylefújást (ez esetben a horgászatot azonnal be
kell fejezni) vagy verseny folytatást.

• Nem várt esemény miatt félbeszakított verseny folytatásáról vagy a
verseny végleges lefújásáról a rendező dönt, és a versenyzőket értesíti. 

• Nem várt esemény miatt lefújt verseny esetében az addig fogott halak
súlya alapján dől el a verseny végeredménye, kivéve, ha a körülmények a
mérlegelést nem teszik lehetővé.

• Értékelhető halfaj: minden halfaj.
Díjazás: Első helyezettek serleg, második-harmadik helyezettek érem,

a legnagyobb hal kupa.
Minden résztvevő (FELNŐTT VAGY GYERMEK) meglepetés cso-

magot kap.
• Etetni kizárólag a kihúzott horgászhelyről lehet, kizárólag kézi erővel

(spomb, csúzli, poharazás stb.). Etetőhajó használata tilos. Etetni verseny
közben is lehet, azonban mivel egyszerre csak egy bot használható, ezért
ha valaki etetőbotot kíván használni, a horgászatra használt botot és vég-
szerelékét közben ki kell húzni a vízből.

• A szektorhatárokat rendező a megjelent és helyet húzott verseny-
zők száma alapján jelöli ki a lehető legegyenlőbb módon, és a

szektorhatárokat jelöli.
• Versenyző köteles minden hulladékot összegyűjteni

és elszállítani horgászhelyéről, kiemelt figyelemmel a
zsinórra és horgokra. Ennek elmulasztását rendező
szankcionálhatja akár a versenyző versenyből való ki-

zárásával is.
• Kívülről akadt hal, valamint kantáros hal nem számít bele

a versenybe. (Kívülről akadásnak a törvény szerint a kopoltyú vonalá-
tól hátrafelé való akadás számít. Kantáros a szereléket magával cipelő hal,
amennyiben a beszakadt és a versenyző által használt szerelék akad össze.)

• A halakkal történő kíméletes bánásmód kötelező, halat földre rakni tilos.
• A halakat hosszú, legalább 2 méteres, sűrű szövésű verseny haltartó-

ban kell eltárolni mérlegelésig. Drótszák használata TILOS!
• Halfogás esetén új szereléket bedobni csak abban az esetben lehet, ha

a megfogott halat a versenyző a vízbe (szákba) helyezte. A verseny lefújá-
sakor a horgászatot azonnal be kell fejezni, mérlegelésig horgászkészség
nem lehet bedobva. A verseny lefújásának pillanatában már horgon levő
hal még beleszámít az eredménybe, amennyiben a horgász azt 15 perc
alatt megszákolja. 15 perc lejártát is jelzik a rendezők. 

• A nevezéssel a versenyző a szabályokat elfogadja, és kijelenti, hogy
saját felelősségére indul a versenyen.

• A nevezése aláírásával és leadásával a versenyző nyilatkozik, hogy ál-
lami horgászjeggyel rendelkezik és a horgászat feltételeinek (vízterületi
engedély) megfelel. Az állami jegy meglétét szervező kérésére igazolja.

A verseny támogatója a DOVIT!
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Dömsödi HE!

ALMAVÁSÁR 
A GYÜMÖLCSÖSBEN

Szigetbecse és Makád
közötti út mellett

szept. 14-től okt. 06-ig
minden nap 9-16 óráig

széles fajtaválaszték
őszi és téli almákból!

Tel.: 06-30-900-5898

2019. ÉVI HORGÁSZVERSENY TÁJÉKOZTATÓ

50 éves osztály-
találkozó

Az 1969-ben végzett 8. C osztály 50 éves osztálytalálkozót
tart, melyre szeretettel várjuk az évfolyamtársakat is, tehát a 
8. A és a 8. B osztályok volt tanulóit. A találkozó időpontja ok-
tóber 5. 13 óra. Kérem az évfolyam- és osztálytársakat, mie-
lőbb jelezzék részvételi szándékukat a további szervezés miatt. 

Jelentkezés: Varsányi Antalnál a 06-20-5340-675 telefon-
számon vagy az inyasrav@gmail.com e-mail címen, illetve
Pálfi Magdinál személyesen vagy Budai Marikánál face-
bookon lehet. 

Egyéb információt a jelentkezéskor.
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KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel –

garanciával.

06-30-964-0485

Az alábbiakban a beteg cica
otthoni ellátásához szeretnék egy

kis segítséget nyújtani, mivel ilyen helyzetben a
cicák gyakran nem kellően együttműködőek,
ami sokszor megnehezíti a kezelést. A beteg
macska számára nagyon fontos a megfelelően
meleg, száraz és nyugodt pihenőhely biztosítá-
sa. Ha kijárós cicája van, gyógyulásáig célszerű
őt a lakásban tartani. Bizonyos esetekben szük-
ség lehet a cica melegítésére. Erre a célra jól
használható például elektromos melegítőpárna
vagy melegvízzel töltött palack. Az almostálcát
is a cica pihenőhelye közelében célszerű elhe-
lyezni, hogy minél könnyebben elérhesse azt.

Macskák esetében gyakran az étvágytalanság
a betegség első jele. Fontos, hogy figyelje a be-
teg macska étvágyának alakulását és főleg a
vízfogyasztást. Ha a macska nem hajlandó inni
sem, mindenképpen konzultáljon állatorvosá-
val, ugyanis ez viszonylag gyorsan kiszáradás-
hoz vezethet, amit infúzió adásával szükséges
megelőzni. Az egészséges macskák, ha nem
száraztápot kapnak, elég keveset isznak, ugyan-
is a táplálékból veszik fel a szükséges folyadék
egy részét. Azonban ha a macska nem eszik, vi-
szonylag több vizet kell elfogyasztania ahhoz,
hogy fedezni tudja az igényét. Ezért, ha magától
nem iszik, meg lehet próbálni egy fecskendő se-
gítségével megitatni. Ezt a legtöbb cica nem ve-
szi jó néven, így ha nagyon ellenkezik, inkább
ne erőltesse az itatást. A cicák (főleg a kissé túl-
súlyosak) nagyon rosszul tolerálják a hosszabb
koplalást. Ennek oka, hogy ilyenkor hirtelen na-
gyon gyors zsírbontás indul meg szervezetük-
ben, ami komoly megterhelést jelent a máj szá-
mára, és ez az alapbetegséget tovább súlyosbít-
hatja. Ezek alapján érthető, hogy a beteg macs-
ka táplálása nagyon fontos részét képezi kezelé-
sének. Az étvágytalan macskát naponta több-
ször is meg kell kínálni friss, magas ener-
giatartalmú, könnyen emészthető eleséggel. A
táplálék langyosításával vagy kézből történő
etetéssel próbáljuk rávenni a macskát arra, hogy
legalább néhány falatot elfogadjon. Ha így sem
hajlandó elfogadni az ételt, pépes eleséget akár
fecskendőn keresztül is megpróbálhatunk ada-
golni neki. Erre a célra már kaphatók különféle
paszták vagy vízben feloldható instant eleségek,
amik koncentráltan tartalmazzák a cica számára
legfontosabb tápanyagokat, vitaminokat, ásvá-
nyi anyagokat.

Fontos, hogy bizonyos betegségek esetén a
macskának speciális diétára lehet szüksége, en-
nek részleteiről állatorvosa adhat tájékoztatást.
Ha az új eleséget nem szívesen eszi kedvence,
célszerű fokozatosan hozzászoktatni, vagyis az
újat a megszokott táppal vagy kedvenc ételével
összekeverni, és így kínálni neki.

A legtöbb beteg macska átmenetileg abba-

hagyja a tisztálkodást, így napokon belül na-
gyon csapzottá válik. Segítsen macskájának az-
zal, hogy a szem, az orr és a száj környékét
szükség szerint naponta többször nedves ruhá-
val megtisztítja a váladéktól, ételmaradéktól.
Ha a macska nem ellenkezik, a szőr átfésülése is
sokat segíthet. Erre főleg hosszú szőrű cicák
esetén van szükség.

A gyógykezelés részeként állatorvosa gyak-
ran ír fel tablettát vagy egyéb szájon át beadható
gyógyszert. Nagyon lényeges, hogy ezeket az
állatorvos által előírt adagban és időpontokban
beadja a cicának. Ha nehézséget okoz a tabletta-
beadás, azonnal jelezze ezt állatorvosának. Ese-
tenként lehetőség van folyékony vagy paszta ki-
szerelésű gyógyszerekkel helyettesíteni a tab-
lettát. Az is megoldás lehet, ha a tablettát kevés
vízben feloldva azt fecskendő segítségével adja
be a cicának. Fontos, hogy az egyes emberek
számára készült láz- és fájdalomcsillapítók
mérgezőek lehetnek a cicák számára, így ezek
adását mindenképpen kerülje el. Meg kell még
jegyezni, hogy egyes macskák a tabletta beadá-
sát követően extrém mértékben elkezdenek
nyálzani. Ez a jelenség nagyon ijesztő, azonban
gyorsan elmúlik, és a macskának semmi baja
sem lesz tőle.                 dr. Siket Péter állatorvos

Állatorvosi tanácsok
A beteg macska otthoni ellátása

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 szerint módosul: 
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 18.00–19.00, kedd,
csütörtök: 8.00–9.00, szombat: 8.00–10.00.
– Betegellátás, – Védőoltások beadása, –
Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása, –
Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daga-
nat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultra-
hangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógysze-
rek, állatgyógyászati készítmények.

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy Dömsöd nagyközségben

2019. 09. 30-tól 
2019. 10. 11-ig

Tüdõszûrést 
tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:

Hétfőn: 11:30–17:30 óráig

Kedden: 8:00–13:45 óráig

Szerdán: 11:30–17:30 óráig

Csütörtökön: 8:00–13:45 óráig

Pénteken: 8:00–13:45 óráig

A tüdőszűrés helye:

OMK (Dömsöd, Béke tér 2.)

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LA-
KOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZS-
GÁLAT! 
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingye-
nes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1700 Ft, mely az OEP által országosan el-
rendelt összeg. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. 
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingye-
nes, de beutaló és szülői beleegyező nyilat-
kozat szükséges. 
A törvény által kötelezetteknél, illetve a 18 év-
nél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási
törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen
ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok
más tüdőbetegség időben történő felisme-
résére! 
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával szemé-
lyi igazolványát, TB-kártyáját, illetve ha van,
az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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Eljött az augusztus, ami nálunk visszatekin-
tés, a búcsúzás időszaka. A három éveseink
szeptemberben óvodába indulnak. Ilyenkor ön-
kéntelenül is visszanézünk az elmúlt időszakra,
milyenek is voltak a most búcsúzó gyerekeink
régebben. Van, akit szinte a születésétől isme-
rünk, a szemünk előtt cseperedett fel, és van,
akit kicsit nagyobb korától ismerünk és kísérhe-
tünk ezen az úton. Nem véletlen mondják, hogy
az első három év az élet egyik meghatározó idő-
szaka, hiszen ebben a három évben óriási válto-
zásokon, fejlődésen mennek át a gyerekek. Ma-
gatehetetlen újszülöttből először totyogó egy-
éves, majd önálló akarattal rendelkező és azt ak-
tívan próbálgató kétéves, végül ügyes, anyától

már elválni is képes hároméves lesz. Nagyon jó
dolog szinte nap mint nap nézni, ahogy a kis
emberkék, a kis személyiségek formálódnak,
alakulnak. Vannak, akik amikor először jártak
nálunk, félénkek voltak, el sem mertek mozdul-
ni anya mellől. De aztán ahogy teltek a hetek,
kinyíltak, felbátorodtak, tanulták az önállósá-
got, önbizalmat. Voltak, akik hatalmas aktivitás-
sal, mozgásigénnyel jöttek, ők lenyugodni, ön-
magukat szabályozni tanulták a közösségben.
Mindannyian sokat ügyesedtek mozgásban, be-
szédben, gyakorolták a szabályok elfogadását
és betartását. 

Kedves három évesek és kedves szülők! Kö-
szönjük, hogy megosztottátok velünk életetek-

nek ezt a szép szakaszát. Kívánjuk, hogy legyen
könnyű a beilleszkedés az új közösségbe, az
oviba, szerezzetek ott is sok szép élményt. Sze-
retettel gondolunk rátok itt a Gyerekházban, és
szünetekben visszavárunk látogatóba titeket. 

Fenntartó: 
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület 

2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Ez történt a Gyerekházban…



A gyermek- és fi-
atalkorúak védelme
céljából a fogyasztó-
védelmi törvény (1997.
évi CLV. törvény) az
alkoholtartalmú
italok, a dohányter-
mékek és a szexuá-
lis termékek értéke-
sítésére és kiszolgá-
lására vonatkozóan

tartalmaz tiltó rendelkezéseket.
A fogyasztóvédelmi törvény szerint:
• tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött

személy részére – a kizárólag orvosi rendel-
vényre kiadható gyógyszer kivételével – alko-
holtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni,

• tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy részére dohányterméket értékesíteni,
illetve kiszolgálni, és

• tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy részére szexuális terméket értékesíteni,
illetve kiszolgálni. 

A fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott
korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás
vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a
fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolásá-
ra. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában
a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg
kell tagadni. A köztudatban elterjedt véleke-
déssel ellentétben a kereskedő és vendéglátó
vállalkozások a kiszolgálás előtt bizonyítékot
kérhetnek a vásárlótól és a vendégtől a nagy-
korúság elérésére vonatkozóan. Ha a vásárló
vagy a vendég az életkorát hitelt érdemlően
nem igazolja, a kiszolgálását meg kell tagadni.
Az egyéni vagy társas vállalkozó által foglal-
koztatott személyzetnek is így kell eljárni.

A fogyasztói jogviták rendezésére vonatkozó
kérelmeket postai küldeményként a Pest Megyei
Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-
61. II. em. 240. alatti címére lehet feladni. A fo-
gyasztóvédelmi törvény szerint a kérelemnek a
fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási he-
lyét tartalmaznia kell. A postafiók, telefonszám
vagy e-mail cím a kérelmező személyének azo-
nosítására alkalmatlan. Más személy nevére szóló
iratokkal kérelmet ne nyújtsanak be. [Fgytv. 28. §]

A kérelmekhez csatolt mellékleteket, okirati
bizonyítékokat a Békéltető Testületnek 2-2 jól
olvasható példányban kell megküldeni. A rekla-
mációs jegyzőkönyvek indigós másolati példá-
nyairól készített fénymásolatok általában olvas-
hatatlanok. Esetenként a számlák, nyugták
fénymásolatai is olvashatatlanok. Olvasható
példányt a vásárlónak az üzletben kell kérnie,
nem a Békéltető Testület szerzi be.

A Békéltető Testület a Fogyasztó helyett be-
adványokat, fényképeket, tervrajzokat, szöve-

ges mellékleteket nem sokszorosít, nem nyom-
tat és nem fénymásol. A jogvita tárgyát képező
termékeket a Békéltető Testület nem veszi át és
nem tárolja. A Fogyasztó a kérelem tárgyi bizo-
nyítékait a meghallgatáson bemutathatja.

Egészségügyi különleges személyes adatok
kezelése a GDPR európai uniós adatvédelmi
szabályok szerint tilos, ezért a fogyasztói jogvi-
ta rendezéséhez nem szükséges egészségügyi és
jövedelmi helyzetre vonatkozó, kéretlen szemé-
lyes adatokat tartalmazó iratokat – vizsgálati
eredményt, leletet, ambuláns kezelőlapot, záró-
jelentést, receptet, nyugdíj és munkajövedelem
adatait – a Békéltető Testület megsemmisíti,
nem kezeli, nem őrzi meg és nem küldi vissza.

A fogyasztói panaszok, hiánypótlások jelen-
leg technikai okokból – ideiglenesen – elektroni-
kusan nem nyújthatók be, a beérkező e-mail üze-
netek automatikusan törlődnek. Jelenleg a bé-
kéltetésben még nincs elektronikus ügyintézés.
A fogyasztóvédelmi törvény szerint a fogyasztó-
nak (kérelmezőnek) e-mailben csak az indító irat
megküldésére van lehetősége. [Fgytv. 17/C. §]

Az e-mailben történő panaszküldés vagy ta-
nácskérés csak a kapcsolat felvételére alkalmas,
a továbbiakban a Békéltető Testület eljárása so-
rán az iratokat a feleknek postai szolgáltató út-
ján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó
rendelkezések szerint kell kézbesíteni. [Fgytv.
29/A. §] A fogyasztói kérelmek elektronikusan
történő benyújtása akkor válik majd biztonsá-
gossá, ha az ügyfélkapus ügyintézési rendszer
bevezetésre kerül.

A fogyasztók és a vállalkozások tájékoztatását
segítő „Fogyasztói Jogviták” című fogyasztó-
védelmi magazin műsor elérhető és visszanézhe-
tő a FIX Televízió www.fixhd.tv hivatalos hon-
lapján és a YouTube oldalon is. Kéthetenként
premier adásban új műsor látható a képernyőn,
páros héten csütörtökön, 21 óra 15 perckor.

A nyári szünet után szeptemberben a vállalko-
zások jövőtervezési lehetőségei a képernyőn!
Például tudják-e a lap Olvasói, hogy mennyi lesz
a vállalkozók nyugdíjba beszámítható szolgálati
ideje az egyes adózási lehetőségek választása
esetében? A műsor szakértő vendége lesz Kis J.
Ervin igazságügyi szakértő, pénzügyi tanácsadó.

Kedves Olvasóim! A békéltetés nem tudo-
mány, hanem a jogérvényesítés eszköze a napi
gyakorlatban. A nem várt helyzetek kezelésére
fel lehet készülni. Olvassák a Dömsödi Hírnök
fogyasztóvédelmi rovatának cikkeit, látogassa-
nak el a Pest Megyei Békéltető Testület www.
panaszrendezes.hu honlapjára és nézzék a
FIX Tv-ben a fogyasztóvédelmi televíziós mű-
sorokat! Legyenek naprakészek fogyasztóvé-
delemből! Dr. Csanádi Károly

a Pest Megyei Békéltető Testület elnöke,
a FIX Televízió műsorvezetője
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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

AA DDöömmssööddiiAA DDöömmssööddii
ÁÁllttaalláánnoossÁÁllttaalláánnooss

IIppaarrtteessttüülleett hhíírreeiiIIppaarrtteessttüülleett hhíírreeii

Dr. Csanádi Károly
elnök

Hogyan szabályozza a fogyasztóvédelmi törvény 
a gyermek- és fiatalkorúak védelmét? I. rész
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Dr. Széchenyi Sándorné Dr. Sós Lea
orvos, fogszakorvos

Született: 1910. febr. 14. Nagybecskerek
(ma: Románia, Erdély, Torontál megye).

• Orvosi diplomáját Szegeden, a Szent-Györ-
gyi Albert Orvostudományi Egyetemen szerezte.

• 1935-ben házasságot kötött Szegeden.
Férje: Dr. Széchenyi Sándor.

Állam- és jogtudományok doktoraként a Sze-
gedi Egyetem Könyvtárosa volt.

Lakhely: Szeged.
Onnan, a II. világháború után az ÁVH előzete-

sen összeállított listája alapján teljes titokban, ér-
tesítés nélkül, 6-8 fős katonai csoport élesre töl-
tött géppisztolyokkal éjszaka tört rá családunkra.
Tekintet nélkül… korra, nemre, egészségi álla-
potra… az egész családnak azonnal mennie kel-
lett, nem tudtuk hova. Édesanyánk éppen hatodik
gyermekével volt várandós. Teherautón, majd
vonaton vittek Hortobágyra, Ebesre egy tanyára,
ahol rendőri őrizet mellett élt és dolgozott a csa-
lád kényszermunkatáborban egészen 1953. októ-
ber végéig, Sztálin haláláig.

A hortobágyi pusztát 1950-től a magyaror-
szági kommunizmus egyik legsötétebb korsza-
kaként tartja számon ma is a történelem. Ez volt
az a bizonyos Rákosi-rendszer!

Családok ezrei sínylődtek ezekben a kény-
szermunkatáborokban embertelen körülmé-

nyek között, ahonnan a szabadulás után lakóhe-
lyünkről kitiltva, mindenünktől megfosztva,
földönfutóként, idegen helyen telepedhettünk le
és kezdhettünk a nulláról egy új életet.

Hát így kerültünk mi 1953-ban Dömsödre.
A dömsödiek szeretettel befogadtak, adomá-

nyokkal segítették az azonnali talpraállásunkat
(bútorok, ruhák, élelem...). Hálás köszönet érte!!!

Édesanyánk 1953–1968-ig mint körzeti or-
vos és fogszakorvos tevékenykedett a faluban.

Közben nagy szeretettel nevelte és taníttatta
hat gyermekét, akik mind diplomát szereztek.
Van közöttünk orvos, mérnök, védőnő, labo-
ráns, tanár és tanító. A családból öt gyermek
még Szegeden született, a hatodik a kitelepítés
ideje alatt Debrecenben (1952 szeptemberben),
és 1 éves koráig Ő is Ebesen élt a táborban.

Dr. Széchenyi Sándorné Dr. Sós Lea 
Gyermekei:
Széchenyi Lea
Széchenyi Emőke
Dr. Széchenyi Attila
† Széchenyi Levente
Széchenyi Ildikó
Széchenyi Gyöngyi

EMLÉKIRAT

A címben megjelölt téma igen szerteágazó,
alapos kutatómunkát igényelő feladat. A helyi ér-
téktár feltárandó munkái közül erre vállalkozott
Varga Gézáné Ági néni, aki pedagógusként is
mindig nagy precizitással végezte feladatát. A té-
makör teljes körű feldolgozása még nem fejező-
dött be, ám megállapodtunk abban, hogy a már
feltárt és összeállított anyagokból rovatot indí-
tunk. Ennek első részeként Dr. Sós Lea doktornő
életét és munkásságát elevenítik fel gyermekei. 

(A Dömsödi Hírnök hasábjain e témában
már megjelent anyagok visszakereshetőek a
következők szerint:

dr. Székely Zsigmond – 1995./6., 2009./11.,
2014./11.
dr. Berhés Béla – 2005./5., 2006./10., 
dr. Szőnyi Aliz – 2010./8.
dr. Tóth István – 2006./6., 2011./8.
dr. Wágner Viktor – 2012./4., 2017./5.
Ila Gáborné – 2000./5., 2011./8.
dr. Rókusfalvy Sylvia – 1998./9., 2000./7.,
2006./9., 2010./9., 2015./5.
dr. Bulhardt István – 1997./4.
dr. Pesti László – 1996./2., 1996./6.
dr. Szakály Ilona – 1991./4. 2003./6.,
2014./5., 2017./12.

Herczegh Béláné – 2001./5.
Sipos Lajosné – 2014./5.
dr. Raffai Karolina – 1995./11., 2002./5.
„Dömsödért” Emlékéremnél, 2010./2.,
2014./4.
Kiss Imréné Saller Edit – 2012./4.
dr. Szabó Gáborné – 1996./2., 2003./6.,
2005./6., 2006./9., 2008./11.
Piróth Andrásné – 1993./11., 2013./3.
dr. Nagy István – 2008./5., 2010./2.
dr. Siket Péter – 2014./5.
Herczegh Béláné – 2001./különszám

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön
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Január óta igyekeztem azokról az aktuális eseményekről beszámolni,
melyek Dömsöd egyetlen múzeumának, a Petőfi Emlékháznak műkö-
déséről adnak hírt. A rendezvények mellett gyűjtő és feltáró munka fo-
lyik, valamint közösségi terek várják a kedves érdeklődőket.

Időrendi sorrendben haladva a március mindig rendkívül intenzív lá-
togatottsággal bír. Minden esztendőben március 15-én óvodás és isko-
lás csoportok látogatnak el, felelevenítve a forradalom és a szabad-
ságharc mozzanatait. Idén a Húsvétot megelőző napon, Nagyszomba-
ton immár harmadik alkalommal próbálhatták ki az érdeklődők a
hagyományos tojásfestést, az írókázást. Június a tanév vége, ilyenkor
ismét megnövekszik a látogató osztályok száma. A múzeumi órákat
vetélkedőkkel, valamint idén először lángossütéssel gazdagítottuk. Júli-
usban Dömsödi írott falvédők címmel nyílt kiállítás a Petrovics-féle
házban. 

A Bajcsy-Zsilinszky úti épületegyüttes és a Petőfi Sándor utcán elhe-
lyezkedő Petrovics-ház fehérfalú nádtetős megjelenésében Dömsöd

ékköve. Számos nyári rendezvénynek-eseménynek adnak otthont, mint
például a már 20 éve működő Zenés-nyári esték programsornak, a
nyári napközis táboroknak, valamint a Dömsödi Értéktár és a
„Dömsöd máskép(p)” fotós csoport összejöveteleinek. Idén augusz-
tusban ismét esküvő helyszíne lehetett a múzeum gyönyörű udvara.

Tárgyi anyagokkal is gyarapodtunk, melyek D. Nagy Judit hagyaté-
kából, Törő Antalné gyűjteményéből és Bede Kornélia adományaként
kerültek hozzánk. A falvédő kiállítás anyagát saját gyűjtés és a Székely-
féle hagyaték biztosította. A gyűjteményhez Laczi Gáborné Mariska
néni, Fazekas Jánosné Márta néni, Imre Lászlóné, Nagy Jánosné Irénke
néni és Vass Istvánné ajándékozott még falvédőket. Köszönet Sipos
Lászlónénak, Deák Ferencnek és Dr. Zsolcai Gabriellának, akiktől a ki-
állítás ideje alatt értékes falvédőket kaptunk.

Bízom abban, hogy az esztendő hátralévő hónapjaiban is aktív láto-
gatókról, sok-sok munkáról számolhatok majd be a kedves olvasóknak!

Vass Ilona 

Az Ebesen töltött évekről szól az idézet egy
megjelent könyvben…

Hantó Zsuzsa: Haramiák és Emberek
„Még a sátorban laktunk, amikor egy ara-

nyos kislány született az egyik szomszédos sá-
torban. Ebben a családban már volt több gyer-
mek is, az édesanyjuk orvos volt. Szerencséje
volt az ebesi tábornak, hogy volt egy orvos kö-
zöttük, mert a kéthetenkénti orvosi „vizittől”
mindenki undorodott. A rendelésen csak a go-
rombaságokat nyeltük, nem az orvosságot, és
még komoly betegségre is azt állapította meg a
doktor, hogy szimulálás. Hippokratész forgott a
sírjában, ha látta onnan felülről ezeket a rende-
léseket. Ha komolyabb baj volt, akkor inkább
Lea nénihez fordult mindenki. Persze neki nem
volt receptírási joga, mégis sokkal többet ért el
a gyógyításban, mint a világi, a szabad doktor.”

-------------------------------------

Édesapánk 1968-ban halt meg. Előtte a döm-
södi Dózsa Tsz irodájában, majd később
orvosírnokként dolgozott a rendelőben.

Édesanyánk végtelen szerény, csendes és val-
lásos asszony volt. Hivatását mindig lelkiisme-
retesen, nagy-nagy odaadással végezte. 

1968-ban nyugdíjazták, pedig még dolgozni
szeretett volna, mivel két kiskorú gyermekét
kellett taníttatnia.

Kalocsán tudott elhelyezkedni mint Köz-
egészségügyi Járványügyi Felügyelő (KÖJÁL).
Itt lakott albérletben és dolgozott 70 éves koráig. 

Közben 1982-ben Levente fiát elveszítette.
1998. október 1-jén Aranydiplomát kapott

Szegeden az Orvostudományi Egyetemen.
Igazán nyugdíjba Kalocsáról ment, és akkor

már a gyermekei, unokái, dédunokái töltötték ki
mindennapjait.

Végül 90 évesen 2000-ben, legkisebb lányá-
nál, Kiskunlacházán tért örök nyugalomra.

A megemlékezést Édesanyjuk életéről gyer-
mekei készítették. (2019)

1998. okt. 1-jén, 
Aranydiplomája átvételekor

Múzeumban történtek…



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. Ez a
rovat a csoporttagok által készített képekről és a
fényképezésről szól. Mindenkit nagy szeretettel
fogadunk és várunk az interneten, aki bővebben
is meg szeretne velünk és képeinkkel, tevékeny-
ségünkkel ismerkedni.

Ebben az írásban két saját képem történetét
fogom elmondani. Remélem, hogy érdekes
lesz, nemcsak a fotós csoportban lévő barátaim-
nak, hanem a Dömsödi Hírnök olvasóinak is.

ELMÚLÁS

Amikor nap mint nap jársz-kelsz, teszed a
dolgod, kelsz reggel, mész munkába, csinálod a
szokásos rutinfeladatokat, lehet, hogy nap mint
nap elmész egy kép mellett, amit egyszer csak
észreveszel. Aztán mindennap elhatározod,
hogy ezt egyszer meg kéne örökíteni, mert
olyan szép, vagy mert valami megérint. A szó-
ban forgó kép kapcsán hétről-hétre elmentem a
tanya előtt, ami a Dömsöd tábla után nem mesz-
sze, a tehenészet bejárója mellett volt. Sok évig
állt érintetlenül, és persze az idő vasfoga csak
rontott rajta. Amikor Tass felé autóztam, mindig
kinéztem jobbra, mindig megnéztem magam-
nak. Tudtam, éreztem, hogy van benne egy kép.
Ezt így szoktam mondani.

Imádok filmre fényképezni, talán ezért sem
vagyok olyan termékeny, mint manapság az
amatőrfotósok. Sőt azt is szoktam mondani,
hogy rosszul vagyok összerakva, ugyanis nálam
a képek először a fejemben születnek meg, so-
káig-sokáig forgatom, érlelem őket, amíg aztán
rászánom magam, és megnyomom a gombot. A
végén vagy sikerül, vagy nem. A minap írtam a
csoportban valakinek, hogy saját magammal
szemben vagyok a legkritikusabb, így aztán a
legtöbb kép nem kerül közönség elé, jó helyen
van itthon a számítógépen vagy a filmen. Ez a
kép is sokáig érlelődött (és sokáig volt a doboz-
ban)! Mindig, amikor elmentem mellette, el-
gondolkodtam, hogy hogyan is kéne megcsinál-

ni. Közelről nagylátószöggel? Vagy esetleg tá-
volabbról homályba veszően?

Egészen véletlenül egyszer az történt, hogy a
Nikonomhoz nagyon jó áron hozzájutottam egy
100-300-as Sigma teleobjektívhez, aminek na-
gyon klassz volt az elmosása. Egyébként a mai
napig megvan. Így aztán próbálkoztam minden-
félével. Elsősorban madarakkal, próbáltam em-
bereket messzebbről fotózni, de az igazság,
hogy nem igazán tudtam kihasználni a teleob-
jektív előnyeit. Amint már utaltam rá, a nagylá-
tószög jobban vonzott, és sokkal sűrűbben hasz-
nálom még ma is inkább a géphez kapott 35-80
mm-es lencsét.

A filmes fotózásnak megvan az a varázsa,
hogy nem látod rögtön a képet. Vagy tudod,
hogy jót csináltál, vagy tudod, hogy nem. Vagy
nem tudod. Na jó, megcsinálod többször a biz-
tonság kedvéért. Esetleg egy kicsit máshonnan,
más nézőpontból, más szögből. Persze hipp-
hopp, pillanatok alatt elfogy a 24 vagy 36 kép-
kocka, és persze a film előhívására is várni kell,
arról nem is beszélve, hogy a laboron kívül pos-
taköltség is van. A filmet feladod postára, majd
kb. egy hét múlva visszajön a negatív. Mivel a
negatívokat itthon szkennelem, én a papírhívást
meg tudom spórolni. Namármost, akkoriban
már jócskán kezdtek elterjedni a digitális gépek,
a filmet már gyorslaborokba lehetett küldeni hí-
vásra (még ma is van ilyen lehetőség). Ezek a
laborok automatákat használtak filmhívásra, és
nagyüzemi keretek között irgalmatlan gyors se-
bességgel tudtak egymás után sok filmet elő-
hívni. Tehát a hívás már nem kézzel történt.
Ebből kifolyólag a színes filmhívás – az
emlitett technika miatt – olcsóbb volt, mint a
hagyományos fekete-fehér. Volt egy köztes
megoldás, hogy a fekete-fehér anyagot is le-
hessen színes technológiával hívni, ez pedig
az úgynevezett C41-es film, amely tulajdon-
képpen egy színes vegyszerekkel hívható
film, de fekete-fehér monochrom negatívot
ad. A kép készítésének idejében éppen ezzel
a C41-es Kodak filmmel kísérleteztem. Nem
nőtt a szívemhez, bár az elkészült kép ezt
nem támasztja alá. A nagy gyújtótávolság
miatt a 400 ISO érzékenységet választottam.

Egy szép kora tavaszi vasárnap hajnalon,
amikor – úgy gondoltam – a kutya se jár arra, el-
indultam, hogy megpróbálom megörökíteni a
tanyát az utókornak (leginkább a magam szóra-
koztatására). Természetesen a gépen alapból a
35-80-as Nikkor volt. A fények gyönyörűek
voltak, bár az idő elég hűvös. Próbálkoztam a
nagylátószöggel. Bokáig jártam a sarat, készít-
gettem a képeket, de semmi különös. Nálam ez
a legnagyobb baj! Amikor azt mondom egy
képre, hogy semmi különös… Mert akkor nincs
történet! Valahogy nem adta magát a hely.

Jó, akkor kimegyek az útra, felteszem a telét,
és lövök azzal is néhány képet! Túl sok ered-

ményt nem vártam, mert tudtam, hogy a telével
jócskán buktam a széles látószögből fakadó
nagy mélységet. Legalábbis azt gondoltam. Az
volt a bajom ugyanis, hogy a tele látószögébe
sokkal nehezebb közeli tárgyakat becsempész-
ni, mint a szélesbe. Mindezt nagy mélységéles-
séggel. Ha elveszik az előtér, akkor meg lapos
lesz a kép. Ez máig állandó dilemmám egyéb-
ként. Jó, használjuk ki a tele előnyeit, a játékot a
mélységélességgel és a szép elmosást. Esetleg
nézzünk valami tereptárgyat – ha sikerül.

Autóhoz ki, objektívcsere, majd nézzük, mit
találunk! Érdekes volt, mert folyamatosan az
épületre koncentráltam, és a kereszt eszembe se
jutott! Amikor azonban kezdtem az adott néző-
pontból keresgélni, egyszerűen ott volt! Adta
magát, és a kettő együtt már adta a történetet is.
Ezután próbáltam valami használható kompozí-
ciót találni a két téma egy képbe komponálásá-
ra. Ez sem volt egyszerű, mert a kereszt az út
mentén lejjebb volt az út síkjánál. A képen lát-
szik is, hogy egy kicsit fentről fényképeztem. A
kicsit fentről az annyit jelent hogy az út síkjáról.
Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy mondjuk
vasárnap reggel fél nyolckor lehasalsz az 51-es
út szélére, fogod a kb. 2 kilós gépet objektívvel
(filmesen még nem volt kihajtható LCD képer-
nyő – abba bizony bele kellett nézni) és pró-
bálsz minél gyorsabban értékelhető képet csi-
nálni, de közben fülelsz ám marhára, hogy ne-
hogy jöjjön egy autó, mert akkor hamarosan
egy kereszttel több lesz… A nehézségeket to-
vább árnyalta, hogy a teleobjektív kis mélység-
élessége miatt, ha a tanyából még szerettem vol-
na, hogy látszódjon valami, akkor a lehető leg-
kisebb rekesszel kellett dolgoznom. Ehhez kel-
lett a hosszú záridő… Ahhoz viszont ki kell tá-
masztani a gépet. Bal kézzel támasztottam, jobb
kézzel szorítottam a homlokomhoz, és exponál-
tam, közben igyekeztem nem mozogni és leve-
gőt venni. Nem lélegzik, nem szuszog… Katt.
Ez lett belőle. A film kicsit szemcsés, sajnos a
vágás nagyon szűk, de azért a történet szerintem
megvan.

A meséhez még hozzátartozik, hogy az elkö-
vetkező nyáron a tanyát lebontották, és ha nem
csinálom meg, akkor ez a kép csak az én fejem-
ben létezett volna. Érdekes módon, ha ott me-
gyek el, mindig kisandítok jobbra, pedig már
évek óta nincs ott semmi. Az is érdekes, hogy a
keresztet nem figyelem most sem – gondolom,
még ott van. 

Azóta visszatértem a hagyományos fekete-
fehér filmhez. Most már csak a magamfajta
„őrültek” ragaszkodnak a filmhez. Találtam la-
bort, egy héten belül megvan a hívás. Gyakorla-
tilag most már majdnem mindegy, hogy színes
film vagy fekete-fehér, árban nem sokban tér el
egymástól se a posta, se a hívás díja. Papírképet
most sem kérek, bár amióta elkezdett működni
a csoport, nyitottabb szemmel járok, hátha egy-
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szer egy kiállításhoz nagyíttatni kell néhány
képet. Addig azonban még sok víz lefolyik a
Dunán, de remélem, hogy egyre több fiatal
érez rá a képek készítésének erre az ízére.

Említettem, hogy a 100-300-as Sigma azó-
ta is megvan. Bent a táskában. Amióta digi-
tális gépem van, sajnos a Nikont is egyre ke-
vesebbet vettem elő. Ígérem, hogy ez nem
így lesz a jövőben! Kell egy kis löket nekem
is, egy kis inspiráció, hogy megint úgy járjon
az agyam, mint régen! Úgy gondolom, hogy
ez a fotós csoport létrehozásával és működé-
sével, működtetésével  meg is lesz. Szóval,
ha nem bánjátok, lesznek filmes képek is!
Részemről biztosan!

BÁNK 2005.

Soha nem tudhatja az ember, hogy mi mi-
vel van összefüggésben. Ez egy romantikus
történet lesz. Az embernek van egy időszaka,
amikor elkezdi keresgélni a khm… szóval a
női szépség kínálta lehetőségeket (hú, ezt
most igazán szépen fogalmaztam meg). An-
nak idején az internetes társkeresők kínálta
lehetőségekbe én is szívesen kóstoltam bele.
Igazából ez egy érdekes dolog volt akkor, és
úgy érzem, hogy mára ez merőben megválto-
zott. Szóval azt hiszem, anno ez sokkal ke-
vésbé volt veszélyes, mint mostanság. Na-
gyon jókat lehetett beszélgetni éjszakákba
nyúlóan, elvekről, nézetekről, tervekről, vá-
gyakról. Aztán ha szimpatikus volt a lány, és
neki is a pasi, akkor randi. Persze, általában
ezek a randevúk gyakran az ország másik vé-
gében voltak, ezért aztán lehetett autózni –
amit szintén imádtam.

A lányt Szilvinek hívták, és egy Nógrád
megyei kis faluban élt. Sokat beszélgettünk
előtte már hónapok óta. Megbeszéltük a ran-
dit egy hétvégére. Gyönyörű helyen lakott,
közelben a Bánki-tó, Nógrád és Drégely-
palánk vára. Szemét voltam, mert tudtam,

hogy én nem csak a randira megyek. A fény-
képezőgépem bekészítve, egy pár strapabí-
róbb cipőt és kirándulóruhát is vittem ma-
gammal. Arra gondoltam, hogy kiveszek egy
szobát valahol, és a randi után másnap –
lánnyal vagy nélküle – megyek várnézőbe és
fotós túrára. Ott hibáztam el a dolgot, hogy
említettem Szilvinek, hogy én bizony hol fo-
gok megszállni… Na, innentől kezdve aztán
másnapra is próbálta leszervezni az életemet!
Ez már nem tetszett annyira, de megmondom
őszintén, hogy azért viszonylag könnyen
konszenzusra jutottunk… No, de ne szalad-
junk ennyire előre!

Szóval ott tartottam, hogy becsomagol-
tam a fényképezőgépemet, ami egy akkori-
ban elég jónak számító Fujifilm S7000-es
kompakt gép volt. 6 Mpx, de tudott sok
minden jót, volt rajta manuális (kézi) beállí-
tás lehetőség, vakupapucs, elektronikus ke-
reső, és például tudott tömörítés nélküli
(RAF) formátumú képeket menteni. Meg-
vettem hozzá néhány lencsét, szűrőt stb.
ezek mind benne voltak a táskában, vittem
hozzá egy könnyű alumínium állványt, biz-
tos ami biztos alapon.

Kora reggel indulás, és néhány óra múlva
Szilvi egy nagy puszi kíséretében ugrott be
mellém az autóba. Gyorsan lefoglaltam a
szállást, majd ebédeltünk egyet. Délután kö-
zös séta, sok beszélgetés, majd megbeszél-
tük, hogy estére jakuzzizunk egyet. A többit
fedje jótékony homály.

Másnap reggel – természetesen együtt –
elindultunk városnézőbe, de sajnos az én csi-
nos randipartneremnél nem volt se játszóru-
ha, se normális cipő. Szegény a nógrádi várat
még megmászta körömcipőben és miniszok-
nyában, de aztán következett Drégelypalánk!
Aki volt már fönt, az tudja, hogy nem megy
fel autóút. Az bizony gyaloglás kb. 4 km fel-
felé a hegyre. Néha kapkodsz a fákba meg az
ágakba, mert olyan meredek, hogy máskép-
pen nem megy! Na az első szakasz után for-
dultunk vissza az autóhoz, és szereztünk
Szilvinek egy tornacipőt. Ez is elég kalandos
volt, de ez most mellékvágány. Az idő jó
volt, de rajtam legalább nadrág volt meg pó-
ló. Szegény lány elindult felfelé a tornacipő-
ben, miniben meg egy pántos felsőben. Mire
felértünk, tulajdonképpen csak egy szúnyog-
csípés volt rajta. A fejétől a bokájáig. Gya-
korlatilag ahol szabad bőrfelületet találtak,
ott hülyére csíptek bennünket a szúnyogok.
Vannak fotóim, végül is Drégely vára ezek
után annyira egyikünket se érintett meg.
Bánkra olyan dél és egy óra körül érkeztünk
vissza, amikor már magasan járt a nap, és 32
fokos tikkasztó, fülledt hőség fogadott. Azt
hiszem, itt vesztettem el Szilvit, amikor ebéd
után közöltem, hogy lemegyek sétálni, kör-
bejárom a tavat. Közölte, hogy akkor egye-
dül megyek, mert nem hajlandó kimenni a

légkondis szobából… maximum a jakuzzi.
Hozzáteszem, igaza is volt. Azt hiszem,
gyorsan elaludt. Én meg lementem körbejár-
ni a tavat.

Soha nem jártam Bánkon azelőtt. A Bán-
ki-tó egy gyöngyszem. Gyönyörű táj, a dom-
borzat festőien veszi körbe a kis tengersze-
met. A parton körben horgász stégek, szállo-
dák, színpad. Gyönyörű. Ajánlom mindenki-
nek! Szóval sétáltam és fotózgattam. Szoká-
sos. Vadkacsák, csónakok. Nagy marha kuka
csönd. Az egész tavon egy darab horgász.
Szerintem odaégett a stégre – bár rakott egy
ernyőt a feje fölé. Hmm… nem is rossz! Sőt!
Tök jó! Na, menjünk csak közelebb! Tükör-
víz. Nyugalom. Semmi se mozdul. Még a
horgász se. A kapásjelzők meg aztán pláne
nem. Az a baj, hogy magasan áll a nap. A tü-
körvíz is visszaveri a fényt. Szikrázik min-
den, olyan fényes. Na, akkor marad a legki-
sebb rekesz, aztán próbálkozunk manuális-
ban a záridővel. Olyan záridőt választottam,
hogy a lehető legkevesebb részlet égjen be –
ehhez jól jött a kompakt gépem elektronikus
keresője, ahol rögtön láttam az elkészült kép
körülbelüli tónusait. A fényt a visszatükröző-
dő égboltra lőttem, aztán készítettem négy-öt
képet, különböző beállításokkal.

A tavat körbefotóztam ugyan, de éreztem,
hogy talán ez a kép, ami „elmegy”. Kíváncsi
voltam, hogy mutat nagyban. Hazaérve
örömmel láttam, hogy jó lett, megvannak a
részletek a sötétebb helyeken is, és még vala-
mit, hogy ennél a képnél nincs szükség a szí-
nekre, amelyek a sötét tónus miatt úgysem
mutattak jól – zöldes és kékes árnyalatok.
Ráadásul a horgász is kék csíkos pólóban
volt, az ernyő meg fekete. Még ha piros lett
volna! Na szóval így lett fekete-fehér a kép.

Szilvivel másnap elbúcsúztunk. Megbe-
széltük, hogy még találkozunk. Akkor ne-
kem nem igazán volt sok szabad hétvégém,
neki meg a hétköznapok nem voltak jók.
Szóval egy ideig még beszélgettünk a neten,
és terveztük, hogy újra találkozunk, de aztán
egyre ritkábban láttam. Aztán lett egy köze-
lebbi barátja. Azt mondta, hogy soha többé
nem megy várat nézni csak túrabakancsban.
Nekem meg megmaradtak a fotók. Meg a
fenti történet. Remélem, szívesen olvas-
ták/olvastátok!

Az általam írt cikkekkel kapcsolatosan ter-
mészetesen várom a kritikákat vagy hozzá-
szólásokat, ötleteket mindkét rovattal kap-
csolatosan. Bárki elérhet az ispanimre@
gmail.com e-mail címen! A levél tárgyába
kérem beírni, hogy:

„DÖMSÖD MÁSKÉP(P) ROVAT” vagy
„GONDOLATÉBRESZTŐ”.

Köszönöm a figyelmet és kellemes fotó-
zást kívánok!

Ispán Imre
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com 

Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei – június – július – augusztus
Az utolsó cikkem óta nagyon sok káresethez

riasztották egyesületünket. 
Három hónap alatt 33 káresethez vonultunk,

egy esetben mind a két fecskendőnkkel, így eb-
ben az évben már 58 káreseményt számoltunk
fel segítséggel vagy önállóan.

Ezekben az elmúlt hónapokban rendkívüli
időjárásnak köszönhetően vízszívatást, renge-
teg kidőlt fa és leszakadt faág eltávolítását, vala-
mint egy esetben a szél által megbontott csere-
pek helyreállítását végeztük el. 

Dömsöd területén első este a Keve 1-gyel kö-
zösen számoltuk fel a viharkárokat, de a második
napon már önállóan tettük ezt, mert nem csak
Dömsödön, de a környező településeken is sok
káresemény volt. Dömsöd Öte ebben az időben
24 káresetet számolt fel, amelyből kettő Kiskun-
lacháza területén volt, ahová  egységünk vonult,
mert nem volt más szabad erő.

Vonultunk az 51-es főút ráckevei közigaz-
gatási területére is, ahol az öreg és hatalmas
nyárfák a szélcsendes, napsütéses időben az
úttestre szakadtak és egy arra közlekedő ka-
miont meg is rongáltak. Az eseményt a rác-
kevei kollegákkal a Dömsödi Polgárőrség
forgalomirányítása mellett, motoros fűré-
szekkel számoltuk fel.

Nagy kiterjedésű tűzesethez is vonultunk
Áporka és Majosháza közötti mezőgazdasági
területre, ahol lábon álló gabonatábla égett. A
helyszínen több hívatásos, önkormányzati és
önkéntes tűzoltóval közösen a Katasztrófavéde-
lem műveleti szolgálatának irányítása mellett
oltottuk el a tüzet.

Dömsöd – Kiskunlacháza között egy sze-
mélygépkocsi kigyulladt, ezt az eseményt
még a ráckevei kollegák kiérkezése előtt fel-
számoltuk.

Volt még kettő épülettüzünk is, az egyik a Rá-
kóczi úton, ahol sajnos egy halálos áldozata is
volt a tűzesetnek, valamint a napokban a Balassi
utcában is, ahol egy konyha gyulladt ki. Itt sze-
rencsére az ott lakók a szomszédok segítségével
a lángolást megszüntették, így a kiérkező egysé-
gek átvizsgálták a tűz környezetét, visszahűtöt-
ték, és az utána maradt izzásokat megszüntették.
Az épületet átszellőztetése is megtörtént. Az
egyik lakó kézfején égési sérüléseket szenvedett,
és az épületben is jelentős kár keletkezett.

Kettő közúti balesethez is vonultunk, ahol
beavatkoztunk.

Augusztus 13-án a villámlásokkal járó vihar-
ban Kiskunlacházán a Bio Funginál 1200 bála
gyulladt ki, mert villám csapott a rakásba. A
nagymennyiségű esőzés miatt vízeltávolításra
volt szükség Ráckevén, de mivel minden egy-
ség a tűzesetnél volt és Dömsöd Öte maradt te-



rületvédelemre, így minket riasztottak oda és
számoltuk fel a káresetet.

Továbbá az év elején beadott tűzoltó- és
mentőcsoportos pályázatunk pozitív elbírá-
lást kapott. 

A tűzoltó pályázaton technikai eszközöket
és egyéni védőfelszereléseket nyertünk, ami
a személyes biztonságunkat garantálja, és az
eszközök precízebb beavatkozásokat ered-
ményeznek.

A mentőcsoportoknak kiírt pályázaton egy
Honda áramfejlesztőt és egy nagy teljesítményű
kárhely lámpát nyertünk. Itt szeretném megkö-
szönni azoknak a dömsödi lakosoknak a szó-
beli felajánlásukat, akik az áramfejlesztő be-
szerzéséhez szerettek volna hozzájárulni! 

Köszönjük, hogy nem csak tőlünk várják el,
hogy segítsünk a bajbajutottakon, de minket is
segítenek, és ezáltal embertársainkat is.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha be-
jelentést tesz, azt minden esetben a 112-es

vagy a 105-ös segélykérő számon tegye meg.
A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár
emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van! 112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! 
Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 
18688320-1-13
A kedvezményezett neve: 
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 
51700272 – 10903818 – 00000000
További információk és képek a webolda-

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

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tuzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

Nagyon szépen köszönöm támogatóink-
nak: Szomor Dezsőnek, Burján Andrásnak,
Dobos Györgynek, hogy szebbé tették támo-
gatásukkal ezt a napot.

Köszönöm a résztvevőknek és családjaik-
nak az áldozatos munkájukat. Jobbnál jobb
ételek kerültek a zsűri asztalára.

Talán mondhatom, hogy egy nagy család
jött össze a vasárnapi ebédfőzésre.

Szakácsainknak minden tiszteletem és kö-
szönetem:

– Bata Imre és csapata,
– Banya Klub tagjai,
– Bődiné Kovács Erika,
– Bődi Endre Zsigmond,
– Gergely Norbert,
– Gulyás Gábor,
– Katus Gabriella,
– Stakó Tamás Péter,
– Szécsényi Károly,
– Szécsényiné Béki Zsuzsanna,
– ifj. Takács István.
Büszkén köszönöm a gyermek-főző

kuktáknak: 
– Gulyás József,
– Gulyás Balázs,
– Nagy Lilla.
Tizennégy versenyzőtől 18 féle étel került

a zsűri elé, köszönöm a díjazottaknak és
résztvevőknek, mert elég nehéz volt sorren-
det felállítani, mindenki szívvel és lélekkel
beletette tudását. Köszönöm Izsák Gábornak
és Ócsai Jutkának a segítségét. Elmondha-
tom, hogy ez egy jó nap volt! Itt csak az veszí-
tett, aki nem volt itt!                        Bődiné Ica
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Egyik legkedvesebb időtöltésünk a feleségemmel, amikor elmegyünk
valahová vásárolni, vagy csak beülünk valahova egy kávéra, hogy figyel-
jük a körülöttünk zajló történeteket, figyeljük az emberek viselkedését, és
próbáljuk kitalálni, hogy éppen mi is zajlik a háttérben.

Persze, zenészként ez nekem nem is olyan újdonság, mert ugyebár a
hangszer mögött ülve nem ártott tudni, hogy a kettes asztalnál éppen randi
zajlik, a tizesen meg szakítás. Két asztallal arrébb a srác éppen most tudta
meg, hogy apa lesz, vagy éppen hogy nem… Na szóval számomra mindig
is jó „móka” volt ez a nézelődés, és szerencsére ebben a feleségem is part-
ner, aztán az autóban hazafelé jól kibeszéljük a dolgokat.

Az emberek viselkedése nagyon sokat elárul magukról, a betöltött sze-
repükről, jellemükről. Természetesen ez igaz mindenkire – rám is. Való-
színűleg engem is kianalizálnak mások, próbálják megfejteni, hogy tény-
leg olyan vagyok-e, mint aminek mutatom magam, vagy esetleg hátsó
szándékaim vannak. Azt hiszem, ilyenek sosem voltak. Szeretném, ha
olyannak látnának, látnátok, mint amilyen vagyok a valóságban. Erre az
évek során igyekeztem figyelni – és most is figyelek rá. Az utóbbi időben
észreveszek magamon változásokat, amik talán a korral járnak. Sajnos
nem feltétlenül jó változások ezek. Nevesül, hogy egyre inkább tár-
sadalomérzékeny vagyok! Ebből kifolyólag aztán morgok, mint egy egy-
re öregebb mackó… Általában ez ki is merül ennyiben.

No de ne kalandozzunk messzire! A múlt havi egyértelműen pozitív
töltésű írás után ebben a hónapban egy kicsit „rázósabb” téma következik.
Csapjunk is bele!

A leírt történet főszereplője: az EGO. Az ego az emberek saját énképét
jelenti. Tuladonképpen azt, hogy mit gondol önmagáról. A dolog ott kezd
izgalmassá válni, hogy az ego kívülről nézve nem esik egybe az egyén sa-
ját magáról alkotott énképével. Vannak akik alá-, és sajnos egyre többen
föléértékelik magukat.

Van még egy érdekes dolog: a környezet, a társadalom hosszú évek során
létrejött íratlan vagy írott szabályai. Általában az ego túlzott felértékelődése
miatt néhányan ezekre az írott vagy íratlan szabályokra kisebb vagy na-
gyobb mértékben (az ego nagyságától függően) fittyet hánynak. Én meg er-
re piszokul érzékeny vagyok! Ilyenkor morgok. Az utóbbi években azt ér-
zem, hogy ezt a problémát bizonyos tendenciák erősítik! Az ilyen és ehhez
hasonló mondatok például: „Neked ez jár!” vagy: „Mert megérdemli” stb.

Na ez így elég tudományosra sikeredett, arról nem is beszélve, hogy
csak a józan eszem diktálja, semmilyen ilyen jellegű tanulmányokat nem
végeztem. Csak nézem az embereket. Akkor jöjjön a történet:

PLÁZA
Egy kellemes őszi délutánon keveredtünk az egyik neves budai plázába

– konkrétan, feleségemmel a torkosság vétkének szerettünk volna hódolni
– mindketten imádjuk a japán konyhát – amikor bejelentkeztünk egy (ne-
künk) egzotikusnak számító étterembe, amely ebben a bevásárló komple-
xumban volt megtalálható. Sétáltunk, majd mivel volt még egy kis időnk
a foglalási időpontig, leültünk és nézelődtünk. A bevásárlóközpontban
nem volt nagy forgalom. Átlagon aluli vasárnap délutánnak saccoltam.
Az épületben helyet kapó üzletek alapján pillanatok alatt érezhető volt,
hogy ez viszont egy átlagfizetésen felüli hely, a legnagyobb divatcégek,
svájci óragyártók, ékszerboltok portékáival. Szóval ücsörgünk, nézelő-
dünk. Nagy aula, üveg tetővel, a napsugarak akadály nélkül törnek be és
világítják meg a nagy teret. Az első emeleten néhány asztal székkel.
Többnyire üresek. Az egyiknél egy feltűnően csinos hölgy, úgy a húszas-
harmincas évei között saccoljuk. Egyedül. Ő és a mobilja. Ugyanis tőle
aztán múlhat az idő, történhetnek a dolgok. Csak testileg van itt. Ez látszik
a testtartásán, a viselkedésén. Szerintem a hüvelykujja simán ínhüvely-
gyulladást kaphatott, amilyen tempóban pötyögött a kijelzőn. Kommuni-
kált. Próbáltam kitalálni, kivel. Barátnőjével nem hiszem, mert mosoly-

nak még csak a szikrája sem tűnik fel az arcán. Munkaügyben? Vasárnap
délután? Ezt sosem fogom megtudni.

Vele szemben két asztallal szintén fiatal lány. Öltözködése alapján semmi
különös. Kopottas tornacipő, bokáig érő hosszú szoknya – olyan kékfestős
–, póló. Előtte nyitott laptop, fel sem néz belőle. Ír. Blogot, cikket, esszét, be-
számolót – ki tudja? Mindenképpen egy hosszabb anyagot. Lehet, egyete-
mista vagy újságíró. Fel sem néz. Csak ír folyamatosan. Inkább az utóbbi.

Tőlük balra egy ideges idősebb úr, aki már vagy harmadszor nézi meg
az óráját kb. öt perc alatt. A hülye is látja, hogy vár valakit. Kopottas félci-
pő, szürke nadrág, kicsit gyűrött, valamikori éllel, kék kockás ing, rajta vi-
lágos, norvég mintás kötött pulóver. Hóna alatt fekete műbőr autós táska.
Nem ül le. Úgy áll, hogy lássa a bejáratot. Közben újra megnézi az óráját.

Az épületbe a földszinten éppen egy család lép be három gyerekkel, a
legkisebb még a babakocsiban. Láthatóan idegenek itt, akárcsak jómagam.
A két nagyobb gyerek ámuldozva néz körbe, hirtelen azt sem tudják mit
csodáljanak a csillogó-villogó üzletek között. A szülők láthatóan tanácstala-
nok, nem tudják, merre menjenek, talán keresnek valamit vagy valakit, fo-
lyamatosan pásztázzák a helyet, majd elindulnak az első emelet irányába.

Az idősebb úrhoz közben megérkezik egy hibátlanul öltözött fiatalem-
ber. Tükörfényes cipő, öltöny, nyakkendő. Szintén aktatáskával. Leülnek.
Előkerülnek az iratok. Mi is beszélgetünk a párommal, lassan elindulha-
tunk az étteremhez. Néhány perc elteltével a nemrég érkezett családból az
egyik kisfiú érkezik a mozgólépcső felől kétségbeesetten. Apa! Anya! Va-
lószínűleg valahogy elkeveredett. Karakán kis legény, mert ennek ellené-
re nem sír, nem esik pánikba, de keresi a szüleit. Közelebb jön, odaér a
mobilos csaj mellé. Megáll.

– Nem láttad az anyukámat?
A lány felnéz, majd konstatálja, hogy neki szólt a kérdés. Vág egy gri-

maszt, majd teljesen közönyös hangon odaböki: – Nem. Ezzel minden el
is van intézve. Már az ember itt sem mobilozhat nyugodtan. Aztán vissza-
merül a saját „világába”.

A kisfiú áll egy darabig, majd a lépteit a szemben író laptopos hölgy fe-
lé veszi.

– Nem láttad az anyukámat?
A lány annyira belemerült az írásba, hogy észre sem veszi a gyereket. Ő

azonban nem adja fel.
– Néni, nem láttad az anyukámat?
Semmi.
– Néééééni! 
A kisfiú toporog még egy kicsit, aztán továbbmegy. Elképesztően

stramm kis srác! Én ebben a korban már valószínűleg pánikoltam és sír-
tam volna. Neki is már le-lebiggyen a szája, aztán továbbáll.

Odamegy a két tárgyaló férfihoz. Itt már nem bízza a véletlenre. A fia-
talabbnak meghúzza a nadrágját.

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

A kép illusztráció, készítette: 
Burján Katalin – Dömsöd Máskép(p) Alkotócsoport
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VOLÁNBUSZ tájékoztató
A VOLÁNBUSZ ZRT. szeptember 1-től menetrend-módosítást hajt végre. A módosított menetrendet az alábbiakban tekinthetik meg:

– Bácsi, nem láttad az anyukámat?
A fiatal férfi megvetéssel az arcán lenéz a papírjaiból a gyerekre, majd

válasz helyett zavartan körbenéz, tekintete találkozik az ékszerboltnál álló
biztonsági őrével.

– Vigyék már innen ezt a gyereket!
Az ékszerboltból a fegyveres biztonsági őr elindul a gyerek felé. Köz-

ben már én is indulóban, bár eddig figyelmesen néztem a jelenetet, kíván-
csi voltam a végére, de a kisfiú már nem bírta tovább – eltörött a mécses.
A szülei nem lehetnek messze, gyanítom a másik szinten, úgyhogy még
gyorsan megtaláljuk őket. Az egyenruhás őr volt a gyorsabb.

– Szia, hogy hívnak?
– Bence – mondja a gyerek a könnyeivel küszködve. – Elvesztettem az

anyukámat.
– Na gyere, megkeressük – mondja az őr. – Akarsz a nyakamba ülni?
A gyerek szája fülig ér.
– Igen.
Az őr a nyakába ülteti a kisfiút, és ketten beszélgetve elindulnak a felső

szint felé.
Mi is elindulunk. Az aulában semmi sem változott. A csinos lány még

mindig a mobilját nyomkodja, vele szemben a laptopos hölgy, és a két úr
is nagy hévvel tárgyal a sarokban. Meghitt vasárnapi délután. Mindenki a
maga dolgával. A kisfiú drámája talán csak bennünket érintett meg. Eset-
leg a biztonsági őrt… Közöny.

Soha nem gondoltam arra, hogy ezt a történetet egyszer megírom. Most
eszembe jutott. Mert szerintem a közöny is az ego egyik következménye.
Mint ahogyan sok más is. Azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat a társa-

dalom jól bevált írott és íratlan szabályai egy darabig szépen rendben tar-
tottak. Például az illemszabályok. Például a közlekedési szabályok. Az
etikai szabályok. A gond az kezd lenni, hogy néhányan azt gondolják,
hogy ezen elvek fölött állnak, ezen elveket áthághatják vagy elbliccelhe-
tik. Nyilvánvaló, hogy ez az íratlan, illem- és etikai szabályok esetében
egyszerűbb. Az írott, társadalom által megkövetelt szabályok esetében
már sok esetben szankciókkal is jár. Mégis az ezt megkockáztatók eseté-
ben – úgy gondolom – az esetek nagy részében a „rám ez nem vonatko-
zik” gondolkodás a jellemző.

Rám ez nem vonatkozik, mert most éppen a barátnőmmel beszélgetek
a mobilomon, nem érek rá, majd megoldja valaki…

Rám ez nem vonatkozik, mert éppen egy nagyon fontos cikket írok, és
nem szeretném ha kizökkentenének a gondolatmenetemből. A gyerek ba-
ja meg úgyis megoldódik valahogy.

Rám ez nem vonatkozik, mert éppen egy fontos hitelt akarok eladni egy
bajban lévő ügyfélnek, aki, ha jól tárgyalok, akár a nagyobb kamatot is alá-
írja, és így én többet keresek. Nem érdekel a gyerek, vigyék már innen!

Érdekes hozzáállások, nem? Az ember eljátszik a gondolattal, és – anél-
kül, hogy bárkit is meg szeretnék sérteni vagy általánosítanék – azzal is ér-
demes eljátszani, hogy ez HELYILEG hol történhet meg, és hol történne
esetleg másképp. Hogy mire gondolok? Arra, hogy például egy vidéki kör-
nyezetben, vagy akár a város másik részén? Vajon mennyire hely- és társa-
dalmi helyzet függő ez a történet? Hmm… szerintem elgondolkodtató. Sze-
rintem maradjunk is ennyiben. Erre a hónapra ez mindenképpen elég.

Köszönöm, ha elolvasták, elolvastátok!
Aki mindezeket leírta: Ispán Imre
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Szent Márton kert átadása augusztus 20-án
A Bajcsy-Zsilinszky és a Szabadság utca keresz-

teződésében elhelyezkedő terület frekventált helyet
biztosít azoknak az üvegablakoknak, melyek az
egykori Szent Mártonnak szentelt katolikus temp-
lom megvilágítását biztosították. A bontásra ítélt
templom üvegablakait egykor Palka József üvegfes-
tő műhelyében készítették 1928-ban és 1930-ban.

A szóban forgó terület, mint azt korábban már em-
lítettem, frekventált részét képezi a településnek. A
XIX. században csárda üzemelt rajta, majd az ott lévő
épületek más-más feladatkört láttak el, végül bontásra
kerültek. Gazdát cserélt, aztán terveztek ide egészség-
ügyi központot, végül az önkormányzat visszavásá-
rolta. A felszín alatt is érdekes és izgalmas lehetősé-
gek rejlenek, melyről már korábban olvashattak. Két
pince húzódik itt, mely átjárható és a felújítást követő-
en biztonsággal használható. Jelenleg a felszínen
ágaskodó kéményhez hasonlító építmények biztosít-
ják a pincerendszer szellőzését. Visszatérve a felszín-
re, szépen kialakított terület csalogatja a tekinteteket,
fókuszba állítva az öt festett üvegablakot.

Balról az első ablak Faller András ajándéka, dá-
tum nélkül. Maga az ablak több helyen sérült, de
mint megtudtam, eredeti helyén is viselte e hiányo-
kat. Mit jelenít meg? Jézus Szent Szívét. 

„Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet
szimbóluma. … Az egyházi dokumentumok szerint a
szív nem pusztán jelképe Jézus szeretetének, hanem
valóságos emberségének kifejezése, melyet áldozatul
adott értünk. Aszentírásban és a hagyományban a szív
nem lélektani, hanem az egész embert kifejező foga-
lom, olyan ősi fogalom, amely egyszerre fejezi ki a tes-
ti és a lelki valóságot.” (Magyar Katolikus Lexikon)

A második ablak 1928-ban készült, melyet Kiss
László plébános ajánlott fel a gyülekezet és a temp-
lom javára. Az ablaküveg Szent László királyunkat
ábrázolja, kezében országalmával és karddal. A
köztudatban lovagias királyként emlegették őt.

A harmadik ablaküveg középen helyezkedik el.
Eredetileg a templom kórusa fölött volt látható. A
nőalak a Magyarok Nagyasszonyát, Szűz Máriát je-
leníti meg, karján tartva a Kis Jézust. A gyönyörű
ablaküveget Kerkápoly Zoltánné szül. Csaplár Má-
ria adományozta 1928-ban.

A negyedik ablaküveget Csík József plébános
adományozta a templom javára 1928-ban. Szent Jó-
zsefet ábrázolja, karján a Kis Jézussal.

Az ötödik ablaküveget özv. Bürgermeister Ferencné
és családja ajándékozta 1930-ban, Szent Imre jubileumi
évében. Az ábrázolt figura Szent Imre, aki fehér liliomot
tart kezében, mely a szüzesség és tisztaság jelképe.

A Szent Mártonról elnevezett kertet ünnepélyes
keretek közt augusztus 20-án Bencze István, Döm-
söd nagyközség polgármestere adta át. Bátran állít-
hatom, hogy minden dömsödi lakos örömmel fogad-
ta a falu történelmi központjában kialakított igényes
kertet, mely az egykori templom ablaküvegeivel pi-
hentető látvánnyal örvendezteti meg az arra járót.

Szöveg és fotók: Vass Ilona
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