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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Szeretettel kívánunk
áldott, békés
karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendõt
Dömsöd Nagyközség
Polgárainak!
Bencze István Dr. Bencze Zoltán
Dömsöd Nagyközség
Polgármestere

Dömsöd Nagyközség
Jegyzõje

Vass Ilona Györgyi
Dömsödi Hírnök felelõs szerkesztõje
Fotó: Vass

Rövid néhány hónapon belül Nagy Ferenc
személyében a második 100 éves kort megélt
lakótársunkat köszönthettem! Nem véletlenül
mondtam azt a sportpályán – a legutóbbi bajnoki futballmeccsen Feri bácsi végezte el a kezdőrúgást –, hogy Dömsödön nagyszerű dolog élni,
hiszen itt tényleg nem ritka a magas kor! Ezt azzal is alátámaszthatom, hogy egyre gyakrabban
megyünk a jegyzőnkkel együtt köszönteni a 9095 éveseket is!
Régi szokásom, hogy az Aktuális megírása
előtt elolvasom az egy évvel ezelőtti írásomat.
Most is ezt tettem, és némi malíciával azt mondhatnám, hogy „jó munkához idő kell”! Miért is?
Azért, mert pontosan egy évvel ezelőtt tájékoztattam a Hírnök olvasóit, hogy több mint 100
millió forintot nyertünk a Széchenyi utca, a Petőfi utca és a Bucsi köz teljes felújítására. Ekkor
úgy gondoltam, hogy a nyár végére már el is felejtjük az aszfaltozással járó kellemetlenségeket. Menet közben sokan találgattak – különösen valamely közösségi oldalon –, hogy vajon
mikor lesz a kivitelezés, lesz-e egyáltalán, és ha
lesz is, akkor is biztosan a választások előtt egy-

Dömsöd Nagyközség Képviselõ-testülete

két nappal fog befejeződni! Nos, nem így történt! Nagyon sok összetevője van egy ilyen
nagyságrendű pályázatnak, és sajnos mi sem
tudtuk elkerülni a számunkra nem túl kedvező
akadályokat! Így aztán igazából csak október
vége felé tudta a kivitelező elkezdeni a munkálatokat. Az aszfalt mindenhol a helyére kerülhet
még karácsony előtt, de az is valószínű, hogy a
kiegészítő munkák egy részére csak januárban
kerül sor.
Hónapok óta a településünkön terjengő bűzhatás borzolja a kedélyeket. Folyik a találgatás,
hogy vajon a tehenészeti telepről vagy a biogáz
üzemből jön a penetráns bűz? Nos, mi magunk
sem tudtuk eldönteni! A Jegyzőnkkel többször
is kint voltunk a helyszínen, de itt is, ott is van
olyan potenciális lehetőség, ahonnan származhat a büdös, de hogy honnan, azt nem tudtuk eldönteni! Éppen ezért szeptember 10-én levelet
írtam az Érdi Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztályának, amelyben kértem a szükséges mérések elvégzését és a megfelelő intézkedések megtételét! Választ eddig nem kaptam,
Folytatás a 2. oldalon.

Kedves dömsödi
Nyugdíjas!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Oktatási és Művelődési
Központ nagytermében

2019. december 17. (kedd)
13.00 órától

KARÁCSONYI ÜNNEPI
MŰSORT
rendez, melyre Önt ezúton
szeretettel hívja és várja!
Fogadja el meghívásunkat, hogy
közösen tölthessünk el egy kellemes délutánt karácsony jegyében!
Képviselő-testület
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Folytatás az előző oldalról.
ezért felhívtam a hivatal szakreferensét, aki elmondta, hogy még nem találkozott a levelemmel, de ettől függetlenül rövidesen Dömsödre
utazik és megpróbál segíteni! Egyébként nagyon
sokan állítják, hogy ez nem istállótrágya szag, hanem valami más!? Az is elgondolkodtató, hogy
mindkét „üzem” évtizedek óta a helyén van, de
ezt a szagot csak az utóbbi nyolc-tíz hónapban lehet érezni! Tehát valami új eljárás következménye lehet az életünket megkeserítő büdös!
Az Idősek Karácsonya december 17-én délután lesz az OMK-ban. Várunk minden időskorú
lakótársunkat egy kis gondtalan kikapcsolódásra!
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Szinte az utolsó pillanatban, néhány perccel a
nyomdába küldés előtt írom a következő dicsérő mondatokat. Tegnap délután nagyszerű előadást láthattunk az OMK-ban! A dzsungel
könyve című musical előadására zsúfolásig
megtelt nézőtér! A Ju és Zsu Társulat, kiegészülve iskolás szereplőkkel – Ócsai Juli rendezésében – olyan produkcióval ajándékozta meg
a nézősereget, amely az ország bármelyik színpadán megállta volna a helyét! Az előadás után
azt mondtam, hogy „nagyszerű dolog, hogy
vagytok nekünk”!
Gratulálok a rendezőnek és minden szereplőnek!

Az év utolsó hónapjába léptünk. Ég már az első gyertya, túl vagyunk Advent első vasárnapján. A gyerekek már számolják a napokat, hogy
hányat kell még aludni karácsonyig! Ránk még
kőkemény három hét vár, hogy az önként vállalt
és a kötelező feladatainknak eleget tegyünk!
Magam is nagyon várom az ünnepeket, a nyolc
unokából hét velünk tölti a karácsonyt! De jó is
lesz! Hasonló érzéseket, várakozást kívánok
minden Dömsödi Polgárnak! Áldott Ünnepeket,
nagyon-nagyon sok boldog órát, percet kívánok
Mindenkinek, és persze, ha addig nem találkoznánk, akkor Boldog Új Esztendőt Dömsöd!
Bencze István

Díszpolgári címek adományozása
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (IV. 21.) rendeletéből
„6. § (1a) A Képviselő-testület díszpolgári címet adományoz annak a
dömsödi lakosnak, aki 100. életévét betöltötte, és vele szemben nem állnak fenn a rendelet 4. §-ban meghatározott érdemtelenség esetei. A díszpolgári cím ezen esetében a Képviselő-testület eltérhet a kezdeményezés
és átadás jelen rendelet 2. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott szabályaitól.”
Mindezek értelmében Dömsöd Nagyközség Képviselő testülete díszpolgári címet adományozott Jaksa Mihályné, született Bödő Eszternek, aki 2019. augusztus 30-án töltötte be 100. életévét.

Dömsöd Nagyközség Képviselő testülete díszpolgári címet adományozott Nagy Ferencnek, aki 2019. november 15-én töltötte be
100. életévét.

Isten éltesse Őket egészségben, szeretteik körében!
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Ünnepélyes pillanatok a dömsödi katolikus hitközség életében
2019. november 24-én délelőtt 10 órakor ünnepélyes keretek közt került átadásra a katolikus templom épülete.
Ez alkalomra hivatalos volt a katolikus gyülekezet közössége, Dömsöd
község elöljárósága, országgyűlési képviselőnk, Pánczél Károly, a kivitelezők és a katolikus egyházmegyei főméltóságok.
Nemeskürti Ferenc esperes úr köszöntötte a meghívott vendégeket,
majd Bencze Istvánnak, Dömsöd Nagyközség polgármesterének adta
át a szót.
Polgármester Úr beszédében utalt arra, (idézem) „ …A település értékét nagyon meghatározzák a benne élő emberek pozitív aktivitásán kívül
azok az épületek, amelyek egy-egy időszakra értékhordozói voltak koruk
építészetének. Így van ez most a megszentelésre kerülő katolikus templommal is. Biztos vagyok abban, hogy a XXI. században épült templomok közül a miénk az egyik legszebb! És abban is biztos vagyok, hogy meghatározó alakja lesz a következő évszázadok dömsödi építészetének…!”
Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr szintén köszöntötte a jelenlévőket. Prédikátor könyvéből idézett: „Mindennek megszabott ideje van,
és megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.”
Megvan az ideje a rombolásnak és megvan az ideje az építésnek –
mondta.
Hangsúlyozta, hogy mekkora csoda, hogy a hosszú, viharos évszázadok után mi magyarok itt vagyunk a Kárpát-medencében, templomot építünk és magyarul beszélünk!
Gondolatait egy református zsoltárral zárta: „Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak”. Hangsúlyozta: Az őrök mi vagyunk, a
kereszténység védőbástyái, itt Közép-Kelet-Európában, ahol Isten, Haza,
Család, Nemzet fontos számunkra. Nyugaton már a posztkereszténység
(kereszténység utáni időszak) időszakát élik az emberek…

Képviselő Úr kifejtette az irányú reményét, hogy a mai Magyarországon, ahol templomok épülnek sorra, még nagyon-nagyon sokáig a
kereszténység védőbástyái maradunk.
Ezt követően ismét Nemeskürti Ferenc esperes úr szavai következtek. Részletesen ismertette az új templom megépítésének körülményeit. Őszintén beszélt a nehézségekről és a megoldásokról.
Az ünnepi szentmisét követően az épület kivitelezője osztotta meg
élményeit a gyülekezettel, melyeket a munkálatok alatt tapasztalt
meg.
A hívek jókívánságai a szertartás végén hangoztak el.
Mint ahogyan áprilisi cikkemben is említettem: különleges és felemelő érzés, ha új templomot építhet egy közösség Isten dicsőségére,
mert az reményeink szerint valami újnak a kezdete!
Összeáll.: Vass Ilona

A szeretet soha el nem fogy
1969. november 8-án kötött
házasságot Dömsödön Bódi Margit (Manyika) és Orosz Károly.
Az 50. házassági évfordulójuk
alkalmából 2019. november 9-én
a szűk család örvendezhetett életútjukhoz a Dömsödi Iparoskörben megrendezett családi találkozó alkalmával.
A legkisebb unoka, Kata érkezése az idén október 21-én hozott
újabb örömöt az életükben.
Szabó Péter, a dömsödi református gyülekezet lelkipásztora
köszöntője (Zsoltárok könyve
103:2): „Áldjad én lelkem az
urat, és el ne feledkezzél minden
jótéteményéről.”
Külön öröm és hála, hogy Karcsi négy testvére feleségeikkel, 3
gyermeke párjaikkal és 9 unokája alkotják 2019-ben a szűk, összetartó Orosz Károly és felesége családját.
Ezúton is sok szeretettel gratulál a család minden tagja az 50. évfordulójuk alkalmából!
„A szeretet terhet nem érez, fájdalmat számba nem vesz, többet
mer, mint bír, a lehetetlent nem panaszolja, mert mindent lehetségesnek és szabadnak tart.”
Kívánunk még sok-sok boldog együtt töltött évet, hitben, jó egészségben, szeretetben.
Orosz Lajosné
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☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Novemberi hírek az alsó tagozaton
„November ködöket varázsol a hegyre,
hogy csupa jég arcát mielőlünk fedje.
Deres hajnalokon didereg a csillag,
kútba esett a nap, soha meg nem virrad.”
(Simon Emil: Hónapok)
Az Újszínházban járt a 2. b és a 3. b osztály.
„...Tudni kell, hogy a horgászoknak általában is sok eszük van, a Nagy
Horgásznak meg teljesen tele van a feje ésszel...”
A Nagy Horgász és sporttársa, a kekecFőkukac fordulatos, kacagtató és
tanulságos kalandjai elevenedtek meg a színpadon. Átélhettük, hogy
milyen jó kint lenni a szabadban, a napsütésben, a jó levegőn, ahol csupa
pozitív gondolata támad az embernek. Mert horgászni csak jókedvvel lehet.
Nagyon jól éreztük magunkat.
November 22-én nálunk került megrendezésre a Pilisi Parkerdő Zrt.
Ráckevei Igazgatósága által kiírt rajzpályázat eredményhirdetése. A
pályázat témája: Az ősi halászati módszerek és mai sporthorgászat a
Ráckevei(Soroksári)-Dunán, melyre a mi iskolánkból is rengeteg szép
pályamű érkezett. A műsort a Dömsödi Általános Iskola tanulói adták.

Eredményeink:
1. évfolyam
1. b Tarr Lili
1. a Jánosi Gábor
4. évfolyam
4. a Ács Bálint
4. b Csécs Alíz
4. b Végvári Vivien

I. helyezett
II. helyezett

Felkészítő:
Rabné Polgár Edit
Budainé Doroszlay Judit

Különdíj
II. helyezett
III. helyezett

Csaplárné Szilágyi Veronika
Kovács Ildikó
Kovács Ildikó

Nagykarácsonyban járt a 2. a és az 1. b osztály.
A gyermekek legnagyobb örömére, meglátogattuk a Télapót. Még az
iskolában tanultunk verset, dalokat, melyet aztán a Télapónak is elmondtunk, elénekeltünk. A gyerekeket egy-egy csomaggal jutalmazta a Mikulás.
A délelőtt folyamán kézműves foglalkozáson is részt vehettünk.
A Télapó udvarán ezután körhintára ülhettek, sőt kisvasútra is szállhattak a tanulók.
Mindenki jól érezte magát.
Rabné Polgár Edit
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„Õsi halászati eszközök és a modern horgászat”
Beszámoló és interjú Ernst Károly fõszervezõvel
Immár 13. alkalommal szervezett rajzpályázatot a környezet megismertetése, megszerettetése témakörben Ernst Károly, melynek idén díjkiosztó házigazdája Dömsöd lehetett. A művelődési ház nagyterme és körfolyosója szebbnél szebb alkotásokkal telt meg, a nézőtér pedig lelkes,
csillogó szemű, jó kézügyességgel megáldott gyermekekkel és pedagógusaikkal. Az asztalon sorakozó könyvek arról árulkodtak, hogy ebben az
esztendőben is mennyi-mennyi értékelhető munka született!
A házigazda a kiírás témakörének megfelelő díszlettel fogadta az eredményhirdetés résztvevőit és a szervezőket. Hálók, horgászbotok, vízi növények és szakkönyvek gondosan megkomponált együttese díszítette a
hátteret, melyet az iskolások által szervezett műsor jól kiegészített. Volt itt
kis horgászfelvonulás a „Nagy ho-ho-ho horgász” rajzfilm közismert dallamára, Szabó Petra előadásában Franz Schubert A pisztráng c. műve
hangzott el, Rab Sára Kányádi Sándor versét mondta el, Balogh Virágtól
pedig Fekete István Tüskevár c. regényéből hallhattunk részletet.
A díjkiosztáson Ernst Károly köszöntötte a résztvevő gyermekeket és a
felkészítő pedagógusokat. Értékelte a kiállított munkák esztétikumát, kivitelezését, és gratulált minden résztvevőnek. A díjkiosztásban közreműködött
a Pilisi Parkerdő Ráckevei Kirendeltségének vezetője, Tóth Péter és Udvari
Zsolt, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ügyvezető igazgatója. A díjkiosztó ünnepség egy kis pogácsa mellett kötetlen beszélgetéssel zárult.
Ernst Károly főszervezővel egy későbbi időpontban beszélgettünk. A
rajzpályázat kulisszái mögé kaptam bepillantást, mikor Szigetújfalun, otthonában kerestem fel őt. A Csepel-sziget vadregényes ártéri növényvilága,
gazdag szántók és gyümölcsösök mellett haladtam el, míg Újfaluba érkeztem. A kapun belépve Zsiga, a négylábú fiatal vizsla fogadott. Barátságosan
körbecsaholt, míg gazdája az irodából kilépett. Zsiga később sem tágított,
értelmes és okos, hiszen a három éves magyar vizsla jól dolgozik terepen is.
Ernst Károly szereti a természetet, védi és óvja azt. Ennek szenteli mindennapjait.
„2009-ben Pest Megye Környezetvédelméért Díjban részesült. Már a
80-as évektől elindítója volt a helyi zöld mozgalomnak. Sok társával szerettette meg a természetet, kiváló ismerője a madarak világának, fő szervezője a nagy dunai horgászversenyeknek. Gyermekek és felnőttek számára
rögtönzött természetvédelmi előadásokat tart. Házának kertjében kis állatkertet alakított ki sérült madarakból, állatokból. A falu melletti pusztaságon erdőt telepített. A „Föld Napja” szemétgyűjtési akció főszervezője, a
falutakarítási, parlagfűszedési akciók főszereplője.” (Pest megyei portál)
A rajzpályázatot, mely a szigetségben hagyomány, szintén Ő indította el.
– Hogyan is kezdődött, milyen gondolatok hívták életre ezt a rajzpályázatot?
– Előkészítettem egy-két kiírást, nincs meg mindegyik. Kb. 13 éve szerveztem meg az első rajzversenyt, s azóta minden esztendőben egészen a mostaniig bezáróan. Elsősorban az motivált és a mai napig is fontosnak tartom, hogy a
fiatalokkal meg kell ismertetni azt a környezeti, természeti világot, mely körbeölel bennünket. A természetet lehet és kell is szeretni, mindemellett óvni és
védeni, gondozni kell! Ezen gondolatok mentén munkálkodom.
– Kiknek szól a kiírás?
– Nincs meghatározva, de általában négy település vesz részt rajta a szigetről, úgymint Ráckeve, Szigetújfalu, Szigetcsép és Szigetszentmárton.
Emellett mindig akadnak más települések is, mint pl. Makád. Dömsöd elhelyezkedése szerint ugyan nem tartozik a szigeti települések közé, de
most vett részt először ezen a pályázaton. Felvállalta, hogy otthont ad a
díjkiosztó ünnepségnek, aminek örülök így utólag is, mert nagyon színvonalas rendezvény volt! A korosztályok tekintetében négy korcsoportot
érint a kiírás. 1-2.; 3-4.; 5-6.; 7-8. osztályosokat.
– Mi volt az idei téma?
– Ősi halászati eszközök és a modern horgászat.
– Korábban milyen témákat jelöltek meg?

– A megadott téma mindig változik, mindig más. Emlékszem, az első kiírás címe ez volt: „Csepel-sziget épített és természeti értékei”. A kiírásokat
lapozgatva, 2012-ben „Vízi világ” címe volt, melynek díjkiosztóját Szigetbecsén tartottuk. 2013-ban: „Csepel-sziget madárvilága”; 2014-ben: „Csepel-szigeti erdők madárvilága”; 2016-ban: „A Csepel-sziget rovarvilága”;
2017-ben: „Az erdő nem szemétlerakó” témakörök lettek megadva.
– A technika meg van határozva?
– Igen, fel is van tüntetve a kiírásban. Akvarell, olajfesték, tűzzománc
és grafika.
– Kik zsűriznek?
– Az első zsűri tagjai közt ott volt Nemes Ferenc népi fafaragó, Fegyó Béla festő, Sánta István festő, és természetesen én is közreműködtem. Ez az
összetétel az évek alatt megmaradt, és volt mikor Dárdai Pál festő, Fodor Piroska restaurátor és Csollák Mihály festő is csatlakozott hozzánk. Ez mindig
nagyon izgalmas mozzanata a pályázatnak. Volt mikor Fegyó Béla műtermében terítettük ki a beérkező munkákat, és ott válogattuk, rendezgettük.
– Hogyan sikerült az idei rajzverseny? Kérem véleményezze!
– Nagyon szépek voltak a munkák, és elmondhatom, hogy a színvonal
évek óta egyre inkább emelkedik. Valahol itt élik ki a gyermekek azt a
frusztráltságot, amit ez a szigorú tanmenet diktál.
Meg kell mondjam, fantasztikus kis ünnepi műsorban volt részünk. Ezt
külön megköszönöm. Nem számítottam ilyen lelkes fogadtatásra, csodás
műsorra és vendéglátásra! Köszönöm.
– Kik támogatták a szervezésben és a lebonyolításban?
– A Pilisi Parkerdő a kezdetektől támogatja a próbálkozást. A Budapest
Bank ráckevei kirendeltsége, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, vállalkozók, magánemberek által sok segítséget, támogatást kapok. Az idei díjkiosztón több mint 80 értékes könyv talált gazdára. Segítséget kaptam azáltal, hogy a művelődési ház teremhasználatát elengedték, hogy a polgárőrök
a rendezvény alatt vigyáztak értékeinkre. Köszönjük a Canal-System Plast
Kft. támogatását és mindenkinek, aki anyagilag vagy más formában hozzájárult az idei rajzpályázat sikeres lebonyolításához, kivitelezéséhez!
Beszélgetésünk végeztével további hatékony és sikeres munkálkodást kívánok Ernst Károlynak a természetvédelemben, itt a Csepel-sziget területén!
Vass Ilona

Csoportkép a felkészítő pedagógusokról
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Iskolánk rendhagyó novemberi eseményei
Ez a hónap is több, diákokat is érintő programot tartalmazott. Minden hétre esett valamilyen
különleges program.
November 8-án a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen vettek részt tanulóink, ahol szép
eredménnyel szerepeltek. (Összefoglaló egy
külön cikkben.)
Sok éves hagyománya van iskolánkban a pályaorientációs eseményeknek. Egy teljes napot
idén is ennek szenteltünk (XI. 14.). A programok célja, hogy minél több szakmával, középiskolával ismerkedhessenek meg a felső tagozatos diákjaink. Ezekkel a programokkal is próbáljuk segíteni a tanulóink pálya- és iskolaválasztását. Délelőtt a tantermekben a meghívott
előadók mutatták be szakmájukat a diákcsoportoknak. Ezúton is köszönjük nekik a lelkiismeretes felkészülést, a hangulatos bemutatókat és a
segítséget!
Bangó Bálint, Májer Gergely: robotika – karbantartó – mérnök
Bertalan Annamária, Szántainé Maklai Mónika: bölcsődevezető, bölcsődei nevelő

Bődi Endre: hegesztő

Földi Krisztina: kozmetikus
Gábor Tamás: vendéglátó
Hegedűs Csaba: asztalos

Németh József: mezőgazdász
Kovács Zsuzsa: varrónő

Kuti Gergő: gyógymasszőr
Matula Bettina: fodrász
Péterné Anna: egészségügy
Rogocz Zoltán: rendőr

Szántai Péter: erdész
Szűcsné Balázs Julianna és a Szterényi József
Szakközépiskola és Szakiskola diákjai: cukrász,
eladó
Haug András: informatika
Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola oktatói és diákjai: szobafestő
Délután volt diákjaink jöttek vissza hozzánk,
és az érdeklődő tanulóknak a saját szemszögükből mutatták be jelenlegi középiskolájukat. Köszönjük az érdekes és tartalmas beszámolóikat!
Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola: Tóth Luca Dorina, Csehi Lilla
Ráckevei Ady Endre Gimnázium: Bányai
Dorina
Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola: Pongrácz Bettina
BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma: Bődi Péter
Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki
Szakgimnázium: Bődi Gergely
Leövey Klára Gimnázium: Kulimak Réka
BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma: Bak Vivien
Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola: Turcsán Bence
Este 6 órától az OMK nagytermében több iskola igazgatójával, képviselőjével találkozhattak az érdeklődők.
Az egész napos programsorozat Gerenday
Éva tanárnő körültekintő szervezésének köszönhető.
November 15-én az ötödikesek számára különlegesen izgalmas programon vettünk részt az
OMK nagytermében. Hagyományteremtő céllal, ekkor került megrendezésre az ötödikesek
újszerű Fiókaavatója. Játékos és tréfás felada-

tok megoldása után teljes komolysággal tették
le fiókaesküjüket. Az esemény folytatásaként a
Diák Önkormányzat szervezésében zártkörű,
zenés rendezvényen mulathattak a táncos kedvű
diákok.
Amellett, hogy különböző programokkal
próbáljuk színesíteni az iskolánkban folyó oktató és nevelő munkát, a tanulásról sem feledkezhetünk el. Az érdeklődő szülőknek és diákoknak Péter Ildikó „Tanulás tanulása” címmel tartott előadást november 21-én a fizika teremben.
Régi, kedves hagyományként, a négy adventi
vasárnapot megelőző pénteken egy-egy osztály
adventi megemlékezést tart. Iskolánkban a hónap utolsó péntekjén, a 6. a osztály műsorával
kezdődött a karácsonyi készülődés.
Összeállította: Ispánné Czibolya Andrea
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Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Iskolánk több csapata indult ebben a tanévben is a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó csapatversenyen.
Csapatok
5. osztály
Dömsödi Nyelvészek
Bilász Amanda Felicitász, Barta Csanád Márk, Czeller-Kovács Olivér István, Tarr Zoltán.
Felkészítő: Sasné Boldizsár Mária.
6. osztály
Csillámcicák
Bús Alexa Virág, Boruzs Hanna Lídia, Szabó Anna, Csepregi Zsanett.
Felkészítő: Sasné Boldizsár Mária.
Anonymus
Kadók Boglárka, Balogh Antal, Várkonyi Imre, Balogh Zoltán.
Felkészítő: Sasné Boldizsár Mária.
7. osztály Szótagoló
Perger Panka, Horváth Fanni, Lacza Hanna, Ambruska Bernadett.
Felkészítő: Csömöri Erzsébet.
Betűpiramis
Bábel Levente, Baranya Ábel, Katona Marcell, Liptai Áron.
12. helyezés / 52 csapatból.
Felkészítő: Csömöri Erzsébet.
8. osztály Nyelvkommandó
Balogh Virág Csenge, Horváth Petra, Palásti Vivien, Sas Zsuzsanna.
3. helyezés / 47 csapatból.
Felkészítő: Csömöri Erzsébet.
Gratulálunk a csapatoknak, büszkék vagyunk rájuk!

Idén is volt
mézes nap
az iskolában

A csapatverseny jelmondata: „Az összedolgozás képessége az egyik
legnagyobb érték az életben.” Ez az összedolgozás különösen jól sikerült
a 8. osztályos csapatnak.
Okosan, eredményesen dolgoztak.
Izgalmas volt részt venni a díjkiosztón Szigetszentmiklóson, hiszen
csak annyit tudtunk, hogy bekerültünk az első 6 csapat közé.
A helyszínen derült ki: 3. helyezést értünk el.
Nagyon jó érzés volt ott állni együtt a dobogón!
Köszönöm a tanulóknak a közös sikerélményt!
Csömöri Erzsébet
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Ez történt a Gyerekházban…
Az ősz is izgalmasan telt itt nálunk a gyerekházban. Sok színes programmal vártuk a hozzánk járó gyermekeket és szüleiket. Szeptemberben egy nagyon jó egészségügyi tanfolyamon vehettünk részt, ahol Mester Csaba mentőtiszt segített, hogy vészhelyzetben mi is segíthessünk, akár saját gyerekeinknek, akár másoknak. Gyakorolhattuk az újraélesztés, a lélegeztetés fogásait felnőtt és gyermek méretű bábun is. Beszélt arról, hogy mi a teendő, ha gyermekünk olyan vészhelyzetbe kerül, mint pl.
hogy idegen test kerül a légutakba, orrba.
Október elején Szécsényiné Béki Zsuzsannáék jóvoltából nagyon sokféle állattal ismerkedhettünk meg az állatok világnapja jóvoltából. A gyerekek nagy örömmel simogatták a cicákat, pónilovakat, nyuszit, tengerimalacot, de szintén öröm volt látni a malacokat, bocit, kecskéket, tyúkot, kakast, kacsákat.

A hónap végén a Dencsi Fűszeres Bolt adománya jóvoltából mi is faragtunk Halloween tököt A gyerekek és szülők egyaránt élvezték az
ijesztő arcok kialakítását, amelyekbe végül mécses is került.
November elején Mága Zoltán hegedűművész úr tisztelte meg településünket és a Gyerekházunkat azzal, hogy jótékonysági koncertet
adott a Dömsödi Református Nagytemplomban
a Kisherceg Gyerekház és a Szőnyi Károly
Gondozóotthon javára. A kiemelkedő színvonalú koncertre szerencsére sokan ellátogattak,
és úgy gondolom, mindenki egy nagyszerű élménnyel és egy CD-vel gazdagabban tért haza,
hiszen Mága Művész Úr a közönség minden
tagját megajándékozta egy lemezzel.
November közepén a környezetünk felé fordítottuk a figyelmünket, és Fegyó Kingával beszélgettünk a Hulladékmentes élet lehetőségeiről. Nagyszerű ötleteket és inspirációkat kap-

tunk, hogyan tudunk mi is tenni Földünk védelme érdekében.
November végén már mi is a Karácsonyi Ünnepekre készülődtünk. Szokásos adventi kreatív
alkalmaink első napján ablakdíszeket készítettünk a gyerekekkel és a szülőkkel.
Természetesen ezeken a közösségi alkalmakon kívül a hétköznapokon is sok mindent csinálunk. A mese, a mondókázás, a festés-rajzolás, a gyurmázás, a mozgásfejlesztő foglalkozások mind-mind hétköznapi életünk szerves részét képezik. Októberben elindítottuk babamaszszázs alkalmainkat is. Csütörtökönként 10 órától Gnájné Kulcsár Angelika várja a babákat és
a mamákat egy kis beszélgetéssel összekötött
babamasszázsra, ahol az anyukák megtanulhatják, hogyan tudnak segíteni babájuknak ellazulni, megnyugodni, mindezt a szeretet legősibb
kifejezésével, az érintés által.
Mucsi Edina

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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Tisztelt állattartók!

Minden kedves dömsödi
lakosnak,
idõsnek és fiatalnak,
támogatóinknak,
partnereinknek,
egyesületünk tagjainak
Békés, Boldog Ünnepeket
kívánunk!
Még 1000 év Dömsödért
Egyesület

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, daganateltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultrahangos fogkőeltávolítás, –
Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

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

Idényzárás a focistáknál
Mogyoród II : Dömsöd 3:5 (0:1)
Csapatunk kapus nélkül érkezett Mogyoródra. Szabó István vállalta a védést. Ennek ellenére a papírformának megfelelően biztos győzelmet arattak a dömsödiek. Gólszerzők: Cserna,
Faragó, Cserna, Todorov, Palotai.
Dömsöd : Dunavarsány II 7:0 (5:0)
Dömsöd, 60 néző.
Dömsöd: Palicz – Rácz, Faragó, Kerekes,
Szabó Z. (Bábel 46. p.) – Turcsán, Kelemen,
Árky (Végh 74. p.) – Todorov (Palotai 67. p.),
Cziráky (Csapó 80. p.), Szabó I. Edző: Nagy A.
A gólokat a következők szerezték: Cziráky,
Szabó I., Turcsán (a nézőtérről így látszott, a hivatalos jegyzőkönyvbe Szabó I. van írva), Cziráky, Cziráky, Szabó I. Végh G.
A mérkőzés a megszokottól eltérően kezdődött. A pályán köszöntötték Nagy Ferencet, aki
betöltötte a 100. évét.
Bencze István polgármester úr rövid beszédben méltatta Feri bácsi focihoz kapcsolódó
múltját.
„Az 1930-as években még tizenévesen Dab
csapatában kezdett focizni. Akkoriban a dabi legelőn, azaz inkább tehénjáráson voltak az edzések és a meccsek. A felszerelést a dabi református iskola szertárában tartották a játékosok, átöl-

Feri bácsi a ’70-80-as években rendezőként
segítette a klub működését.
Feri bácsi egy egészséges kezdőrúgással nyitotta meg a mérkőzést. A dömsödi csapat nagyarányú győzelme méltó volt az ünnephez.

tözni pedig Végh Zsiga Bácsi házában tudtak.
Az edzéseket minden alkalommal úgy kezdték,
hogy letakarították a „pályát”.
Akkoriban Szabó Lajos, Szabó Béla testvére
szervezte a dabi focit. Kapu ugyan volt, de hálóra már nem futotta... Faluról falura jártak mérkőzésre. A játékosok szállítását Denke Lukács
segítségével oldották meg, aki traktor pótkocsijára felrakott padokra ülve szállította a dömsödi
játékosokat. Feri Bácsi jobb szélen játszott és
nagyon gyors játékos hírében állt. Az első edzőjük Ónody Zsiga bácsi volt.”

Délegyháza : Dömsöd 1:5 (0:3)
Szenzációs győzelmet aratott csapatunk az
utolsó mérkőzésen. Gólszerzők: Szabó I., Cserna, Cserna, Cziráky, Palotai.
Ez a három pont eredményezte, hogy a Dömsöd SE megőrizte harmadik helyét a tabellán.
Varsányi
A képeket Szabó Andrea készítette.
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„A Háború zsoldja II.”
Nagy Mihály

Dömsödön született 1921. augusztus 1-jén.
Szüleit hamar elveszítette, mostohája pedig
rosszul bánt vele. Tanulmányait a református
elemi iskolában végezte. Frontszolgálatát 1943.
október negyedikén kezdte meg. Az egyik őrnagy kivette társai közül és kijárhatott a katonaságtól vigyázni felettese gyermekeire, illetve az
ő részükre főzött. Nem sokkal később beajánlotta a folyamőrséghez szakácsnak. Így került
végezetül a budapesti 2. számú őrnaszád uszály
hajóra, melynek neve „Debrecen” volt.
A folyami erőknek jelentős szerepet szántak
az 1944. október 15-i események a háborúból
való kiugrás katonai biztosításában. A Horthy
Miklós kormányzó iránt elvárt hűségüket a
fegyvernem parancsnokának és felügyelőjének,
dr. Hardy Kálmán vezérfőkapitánynak (altábornagy) a személye szavatolta, és tisztjeinek, legénységének a bekövetkezett események során
tanúsított magatartása néhány kivételtől eltekintve ezt a bizalmat igazolta is.
1944. október 15-16. Az őrnaszádezred parancsnoka, Virányi Ferenc főtörzskapitány (ezredes) október 15-én este tiszti gyűlést tartott a
Surányi-kastélyban (Göddel szemben az 1670,5.
folyamkilométernél), amelyen tájékoztatást adott
az eseményekről. Csak ezt követően érkezett
meg a parancs, hogy a DEBRECEN és a
KECSKEMÉT őrnaszádok fussanak be Budapestre. Amint a két hajót felfűtötték és
gőzkészek lettek, a sűrű köd és sötétség ellenére
elindultak. A fordulásnál azonban mindkét hajó
„megtűzte” a partot, a rossz látási viszonyok
miatt megvárták a reggelt az indulással.
November elején Tököl közelében a két őrnaszád sortüzet kapott, ami miatt a Debrecen
fordulásra kényszerült, de végül ez okozta a
vesztét, mert eközben jó néhány találat célba
ért. A szovjet harckocsik vagy páncéltörő ágyúk
átütötték az övvértet, az egyik lövedék a jobb
oldali kazánházban robbant és szétvetette a tűzcsöveket. Ez még nem okozott volna végzetes
katasztrófát, de egy további gránát átütötte az
üzemanyagtartályt is, a kiömlő olaj ráfolyt a kazánfalazatra, mely széthullott tüzes tégláira és
lángra lobbant. A fűtőszemélyzet életét vesztette. A DEBRECEN olajtüzelésű kazánokkal
működött. A hajó ettől borult lángba.

Ezen felül találatot kapott az él-lövegtorony,
amelyben a kezelőszemélyzet meghalt, továbbá
a parancsnoki torony is. A bent tartózkodók, így
a parancsnok is, megsebesültek. A gőznyomás
rohamosan csökkent, a gépek leálltak, a hajó
irányíthatatlanná vált. Elhangzott a parancs: Tüzet szüntess! Mindenki a fedélzetre! Hajót elhagyni! Eközben érte gépfegyvergolyó a hajó
orvosát, az orvos a parancsnoki toronyban halt
meg. Nagy Mihály felhívta figyelmét a parancsnoknak és a legénységnek is, hogy ruhájuk nélkül ugorjanak a vízbe, mert annak vizes súlya
lehúzhatja őket a mélybe. Nem hallgattak rá, de
ő ennek ellenére levetkőzött és úgy ugrott a jeges vízbe, és a szórványos gépfegyvertűzben
úszott a part felé. A hajót azonban nem mindenki hagyta el, mert nem tudott mindenki úszni.
Néhányan addig maradtak a füstbe-gőzbe-lángba burkolódzó őrnaszádon, amíg az lassan csurogva meg nem feneklett a Kácsás-sziget partján. Az őrnaszádon 9 ember vesztette életét.

Nagy Mihály kiúszva a partra beszaladt a
legközelebb eső házba, ahol egy fiatalasszonyt
talált. Az asszony látván az eseményeket meleg
teát itatott vele, amitől borzasztó fájdalmai lettek, hiszen a lehűlt teste hirtelen kapta a forró
italt. Az asszony besegítette az ágyba és a házban lévő összes dunyhát ráterítette, majd ő
maga is a tetejébe feküdt, hogy minél hamarabb átmelegedjen ismét a teste. A fájdalmaktól kiabált, de rászólt az asszony, hogy
ne tegye mert megtalálják.

Felépülése után fogságba esett. Hosszú napokon keresztül voltak a vagonokban összezsúfolva az állomáson az indulás előtt. Kis
papírgalacsinokra írták a nevüket és kidobálták az ablakon. Így találta meg testvére azt a
vagont, melyben elfogott fivére is volt. Először Ausztriába, Linz-be vitték 1944 júliusától 1945 májusáig. Majd átszállítottak Oroszországba, Novoszakti-ba 1945. május 15-től
1948. november 22-ig. A fogság ideje alatt
nagyon rossz sorsuk volt, sokan meghaltak
mellette. Nagyon kevés élelmet kaptak, de
volt, hogy a szokásosnál többet. Ilyenkor figyelmeztette társait, hogy ne egyenek sokat,
mert belehalhatnak, de ezzel nem törődtek és
sokuk arra a sorsra jutott. Egy nagy hodályban volt a szállásuk.
Felszabadításuk után Debrecennél lépték
át a határt. Kilépve a vagonokból, rájuk szóltak a katonák, hogy úgy viselkedjenek, ez a
vonat visszafele is megy. E mondat beleégett
emlékezetébe, és öregkorára mikor mesélte,
csaknem könnyekben tört ki.
Hazatérve nem sokkal később megismerkedik későbbi feleségével, a szabadszállási
származású Langó Katalinnal. Érdekesség,
hogy megismerkedésük előtt mindketten azt
állították a családtagoknak és barátoknak,
hogy azért nem házasodnak meg, mert vár
rájuk a párjuk. Nagy Mihály, hogy vár rá otthon Dömsödön a menyasszonya, míg Katalin, hogy fogságban van a vőlegénye.

1950-ben kötöttek házasságot egymással a
Dömsödi Református Nagytemplomban. Házasságukból három leánygyermek született.
Nagy Katalin 1952. február 5-én, Nagy Ilona
1954. július 5-én; a harmadik leánygyermek
három hónapos korában elhunyt.
Nagy Mihályt felesége 1982-ben, 32 év
házasság után hagyta magára és tért meg a te-
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remtőhöz. Misi bácsi haláláig tagja volt a
Magyar Politikai Foglyok Szövetségének.
2006. május 23-án hunyt el. Hamvait a felesége mellé, a református temetőbe helyezték
végső nyugalomra.
Ám úgy hozta a sors, hogy unokája, Szabolcs Tasson dolgozott a horgász étteremben,
ahol minden évben a Dunán gyakorlatozott a
Magyar Honvédség Hadihajózási Legénysége. A parancsnoknak szóba elegyedésük után
elmesélte nagyapja hadi idejét. Mire ő felajánlotta, hogy a szűk családot kiviszi a Dunára uszályon, és katonai tiszteletadás mellett egy fehér koszorút bedobtak a vízbe. Kisebbik lánya halála évfordulóján minden évben kimegy Tassra a Dunához, és édesapjára
emlékezve egy szál rózsát bedob a vízbe. Legyen áldott emléke.

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár
decemberi nyitva tartása

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

A könyvtár december 21.
szombattól január 6.
hétfőig zárva tart.
Nyitás január 7. kedd.

Telefon: 06-24-519-711
Mindenkit szeretettel várunk!
***
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

Találtam egy képet
Nagy Józseftől kaptam ezt a képet, amely a Dömsödi Levente Zenekart ábrázolja. Az ő édesapja a képen a második sor jobb oldalról az első zenész.
A kép 1943-ban készült.
A képen jobbról balra első sor: 1. Bárány János, 2. Bödő József, 3. Rab Imre, 4. Csabai József, 5. Horog Lukács, 6. Rab Lajos.
Második sor jobbról balra: 1. Nagy József, 2. Kajdácsi Pál, 3. Kocsis István, 4. Katona József, 5. Bíró Zoltán, 6. Balázs György.
Harmadik sor jobbról balra: 1. Kun Sándor, 2. Csegei Sándor, 3. Gyökeres István, 4. Ács Ferenc, 5. Bangó Bálint, 6. Bácsi Imre.
Szabó Andrea
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Emlékezzünk!
Az emlékezés visszanézés a múló időre. Ezt teszem most én is. 80
évvel ezelőtti karácsonyra emlékezem. 1939 karácsonykor készült
fénykép láttatja és az emléktárból előhozza az élményeket. Hogy ne
felejtsünk, le is írom: a béke éve volt még ez. A világválságból kifelé
mentünk. Javultak az életkörülmények. Bíztak az emberek a felemelkedésben, de a politika szele már megingatta a várható jobblétet. A
felemelkedés egyik záloga a kultúra volt. Dömsöd lakosai is minden
iránt érdeklődők voltak. Szellemileg figyelve részt is vettek benne. A
kultúra befogadására jó alanyok voltak. A falunk parasztsága a gazdakör könyvtárát látogatva, az olvasók közé tartozva, szakmai tanfolyamokon tanulva, a termelés új módszereit alkalmazva, fejlesztve
használta is azokat. Ezekben a folyamatokban segítette őket a felemelkedéshez a falu értelmisége, így az egyházak is. Körök alakultak, ezekbe bevonták az érdeklődőket. A közművelődés fejlődött, a
tanítók, az egyházi vezetők a felemelkedés segítői voltak.
A református egyház is megalapította a KIE-t (Keresztyén Ifjúsági
Egyesületet), s tagjai közé minden érdeklődőt szívesen fogadott. Ennek
a helye a „Casino”-ban volt. Olvasó-önképző résszel indult. Beszélgetés,
véleménycserék, olvasás, majd később sportkör is alakult (sakk, asztalitenisz, társasjátékok), majd színjátszókör is. A létszám emelkedése szellemi erővé vált. Az első elnöke Józan Lajos volt, segítője Nagy Gábor teológus. Szép és erősödő mozgalom lett.
Egy beszélgetés alkalmával felvetődött a termőföld és annak életfenntartó ereje a földművelő emberek életében. Nagy Gábor olvasta
Kodolányi János színművét, felvetve, hogy nem tudnánk-e eljátszani mi is. Gondolatot tett követte, elkezdtünk szervezni. A szereplők
kiválasztása, ezek felkérése mind a szervezők kemény munkájának
eredménye. Mikor már megvolt az előkészítés, a leendő szereplőgárdával együtt felutaztunk Pestre a Nemzeti Színházba megnézni
Kodolányi „Földindulását”. Látni, tanulni, hasznosítani azokat. Sok
munka, beszélgetés után 1939 karácsonyán a dömsödi Casino színpadán az előadás végén a szűnni nem akaró taps azt mutatta, hogy
érdemes volt a darabot előadni, mert a mű témája örök. Másnap újra
telt ház előtti siker, a környező községekbe meghívtak bennünket a
darab bemutatására, sikert aratva. 18 előadásunk volt. A tapsok bizonyítják, hogy érdemes volt!

Az előadásokat a szomszéd községekbe elvíve, a legemlékezetesebb a
dunavecsei előadásunk volt 1940 január második szombatján. Havas napon szánkókkal vártak bennünket. Csilingelő lovak vittek minket, s
Nagy Lajos nagytiszteletű úr várt. Gyors ismeretség után mindenki az elhelyező családokhoz került. Én Sütő Károly kurátor úréknál voltam, kiknek hasonló korú leányuk volt. Jól érezve magamat az új ismeretségben,
vártuk az esti előadást, ami annyira jól sikerült, hogy vasárnap estére is
kellett még előadást tartanunk, nagy volt a siker. Hétfőn hajnalban subába öltözve hoztak haza bennünket. Jól emlékszem rá, a következő héten
egy küldöttség hozott el egy elismerő oklevelet, s emellett személyre
szóló kis piros posztó szívecske volt kis levélkével áttűzve, a következő
szöveggel: „Köszönjük a darabot, amit gyógyító írként hoztatok el nekünk.” Szép emlék még ma is.
Ezen a télen Kiskunlacházán, Apostagon, Ráckevén, Dunapatajon, Solton, Tasson, Kunszentmiklóson szerepeltünk nagy sikerrel. Jó rá emlékezni.
A darab témája: a föld az életünk megtartó ereje, tartsa össze a családokat és a föld örökölhetősége megmaradjon, gyarapítva az apáról-fiúra
szálljon, mint tartópillére az országunknak.
Ezeket azért tudom, mert szereplője voltam mint unoka, Józsika, aki
várományosa lettem volna a földnek, mivel apámra nem számíthattak,
mert csak a mulatás és a léha élet érdekelte. De közben belefulladtam a
patakba. Ez a halál romba döntött mindent az öreg parasztok életében,
hogy nincs aki továbbvigye a föld szeretetét és gyarapítását. Közben
anyám rosszul lett, az orvos megvizsgálta és örömmel közölte, hogy
gyereke lesz, új reményt kaptak az öregek, bízva abban, hogy az a jövevény megtöri az átkot és nem lesz „földindulás”.
Mára már érvényét vesztette ez is. Közönséges áru lett. Az emlékezéshez hozzátartozik az is, hogy az 1940-es évek végén a dömsödi elemi iskolához egy tanító házaspár érkezett Dunavecséről, Bartha László és felesége, Sütő Etelka, akikkel az ismeretség örök barátsággá vált! Szép
emlékként kísér ma is.
Az emlékezéssel áldott karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves
olvasónak.
A darab Józsikája, alias: Kónya Miklós
Az emlék felidézése és a színjátszók csoportképe a Dömsödi Hírnök
XXIV. évfolyamának 12. számában megtekinthető.

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
Ez a hely is olyan, mint a többi… Tipikus magyar vidéki kisváros. Nem
mondható, hogy olyan nyüzsgő élet lenne. Az emberek élik a mindennapjaikat. Dolgoznak, ünnepelnek, pihennek. Sokan azért jönnek, mert csönd
van. Néha az is kell.
A hosszú téli esték alatt egyre csendesebbek az utcák, egyre kevesebb
az ember sötétedés után. Meg aztán hűvös is van. Sokkal kellemesebb a jó
meleg szobában forralt bort kortyolgatni, mint a cúgos utcán nyakig beöltözve sétálni. Azért olyanok is vannak, akik még nem bújtak be a jó meleg
szoba biztonságába. Az új templom előtt beszélgetnek néhányan. Mise
lesz. Mindig vannak néhányan, akik inkább a késő délutáni időpontot választják az éjféli helyett. Meg az is lehet, hogy nem tudnak olyan sokáig
ébren maradni. Ilyenkor december végén már úgyis elég korán lefekszik
az ember.
A beszélgetők közé beszalad egy helyes, vidám kis kutya. Körbeszaladja őket, néhányan még meg is simogatják. – Pletyka! Gyere ide! –
hangzik a parancs. Jobbról egy középkorú férfi érkezik a lámpák fénye
alá. A kis kutya odaszalad hozzá, aztán vidáman csaholva – iszkiri!
– Pletyka, a jó anyád! Na várj csak! Na, csak gyere vissza! Olyat kapsz,

hogy arról koldulsz! Pletyka! Hol Vagy? Rohadt kutya… – morogja. Nem
egy kellemes alak. Mogorva, reszelős hangú, talán alkoholgőz is van benne. Felsőbbrendűen épp csak odabiccent a beszélgetők felé, aztán a kutyát
szidva, morogva a szemközt lévő tér felé veszi a lépteit.
Pletyka közben már hetedhét határon is túl van, élvezi a szabadságot az
új szagokat, hangokat, a szaladgálást. A férfi közben a templommal szembeni térre ér. Folyamatosan szidja a kutyát, majd megunja, rágyújt. Álldogál egy darabig, később leteszi magát egy padra. A beszélgetők elindulnak a templom felé. Megérkezett az Atya, meg aztán bent otthonosabb,
mint kint a hidegben. Az utca elcsendesül, csak az épület meleg fényei
festik a járdát hívogatóan befelé.
A téren a padon a férfi nagyot szív a cigarettájába, melynek végén felizzik a kis vörös parázs. Kutya sehol. Rohadjon meg, visszajön. Tudja.
Máskor is volt már így, kiszaladja magát, aztán lenyugszik. Utána zabál
meg alszik. Kis rohadék. De legalább nincs egyedül. A templomból kihallatszik a karácsonyi ének: „Csordapásztorok, midőn Betlehemben…”
Ezek milyen bolondok! Hamis képzeteket ajnároznak a XXI. században!
Soha nem fogja megérteni ezeket az embereket! Olyanban hisznek, ami-
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ről semmi bizonyságuk nincs! Teóriákban! Manipulált mesékben! Ja,
meg a Mikulásban! – gúnyosan elmosolyodik. Elnyomja a csikket, majd
veszi a következőt. Napi három doboz. Tudja, hogy sok, de ott rohadjon
meg! Semmi más öröme nincs ebben a rohadt életben, csak ez meg a pia.
Akkor legalább ez legyen! Ennyi jár! Na jó, mondjuk a felesége a pia miatt hagyta ott. Azt mondta, nem lehetett vele együtt élni – túl negatívan
gondolkodik! Heh… a szerencsétlen! Aztán összebútorozott valami
szentfazék tanítóval… Eeeh! A csaj nem bírta a racionális gondolkodást –
megint gúnyosan elmosolyodik. Ez a rohadt kutya is itt kellett hogy elinaljon, most hallgathatja a karácsonyi nyivákolást. Meg nézheti ezt a
nagy hodály templomot. Soha nem rejtette véka alá a véleményét. Ez sem
kellett ide! Lett volna fontosabb is! Az a néhány pápista kibírta volna a régiben! Ha rájuk rogyik akkor meg rájöttek volna, hogy senki sem segít,
bárhogy is hisznek benne…
Valamikor járt a régiben. Gyerekként. A muterral. Minden vasárnap.
Akkor még tapasztalatlan volt és fiatal. Azt adtak be neki, amit csak akartak. Mikulást, Jézuskát, húsvéti nyulat, meg ilyeneket. Gyerekként el is
hitte. Aztán szép lassan rá kellett jönnie, hogy minden hazugság. Nem jön
egyik sem! Senkire nem számíthat! Csak saját magára. Senki sem fogja
megsegíteni! Ez az egész vallásos történet egy jó nagy humbug! Csak azt
nem érti, hogy erre miért nem jönnek rá azok, akik most bent nyávogják a
templomi nótákat? Sosem segít senki! Soha nincs veled senki! Ha hiszel,
ha nem! Egyedül vagy! Erre előbb-utóbb rá kell jönnöd! Hát ja. Ő rájött.
Volt egy-két történet az életében, aminek során rá kellett jönnie! Senki
sem segített!
Amikor a muter elment. Az is otthagyta egyedül. Fogta magát, aztán
meghalt! Soha nem fogja elfelejteni azt az estét. Koncertre készültek a haverokkal. Hát az egy rohadt peches nap volt! A muter egész délután azzal
idegesítette, hogy majd belukad a háta. Mondta neki, hogy majd holnap
elmegy az orvoshoz. Aztán meg kitalálta, hogy ő ne menjen el a koncertre, merthogy rosszul érzi magát. – Csak nem képzeli, hogy ezért itthon
maradok? Vegyen be gyógyszert aztán feküdjön le! Reggelre kutya baja!
Aztán az az idióta Csaba nem jött, mert lerobbant a kocsija. Kölcsön
kellett kérni a szomszédtól a Suzukit, mert kiderült, hogy Csaba nem jön,
Petinek a foga fájt, a másik haver meg összeveszett a csajával. Szóval
mindenki lefújta a koncertet. Hát nemá! Elkérte a kocsit, akkor egyedül is
elmegy! Amikor odaért, sehol senki… Mi a franc van? Basszus, elmarad
a koncert, mert az egyik zenész kórházba került! Hát ha már ott volt, ivott
egy sört… meg egy Unicumot. Aztán meglátta azt a csajt a kocsmában.
Hú, de kár volt azt is felszedni! Kiderült, hogy csak haza akarta vitetni
magát. Két házzal mellettük lakott. Monda neki, hogy nehogymá éjfél
előtt hazaérjek! Még mentek két kört a városban, kifogták azokat az átkozott fakabátokat! Ugrott a jogsi. A csaj röhögött. Hazavitte. Nem hagyta
magát. Szóval szar nap volt. Aztán hazaért, a muter szobája felől semmi
mozgolódás. Na! Tudta, hogy semmi baja, alszik, mint a mormota, még
horkolni is szokott – bár akkor csöndben volt. Bedobott egy sört meg egy
páleszt, aztán szunya. Reggel vette észre. Tízkor, mikor a muter nem hozta a kávét. Akkor már kihűlt. Az ágyában feküdt.
Jött a sok hercehurca, temetés meg minden. Senki sem segített! Senki!
Mindent magának kellett intézni egyedül! Hát ja, a bajra senki se figyelmeztet, csak nyomja a nyakunkba. Mármint az élet. Vagy a sors – bánja is
ő, kinek mi tetszik. Szóval ott, akkor jött rá, hogy hihet bármiben, ugyanúgy történnek a dolgok – semmin nem változtat. Senki nem fog figyelmeztetni. Őt sem figyelmezette senki, hogy a muter tényleg szarul van.
Meg hogy maradjon otthon. Honnan a francból tudhatta volna? Nem látszott rajta.
Az életnek megvannak a maga törvényszerűségei, ezt megtanulta. Minden megmagyarázható racionálisan. Nincs szükség arra, hogy hamis képeket gyártsunk. Mindent meg lehet magyarázni. Magának kell boldogulni.
Kemény lecke volt, és azóta is kemény. Nem érti, hogy miért van erre szükségük az embereknek? Erre a mézes-mázos nyivákolásra, a karácsonyfákra,
az ajándékokra. Ezek mindegyike csak hazug illúzió, akik meg hisznek
benne, azok hülyék… Hagyják magukat befolyásolni, felhasználni, manipulálni papok meg az egyház által. Áááá, hülye egy világ ez!
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Fotó: Ispán Imre
Egyre hidegebb van… az a rohadt kutya is merre van már? Haza kéne
menni, még van otthon egy kis pálesz. Meg meleg van. Bár a fene tudja,
valahogy most jólesett kiszellőztetni a fejét. Visszajöttek a régi emlékek,
gondolatok. Persze, most is egyedül van, a gondolataival. Ezek ott bent a
templomban legalább a melegben együtt vannak. Még ha nyivákolnak is.
Persze ha ez nekik jólesik… Ha azt vesszük, ő is régen nótázott egy jót. A
muter óta talán nem is.
A templom ajtaja kinyílik, és meleg fény árasztja el a bejárót. Egy idősebb nőalak bontakozik ki a fényből. Pont úgy sántikál, mint a… nem, az
nem lehet! A muter tíz éve meghalt! A férfi felpattan a padról, kimegy a
tér sarkára, hogy lássa az arcát… Ez nem lehet! Ez képtelenség! Most
már szalad.
– Mama! – kiáltja –, mama!
Az útra lépve hangos fékcsikorgás veri fel a karácsonyi csöndet. Észre
sem vette a bekanyarodó autót. A sofőr kiugrik. – Lett valami baja, uram?
– Nem, nem – motyogja –, köszönöm, semmi baj, elnézést!
Az autó elhajt. Visszanéz a templom felé. Az ajtó csukva. Sehol senki.
Odaér a lépcsőhöz. Az ajtó kinyílik, az emberek szállingóznak kifelé.
Boldogan beszélgetnek, boldog karácsonyt kívánnak egymásnak. Aztán
hazamennek. Lassan kialszanak a templom fényei, csak a vörös színű
örökmécsest látja a résen. Tényleg nincs már itt senki? Hát megint illúzió
volt? Pedig egy pillanatra…
– Hát maga?
Az Atya halkan ért oda. A hangsúlyából tudja, hogy megismerte. Ebből
az egy hangsúlyból tudja, hogy a pap mindent tud, mindent olvasott és hallott, amit az elmúlt évek alatt vallásról, templomról és az ezzel kapcsolatos
nézeteiről gondolt. Mindent. Mert a véleményét soha nem rejti véka alá.
– Keres valakit?
– Hát… tudja, egy pillanatig azt hittem…
– Hitte? No, az egy jó dolog, ha maga hisz valamiben! – mondja a pap.
– Megyek, felkészülök az éjfélire. Örülök, hogy találkoztunk! Boldog karácsonyt kívánok!
– Bol… dogat!
Újra egyedül van. Lassan Pletyka is előkerült. Na, gyere öreglány, induljuk hazafelé! Még van otthon egy kis pálesz, meg neked valami kajamaradék. Elfogyott a cigaretta. Menjünk. Még két nap és elmúlik ez a mizéria. Visszazökken minden a maga anyagi valójába. Azért egy pillanatra
azt hitte, hogy ott a templomlépcsőn… Eszébe jutottak a pap szavai:
„…az egy jó dolog, ha maga hisz valamiben”. Pedig ő csak… nem is úgy
gondolta… csak… egy pillanatra… arra az egy pillanatra… az jó volt!
Eeeeh… az érzékei megviccelték! De akkor is… azt hitte… látta… biztosan csak valaki hasonlított Rá… de akkor hova tűnt el? Eeeeeh… Van
még, amit jó lenne megérteni. Valami azt súgja, hogy ő sosem fogja.
Pedig… milyen jó volt látni…egy másodpercre! Érezni! Csak a pillanat
egy részében… milyen jó volt… milyen jó volt hinni valamiben!
Na, menjünk Pletyka, ez a nap sem más, mint a többi! Nekünk is Boldog Karácsonyt!
Ispán Imre
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Dömsöd ÖTE eseményei – október–november hónapban
Október és november hónapban is volt káresetünk bőséggel, de részt vettünk szituációs
gyakorlaton, valamint elsősegély-oktatáson is.
Október 10-én kora este az 51-es főútra kaptunk riasztást a ráckevei és a szigetszentmiklósi
kollégákkal.
A helyszínen egy személyautó az út menti árokba csapódott, majd egy fára támaszkodva állt meg.
Mivel beszorult sérült nem volt, a Sziget 2est a megyei művelet irányítás visszafordította,
így a műszaki mentést a ráckevei és a dömsödi
egységek végezték el a kiérkező autómentő segítségével.
A ráckevei mentős kollégák az egy fő súlyos
sérültet megvizsgálták, ellátták és kórházba is
szállították.
15-én kora este az 51-es főút 54. km-nél közlekedési baleset történt. Az esethez vonult még
a Keve 1-es és a Sziget 1-es is, amely később
visszafordításra került, így a ráckevei és a dömsödi egységek végezték a műszaki mentést.
Kiérkezésünkkor a sérült gépkocsinak a vezető oldali ajtaját levágtuk, ez idő alatt földi és
légi mentőegységek is kiérkeztek, valamint a
ráckevei kollégák, és a sérült, beszorult személyt a mentősök irányítása mellett kiemeltük.
A tűzoltó egységek az újraélesztésben is segítették a mentők munkáját, de sajnos a személy a
súlyos sérülései miatt nem élte túl a balesetet.
Őszinte részvétünk az elhunyt családjának!
17-én nem sokkal 12 óra előtt avartűzhöz vonultunk a ráckevei kollégákkal együtt, amely
egy baleset miatt keletkezett.
A helyszínen egy kamion egy magasfeszültségű villanyoszlopnak hajtott és azt kidöntötte.
A vezetékek a földre, a nádasba estek, és a zárlat
miatt azt meggyújtotta. Az Elmű a hálózat ezen
szakaszát áramtalanította, majd az egységek a
tűz oltását elvégezték.

Személyi sérülés nem történt, a hálózat kijavítását az elektromos szolgáltató megkezdte.
18-a sem telt el káresetek nélkül. 16 óra körül
a Nyárfa sétányra vonultunk, ahol összehordott
szemét, aljnövényzet és egy fa törzse égett, amit
egységünk egy sugárral oltott el. Helyszínre
Keve 1-es vonult még.
Nem sokkal 19 óra után a Kossuth Lajos útra
kaptunk aznap még jelzést tűzesethez. Egy udvarban növényzet meggyulladt, és onnan egy
használaton kívüli melléképület falára a „felfutott” növényzet miatt terjedt át. A tűz oltását
több porral oltóval az ott lakók elkezdték, a kiérkező rajok a végleges tűzoltást elvégezték. A
tűzzel érintett részt hőkamerával átvizsgálták.
Ezt az eseményt is a ráckevei és a dömsödi rajok számolták fel. Személyi sérülés és anyagi
kár nem keletkezett.
19-én megdőlt fa miatt vonultunk a ráckevei
kollégákkal a Fogoly közbe. A helyszíni felderítés során viszont kiderült, hogy a fa kivágása
tűzoltói szempontból nem indokolt, mert egyszerűen csak görbén nőtt. Így az eset téves jelzés volt, tűzoltói beavatkozás nem történt.
22-én 51-es főúton 49. km-nél gépkocsi
megcsúszott és felborult. A helyszínre a szigetszentmiklósi egységekkel vonultunk. A gépkocsit a miklósi kollégák áramtalanították, egységünk pedig a kezén sérült személyt látta el. A
rendőrségi helyszínelést követően a kocsit kerekeire állítottuk. A személyt a mentők kórházba
szállították további megfigyelésre.
November 1-jén, halottak napján ismét riasztottak minket, a rendőrség kért segítséget.
Egy lakóház tetőteréből kellett egy holttestet lehoznunk, melyet kihúzós létra és mentőkötél segítségével el is végeztünk.
17-én délután ismét közúti balesethez kaptunk sms riasztást.

51-es főút 54. km-nél egy gépkocsi lesodródott az útról, ott árokba hajtott, majd egy
KRESZ-táblán áthajtott, aminek az egyik szára
a padlólemezt átszúrva az utastérbe „hatolt”.
A tábla szára az utas lábát a kardánalagúthoz,
valamint a műszerfal aljához szorította, ami miatt a lábfején törési sérüléseket szenvedett a személy.
Kiérkezéskor az egységek a gépkocsit áramtalanították, az árokba csúszás ellen rögzítették.
Ezt követően a mentőegység a beszorult sérült állapotát stabilizálta.
A sérült ellátása után az egységek feszítővágó segítségével a lábfejet kiszabadították és a
sérültet kiemelték a gépkocsiból, majd a mentősöknek átadták.
A gépkocsiban kettő felnőtt és gyerekek is
utaztak, akiket a mentősök elláttak, majd kórházba is szállítottak.
A helyszínen a szigetszentmiklósi, a ráckevei
és a dömsödi tűzoltó egységek dolgoztak a
Dömsödi Polgárőrség és a rendőrség helyszín
biztosítása mellett.
November 27-én első esetben 02:05 perckor
kaptunk sms-ben riasztás az „új ovihoz”, ahol a
tűzjelző bejelzett. Egységünk a helyszínre 4 fővel kiérkezett és felderített a gondnokkal közösen. Szerencsére a jelzés téves volt, sem tűzre,
sem pedig füstre utaló jeleket nem tapasztaltunk.
Dömsöd ÖTE állomáshelyére vonult, Keve
1. pedig a művelet irányítást visszafordította.
Nem sokkal 11 óra előtt kéménytűzhöz vonultunk a ráckevei és a szigetszentmiklósi kollégákkal.
A jelzett helyen egy épített, külső falsíkon elhelyezett kéményben izzás volt. Kiérkezésünk
után egy „kéménykotróval” a még izzó részeket
eltávolítottuk.
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Ez volt az idei 80. esetünk.
Személyi sérülés, anyagi kár nem keletkezett.
Az elmúlt hetekben több közlekedési baleset
is történt környékünkön.
Lassan megjön a tél és ideér a hideg levegő,
valamint a csapadék is, de mostantól ködös időre is lehet számítani.
Ne feledjük el, tartósan 5-7 Celsiusoknál
vagy az alatt már a nyári gumi nem ad megfelelő tapadást, így mindenki minél előbb cseréltesse vagy cserélje le téli gumira azokat.
A másik nagy probléma, hogy mostanában
nem volt csapadék, így az utak felülete poros,
ami viszont a hajnali vagy az esti párától nagyon csúszós felületet képez. Emiatt is sok
megcsúszással járó közúti baleset történik.
MINDENKIT HAZAVÁRNAK!
Minden esetben megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedjünk, és főleg az útvagy a látási viszonyoknak megfelelően, valamint a közlekedési szabályokban meghatározott sebességgel!
Az idei és tavalyi évben több baleset történt
Dömsöd közigazgatási területén, mint előtte
bármikor is.
Kérjük, figyelmesen vezessenek!
Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!

Pályázaton elnyert eszközök
Egyesületünk átvehette a 2019. évi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületek és a Járási Mentőcsoportok pályázatán is elnyert eszközeit.
Tűzoltó egyesületek pályázatán egyéni védőeszközöket, valamint tűzoltáshoz és műszaki
mentéshez szükséges eszközöket nyertünk.
Ezek össz értéke: 744.817 Ft.

Dömsöd ÖTE a Kis-Duna Járási Mentőcsoport tagja, így a mentőcsoportoknak kiírt pályázaton nyert egy Endress Ese 406 áramfejlesztőt
és egy PET 5M kárhely-megvilágító lámpát.
Ezek össz értéke: 975.208 Ft.
Az elnyert technikai eszközök összeszerelése
után már egy része felmálházásra is került az 1es fecskendőnkre.
Elsősegély-oktatás
A Dömsödi Polgárőrség, a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság és az egyesületünk aktív
tagsága egy elsősegély és tűzoltási – műszaki

mentési oktatáson vett részt, amelyet Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat munkatársa
és Oláh Péter tűzoltó alezredes tartott.
Az oktatáson sérültek ellátása, újraélesztés,
defibrillátor használata, valamint káreseteknél
történő biztonságos beavatkozásokkal kapcsolatos dolgok hangzottak el, illetve ezeket gyakorolták is a jelenlévők.
Volt gyakorló bábu, oktatóink hoztak gyakorló defibrillátort és a „sérülések” bekötéséhez
kötszereket, így teljesen életszerűek voltak a
gyakorló feladatok.
Hogy hogyan kerültek ezek a csapatok erre
az oktatásra együtt?
A Dömsödi Tűzoltó Egyesület már évek
óta együtt dolgozik a Dömsödi Polgárőrséggel, de az elmúlt 2 évben ez már olyan szintre
fejlődött, hogy minden káresetnél ott vannak
velünk és segítik munkánkat, ilyenkor egyként dolgozunk.
A ráckevei kollégákkal kiváló munka- és
mondhatom, hogy baráti kapcsolatunk van, de
nem utolsósorban ők azok, akik éjjel-nappal, jó
és rossz időben mindig jönnek és segítenek nekünk, segítik a dömsödi lakosságot, ha baj van.
Így a három csapat összeszokottan dolgozik, és amikor csak alkalom van és lesz rá a
jövőben is, közösen készülünk, gyakorlunk,
hogy mindig maximálisan tudjuk végrehajtani a káresemények felszámolását.
Nagyon szépen köszönjük oktatóinknak,
hogy tudásukat megosztották velünk, és köszönjük türelmüket is.
Köszönjük Szabó Józsi bácsinak a finom
ebédet, Klszák Tamásnak az oktatáshoz biztosított fűtött termet és projektort, valamint Gyökeres Lajosnak és fiának, Áronnak az üdítőket.
Nagy köszönet a tagságoknak is, mert
2019. évben (77 riasztás) bőven volt káresetünk, és ezek mellett még az oktatásra is szakítottak időt.
Reméljük, hogy a ma elsajátított tudást
nem kell majd „élesben” alkalmaznunk, de
ha mégis, akkor már felkészültebben tudjuk
majd ezt megtenni.
Folytatás a következő oldalon.
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Szituációs gyakorlat az általános iskolában
Szituációs gyakorlat volt a Gróf Széchenyi
István Általános Iskolában a ráckevei önkormányzati és a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltóknak, akikhez egyesületünk is csatlakozott.
A feltételezés szerint tanítási időben a földszinti könyvtárban egy olvasólámpa zárlata tüzet okozott.
Az iskola kiürítését a tanárok elvégezték.
Egységünk a helyszínre érkezve felvette a
kapcsolatot a helyi szakemberrel, gondnokkal.
Megtudtuk, hogy egy személy eltűnt.
Az épület áramtalanítása és a gázelzárás után
egységünk alapvezetéket szerelt és légzésvédelemben az épületbe behatolt. A felderítés során
a személyt megtalálta és board hordágyon az
épületből kivitte, a kiérkező mentőknek átadta.
A mentés után egységünk egy C-sugárral a
tűz oltását végezte, eközben a helyszínre érkezett a Keve 1-es, és egy második sugár szerelését követően ők is a tűz oltását végezték, illetve
Keve 1-es táplálását föld feletti tűzcsapról megszerelték, Keve 1-es Dömsöd ÖTE szerét megtáplálta, hogy a tűzoltás folyamatos legyen.
A szigetszentmiklósi egységek megérkezésüket követően egy harmadik sugárral az épületen
kívülről támadták a tüzet ablakon keresztül, illetve további felderítést végeztek a felső szinteken.
Tűzoltást követően az épület átszellőztetése
is megtörtént.
A gyakorlat élethűbbé tétele érdekében ledes
villogó lámpák (amelyek a tüzet szimulálták) és
füstgép is volt használva. A gyakorlat befejezését követően a rajok visszaszereltek, és értékelésre került a beavatkozás, amely megfelelt lett.
Gépjárműfecskendő
Az elmúlt hetekben sokan támogatták egyesületünket pénzzel az „új fecskendő” beszerzése miatt. Ezt szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, akik fontosnak érzik, hogy egyesületünk
hatékonyabban, gyorsabban, biztonságosabban
tudjon segíteni a bajba jutott lakosságon.
A gondos gazdálkodásnak, bérmunkának és
a külsős támogatásoknak köszönhetően közel
hárommillió forint van a számlánkon. A Magirus Deutz fecskendőnk tervezett eladása után
még egymillió forint rendelkezésünkre fog állni. A gépkocsi eladása még folyamatban van, de
egyelőre a mi pénztárcánkhoz mérhető fecskendő most nincs is eladósorban, mert az a kettő,
amit találtunk és Dömsöd adottságaihoz igazodott volna, sajnos elkelt.
Most egyelőre várunk, hogy a Magirus elkeljen, illetve még gyűjtünk.
A fecskendőcsere ügyében megkerestük a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot
is, hogy amennyiben lehetősége és módja van
rá, akkor a rendszerükből kivont leselejtezett
gépjárműfecskendőkből, amely 2000 liter víztartállyal, gyorsbeavatkozóval, fényárboccal illetve összkerékhajtással van szerelve.
Ezeket a fecskendőket nekik az új Rába fecskendők mellett már gazdaságtalan javíttatni, de
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a mi 1975-ben gyártott szereinkhez képest még
mindig nagy előrelépést jelentenének.
Az általuk kivont szerek (Iveco, Mercedes,
Steyr) 1995 és 2007 közötti évjáratúak, ha azokból sikerülne egyet kapni, az összegyűlt pénzből
fel lehetne újítani, és a településünk tűzvédelme
legalább 15 évre megoldott lenne.
A fecskendővel kapcsolatban ha érdemlegesen történik valami, azonnal tájékoztatjuk a lakosságot.
Hasznos tanácsok az ünnepekre
Az advent a keresztény kultúrkör legismertebb ünnepe, amely a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól egészen karácsonyig tart.
Szomorú tény azonban, hogy a leggyakoribb lakástüzek az adventi koszorúkhoz köthetők.
A karácsonyi időszak alatt sokan gyújtanak
gyertyákat és mécseseket. Ezekben a napokban
sem szabad megfeledkezni a leselkedő veszélyről, elsősorban a gyertya szép, de veszélyes
lángjáról.
Helytelen használatuk a szabadban és zárt
térben egyaránt könnyen tüzet okozhat. Ennek
veszélyeire hívja fel a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a lakosság figyelmét. A
statisztikák azt mutatják, hogy az ünnepek idején megemelkedik a lakástüzek száma, sokan
ugyanis nem kellő körültekintéssel használják a
gyertyákat és a mécseseket.
Az ilyen tűzesetek kiváltó oka a legtöbbször
az, hogy az égő mécseseket vagy gyertyákat
gyúlékony anyag közelében felejtik, a keletkező
lángok pedig a különböző textíliákon (függönyön, asztalterítőn) keresztül átterjednek a lakás
más helyiségeire. A lakástüzek, illetve az azokból következő tragédiák elkerülhetőek a gyertyák, mécsesek helyének körültekintő megválasztásával.
Tanácsok a gyertyák és a koszorúk elhelyezéséről:
Az éghető anyagú koszorút mindig helyezzük
nem éghető, hőszigetelő alátétre, a gyertyák,
mécsesek csak nem éghető tartóban legyenek.
Célszerű azok közeléből minden gyúlékony
anyagot eltávolítani, emellett figyelni kell arra
is, hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk,
ahol nem dőlhet fel, és ahonnan nem eshet le.
Gyertyákat ne használjuk függöny vagy más
éghető anyag közelében. Az égő gyertyát, mécsest ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük
egyik helyről a másikra. Ügyeljünk arra, hogy a
kanóc ne legyen túl hosszú. Soha ne engedjük
teljesen leégni a gyertyát, mécsest, és ne hagyjuk a kanócot eldőlni. Az égő gyertya, mécses
oltására mindig tartsunk a közelben megfelelő
eszközt. Az éghető anyagú koszorút minden hőforrástól tartsuk megfelelő távolságra. Ne engedjük, hogy a gyertyákat és a mécseseket gyerekek gyújtsák meg. A gyermekeket ne hagyjuk
felügyelet nélkül olyan koszorú közelében,
amelyen égnek a gyertyák. Mindennemű gyújtóeszközt tartsunk elzárva, gyermekek által el
nem érhető helyen.

A szabályok szem előtt tartásával megakadályozhatjuk a tűz keletkezését.
Ha mégis tűz keletkezne a lakásunkban, fontos, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtegyük a szükséges intézkedéseket: mentsük a lakásban tartózkodókat, értesítsük a tűzoltóságot,
s ha tudjuk, kezdjük meg a tűz oltását! Az oltáshoz használhatunk nedves pokrócot, egy vödör
vizet vagy tűzoltó készüléket. Ha az asztalon
keletkezik tűz, gyors segítséget jelent a tűzoltó
takaró, vagy akár egy pohár víz is. Ha a lángok
testi épségünket veszélyeztetik, ne kezdjünk bele a tűzoltásba, meneküljünk az épületből! Annak a helyiségnek az ajtaját, ahol a tűz keletkezett, kilinccsel zárjuk be, így kevesebb oxigénhez jut a tűz, lassabban terjed. Lármázzuk fel a
szomszédokat, és hívjuk a 112-es segélyhívószámot! Tűzjelzéskor válaszoljunk a feltett kérdésekre, hisz ezzel megkönnyítjük és meggyorsítjuk a tűzoltók munkáját.
Fontos és szükségszerű az alapvető szabályok betartása, hogy a meghitt ünnep ne váljék
tragédiává!
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ebben az évben utolsó cikkem már az ünnepek előtt, itt szeretnék jómagam és az egyesületünk tagsága nevében is mindenkinek Áldott,
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Új Esztendőt kívánni!
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 112-es
vagy a 105-ös számon tegye meg legelőször. A
késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDI
TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma:
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy
a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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Gyakori problémák a karácsony elõtti vásárláskor
(Fogyasztóvédelmi tapasztalatok)
A fogyasztói panaszok általában a termék minőségére, biztonságosságára vonatkoznak; elromlott a
„felhúzós" gyermekjáték, nem működik a
háztartási gép, a hajszárító, hiányzik a porDr. Csanádi Károly
szívó tartozéka (valaelnök
melyik szívófej), áramütéses balesetet okozott a csatlakozódugó (dugaszolóvilla). Ha az adventi készülődés elején, hetekkel az ünnep előtt megvásárolt ajándékot karácsonykor próbálják ki, és nem működik, a
megajándékozott elveszíti a három munkanapos
termék cserelehetőségét. Nem érvényesítheti a
garanciához való jogát sem, ha elveszik a vásárlást bizonyító nyugta, vagy az ajándékozó azt
nem adta át. Az ajándékhoz ne mellékeljük a
számlát, de az ajándékozó őrizze meg, vállalja át
a javítás (csere) stb. intézését, vagy már a vásárláskor ne mulassza el kipróbáltatni a készülék
működését. Nem a mintadarab működését kell
megnézni, hanem a vásárolni kívánt terméket
kell kipróbálni. Ha ez nem lehetséges – konfliktussal is járhat, melyet nem mindenki vállal – akkor a fogyasztó otthon azonnal helyezze üzembe
a készüléket. Ha nem működik, rögtön vagy
másnap, de három munkanapon belül vigye viszsza az üzletbe és vegye igénybe a három munkanapon belüli csere lehetőségét. A fogyasztót nem
terheli bizonyítási kötelezettség, elegendő arra
hivatkozni, hogy nem működik a gép vagy eszköz. A termék rendeltetésszerű használatra való
alkalmasságáért a forgalmazónak kell helytállnia.
Zárlatos a beltéri vagy kültéri fényfüzér (karácsonyfa égősor). A beltéri égősor nem használható kültérben, zárlatot okozhat, esetleg nem lesz
villany az egész házban. A vékony keresztmetszetű vezetéknek melegszik a szigetelése, tűzveszélyes lehet, ez a beltéri égősor esetében fordulhat elő. A fényfüzér vezetékére szerelt dugaszolóvilla áramütést okozhat. Első alkalommal óvatosan, jobb kézzel helyezzük a konnektorba
(csatlakozóaljzat), ne bízzuk a gyermekre áramütés veszélyének lehetősége miatt. Ha a használót megrázta az áram, azonnal szüntesse meg a
termék használatát, az üzletben kérje a cserét
vagy a vételár visszafizetését. Csak biztonságtechnikailag bevizsgált fényfűzér terméket vásároljunk, TÜV felirattal látták el. Ellenőrizzük a
terméken feltüntetett kétjegyű IP számot. A második számjegy jelöli a vízvédettséget. Például
az IP20 jelzésű termék beltéri használatra alkalmas, de az IP44 jelzésű párás-nedves-nyirkos helyeken használható, az IP65 jelű termék már esővíz ellen is védett.
Fényfűzért ne vásároljunk alkalmi árustól, utcán, piacon, csak szaküzletben. Ne vásároljunk
gyártó (forgalmazó) adatainak, a termék elneve-

zésének, típusának és a műszaki jellemzőinek
feltüntetése nélküli terméket!
Minden vásárláskor kérjünk nyugtát vagy
számlát, azt őrizzük meg! A kapott blokk (nyugta) tartalmát az üzletből való távozás előtt ellenőrizzük, annak a terméknek az elnevezése (vagy
azonosítója, vagy gyári száma stb.) legyen rajta,
amit vásároltunk, a kereskedő nevével, székhelyével (üzletének címével), adószámával.
Fontos az óvatosság: távollétünkben a karácsonyfán ne hagyjuk bekapcsolva az égősort, távozás előtt szüntessük meg az elektromos hálózathoz a csatlakozást, húzzuk ki a konnektorból!
Az intézkedéssel lakástüzet előzhetünk meg!
A karácsonyfát közvetlenül a függöny mellé
ne helyezzük, a csillagszórótól és a gyertyától is
meggyulladhat.
Könnyűipari termékek vásárlása esetében otthon derül ki, hogy a ruhaneműknél kijavíthatatlan a varráshiba, felemás a bőrcipő színe, karcos
a női táska vagy a bőrből készült pénztárca, vagy
szín- és varráshibás a bőrkabát. A legjobb fogyasztóvédő maga a fogyasztó, a vásárló. Fizetés
előtt ellenőrizzük a termék működésbeli és esztétikai hibátlanságát!
A jogesetek szerint a vállalkozás általában vitatja, hogy nála keletkezett a sérülés, a varráshibát jelentéktelennek tartja, állítása szerint a rendeltetésszerű használatot nem akadályozta. Nem lehet
eredményes a jogorvoslati eljárás, utólag nem bizonyítható, hol és mikor történt a sérülés, a forgalmazónál vagy teljesítés után. Alaptalan kérelmeknek elutasítás a sorsa. Előzzük meg ezt a helyzetet!
Vásárlás körülményei: kerüljük sötétben, rossz
látási viszonyok között a vásárlást, sötétben karcolások, szín- és varráshibák, csorbult bögrék,
vázák stb. – főleg az esztétikai hibák – nem látszanak, vagy nem vesszük észre.
Lehetőleg szaküzletben vásároljunk, olyan üzletet, kereskedőt válasszunk, ahol van esélyünk arra, hogy méretproblémánál vagy több azonos színű ajándéktárgyat ki tudják cserélni vagy választhatunk más árut, amire valóban szükségünk van,
mert van árualap. Kérdezzük meg, mennyi a jótállás, illetőleg a szavatosság időtartama?
Egyebek, de fontosak; A kereskedő az áfás
árat forintban köteles feltüntetni. Ha a termékre
vonatkozóan több árat tüntettek fel, illetőleg ha a
polcon és a nyugtán szereplő ár nem azonos (elmaradt a vonalkód átállítása), akkor az alacsonyabb ár fizetéséhez van jogunk!
Ajándéktárgyak cseréjének lehetőségét írassuk rá blokkra az üzletben. Méret, szín és menynyiség miatt karácsony után szükségünk lehet
termékcserét kérni. Az üzletben konfliktushelyzetet okozhat, de még mindig jobb, mintha az ünnep után kiderül, mégsem teljesítik a decemberben megígért termékcserét.
Akciós termékre is érvényesíthető a jótállási
igény, az akciózás nem téveszthető össze a leértékeléssel. A leértékelt terméknek valószínűleg

minőségi vagy esztétikai hibája van (karcos az
edény, lepattant a zománc, karcos a bőrtáska, a
pénztárca, hiányzik valamilyen nélkülözhető tartozék, behorpadt a hűtő oldala stb.)! Ha a fogyasztó a hibák, hiányosságok tudatában vásárol
leértékelt terméket, akkor az általa ismert hibára
nem alapíthat jótállási/szavatossági igényt.
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves Olvasónak!
Budapest, 2019. december
Dr. Csanádi Károly vezető jogtanácsos,
adatvédelmi tisztviselő (DPO),
a Pest Megyei Békéltető Testület elnöke,
a FIX Televízió műsorvezetője

A Dömsödi Általános
Ipartestület hírei

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

című állandó kiállítás megtekinthető az
Iparos körben minden hétköznap délelőtt,
ill. csoportoknak előre megbeszélt
időpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklődni a következő számokon:
Szabó Andrea: 06 30 5947 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
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DÖMSÖD MÁS KÉP(P)
Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót
itt a Dömsödi Hírnök oldalain! A címmel azonos
nevezetű Facebook csoport az interneten működik,
összegyűjtve minden dömsödi vagy Dömsöd iránt
érdeklődő hobbifotóst. Ez a rovat a csoporttagok
által készített képekről és a fényképezésről szól.
Mindenkit nagy szeretettel fogadunk és várunk az
interneten, aki bővebben meg szeretne velünk és
képeinkkel, tevékenységünkkel ismerkedni.
Elérkezett az év utolsó hónapja, és ez jó indok arra, hogy egy kis összefoglalót, számvetést készítsek kis fotós csoportunk működéséről. Amikor tavasszal elindultunk, gondolni
sem mertem volna, hogy ennyire népszerű és
ennyire jó közösség fog kovácsolódni ebből a
kezdeményezésből.
Az igazság az, hogy már nagyon régóta érett
valami hasonló terv a fejemben, és az is igaz, hogy
ezt mással, ismerősökkel, barátokkal is beszélgettük. Az elképzelésnek az első löketet a Dömsöd
Települési Arculati Kézikönyv készítése adta,
ugyanis ehhez szükség volt bizonyos mennyiségű
képi anyagra. A csoportot technikailag erre hoztam létre, hogy ezt elérve bárki tudjon képeket tölteni Dömsödről, amit aztán fel lehet használni a
kézikönyvben. Az ötlet nem volt rossz, de valahogy nem nagyon akartak gyűlni a képek. Ezután
hirdetett meg az Önkormányzat egy fotópályázatot, amire aztán küldtek képeket páran, de az érdeklődés sajnos még így sem volt számottevő. A
Kézikönyv elkészülte után a dolog le is csengett, a
csoport sokáig passzív állapotba került.
Talán március-április környékén lehetett, hogy
csoport adminisztrátorként és tulajdonosként úgy
döntöttem, hogy ezen a fotós vonalon megpróbálok egy kis közösséget felépíteni. A fő csapásirány természetesen Dömsöd és a Dömsödhöz
kötődő képek, fotósok voltak. Az érem másik oldala, hogy időközben beléptem a ráckevei fotós
csoportba, irigykedve néztem a képeiket, és megismertem a közösségüket, ismerősöket szereztem, és szerettem volna megvalósítani valami hasonlót Dömsödön is.
Elképzelésem, hogy a csoport fő iránya a fotózás – mint hobbi tevékenység – tudatosabb legyen, a képek ne csak véletlenszerűen elsütött történések legyenek, hanem meséljenek is valamit.
Ehhez kerestem és találtam partnereket több korosztályból. Azt hiszem, hogy a jó hangulatot a
szabályok segítségével sikerült biztosítani. Itt
minden a képekről szól, a kreativitásról, egy kicsit
a technikáról, és egyre nagyobb örömmel tapasztalom, hogy szaporodnak a kellemes beszélgetések, kommentek a képek alatt. A tagok folyamatosan inspirálják és segítik egymást, a kritikák nagyon óvatosak és jó szándékúak, építő jellegűek.
A csoportban minden hét végén vasárnap kihirdetésre kerül a heti játékok eredménye. Minden héten két kategóriában „versenyeznek” a beküldött fotók, az egyik a „HÉT KÉPE” amelyben
az adott időszak legszebb, legkreatívabb, legkimagaslóbb képeit választjuk ki. Ez kezdetben egy

fotó volt minden héten, de a tagok
fejlődédével arányban egyre többször
kerültünk nehéz döntés helyzetbe,
ezért néhány hete már több kép is kiemelésre kerül a hétvégi tablón. A beküldött képeket csoport adminisztrátorként mindig az előző heti nyertes
kép készítőjével választjuk ki. A legjobb kiemelt kép a következő heti
időszakra a csoport borítóképét díszíti. Ebben a játékban minden feltöltött
felvétel játszik.
Másik heti játékunk a „HÉT TÉMÁJA”, amelyet már az indulás után
nem sokkal maguk a csoporttagok
kezdeményeztek. A feladat lényege,
hogy a megadott témát kell a tagoknak ábrázolni egy képen. A hét témája játékban az a jó, hogy a témákon
keresztül a fotósok fantáziája és kreativitásuk is fejlődik. A témák kapcsán
technikai vagy esztétikai feladatok is
előfordulnak, nem titkolt pedagógiai
célzattal. Az aktívan fényképező csoporttagoknak elképesztően jó a fantáziájuk, kreativitásuk. Meglepő látni,
hogy egy-egy témát mennyire más és
más nézőpontból közelítenek meg! A
hét témája játékban kiemelt képek külön tablón
jelennek meg, néhány sor indoklással, esetleg értékeléssel együtt.
A csoport indulása óta az aktív tagok fejlődése
napról-napra jobban látható. Bár a feltöltők nagy
része fiatal, de képviseltetik magukat az idősebb
korosztály, és a junior, 16 év alatti korcsoport fotósai is. Persze, sok olyan tagunk is van, aki csak
nézelődni jár hozzánk, természetesen Őket is
nagy szeretettel látjuk és várjuk!
A képek között a legközkedveltebb téma a természet, a dunai naplementék, vagy éppen hajnalok, de csodálatos makró-, növény-, virág- és állatfotókat is gyakran találunk. Néhányan az utcai
fotográfia vagy az emberábrázolás műfajával is
szívesen próbálkoznak. A beküldött képek nagy
százaléka telefonnal készül, a kamerával készült
felvételek ritkábbak – ez bizonyos esetekben
meghatározza a képek korlátait és lehetőségeit is.
A távlati tervek között felmerült már egy kiállítás
megszervezése is, azonban a feltöltött képek minősége – erre a célra – gyakran nem felel meg.
A működés során felmerült az igény a személyes találkozóra, beszélgetésre, ezért a nyár végétől havonta egyszer személyesen is találkozunk.
Egyelőre állandó helyünk nincs. Az első két találkozót a Petrovics-házban tartottuk, kellemes, mesebeli környezetben – köszönet ezért Vass Ilonkának, aki rendelkezésünkre bocsátotta ezt a helyszínt. Voltunk a Polgármester Úr vendégei is egyszer – nagyon köszönjük –, és a téli találkozókat
már az OMK-ban tartottuk – ezért pedig Ócsai
Jutkának tartozunk köszönettel! Ezeken a találkozókon 6-7 fős kis csapat szokott összejönni.
Ilyenkor belefér némi „elméleti tananyag”, de

Fotó: Ispán Imre
egymás képeit is ilyenkor szoktuk kibeszélni.
A találkozók mindig nagyon jó hangulatban
telnek, és a magam részéről mindig nagyon
várom a következőt.
A jövőre vonatkozó terveink között szerepelnek közös fotózások, esetleg kirándulások. Körvonalazódik néhány vendég előadó meghívásának a lehetősége is. Jó program egy kiállítás közös megtekintése, vagy egy ötletbörze néhány érdekes heti témafeladat kapcsán. Remélem, hogy
egy kicsit szaporodik majd kis fotós klubunk létszáma. Természetesen egy kiállítás szervezése is
a tervek között szerepel.
Én a magam részéről ezúton szeretném megköszönni Mindenkinek a csoportból a feltöltött
képeket, remélem, hogy a jövő évben legalább
ilyen kedvvel és kreativitással kapunk jobbnáljobb képeket Dömsödről és a világ más tájairól.
Bárhonnan és bármiről legyenek képek, két dolog
mindig fontos lesz ebben a közösségben: a Dömsödhöz való kötődés, és a fényképezés, fotózás
szeretete!
Ehhez kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepet
és Boldog Új Évet minden kedves olvasónak és a
„Dömsöd Más Kép(P)” csoport tagjainak!
Az általam írt cikkekkel kapcsolatosan természetesen várom a kritikákat vagy hozzászólásokat, ötleteket mindkét rovattal kapcsolatosan.
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 fotózást
kívánok!
Ispán Imre
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Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön
A címben megjelölt téma igen szerteágazó, alapos kutatómunkát igénylő feladat. A helyi értéktár feltárandó munkái közül erre vállalkozott Varga Gézáné
Ági néni, aki pedagógusként is mindig nagy precizitással végezte feladatát. A témakör teljes körű feldolgozása még nem fejeződött be, ám megállapodtunk
abban, hogy a már feltárt és összeállított anyagokból rovatot indítunk. Ennek negyedik részeként Piróth Andrásné életét és munkásságát elevenítjük fel.

Piróth Andrásné
született Csimma Rozália (1922–1999)
Szülei kiskunlacházi lakosok voltak,
akik Apajon, a Hajós birtokon dolgoztak.
Itt ismerték meg egymást. Azután megszületett Rózsika néni Dömsödön, 1922. augusztus 18-án.

Rózsika néni a szüleivel
és a testvérével
Iskoláit Kiskunlacházán végezte. 24 éves volt, amikor Szolnokon elkezdte a bábaképző iskolát. Képesítését 1947-ben szerezte. Először
Majosházán dolgozott, majd Dömsödre került. 1952. május 1-től volt a
Szabadság úton lévő szülőotthonban szülésznő, de sok dömsödi gyereket
segített világra háznál is.
„A szülésznő működésének eredményességét csak a legnagyobb tisztaság és sterilitás biztosíthatja. A legcsekélyebb tisztátalanság súlyos, sőt
halálos megbetegedést okozhat” – írja „Az okleveles szülésznők működési
szabályzata” című könyv. Rózsika néni a bábaképzőben vezetett naplójában leírja, hogyan mosakodott be, amikor inspekciósként az első betegénél segédkezett:
„A szülés levezetéséhez megkezdtem a bemosakodást, amely huszonöt
percig tart. Először megmostam a kezem jól szappannal, vettem egy steril
kefét, azzal mosakodtam tíz percig könyékig, kézfejet, ujjakat, ujjbegyeket… Vettem körömkést, öt percig a körmöm tisztítottam… Utána a
másik kefével ugyanúgy, mint először. A harmadik kefével a fertőtlenített
oldatban három percig mostam.”
Az előbb említett könyv hosszan sorolja, mit kell tartalmaznia a szülésznő táskájának. Ebben mindennek benne kellett lenni, amire a szülő nőnek és a babának szüksége lehetett. A szabályzat még azt is leírta,
hogy a táskát ellenőrzésre havonta be kellett mutatni az őt felügyelő orvosnak. Ha
probléma adódott a szülés közben, az orvosnak szóltak. A levezetett szüléseket
naplóba írta be a szülésznő, amit havonta
nézett át és írt alá – Rózsika néninél dr.
Székely Zsigmond. Rózsika néni végleg
dömsödi lett. Ide kötötte a munkája, két
gyereke, András és Rózsa is ide születtek.

1961. április 30-án bezárt a szülőotthon. Fél éves átképzés következett,
és innentől a nyugdíjba menetelig körzeti ápolónőként dolgozott.
1999. július 26-án Törökbálinton halt meg.
A Dömsödi Hírnökben két cikk jelent meg Rózsika néniről. Az elsőben
még ő maga beszélt a munkájáról.
„Becsületes mestersége bába
Az idő tájt, mikor néhány éves voltam, a szülő nőket nem Pestre vitték,
mikor eljött az idejük, hanem volt a falunak bábája, aki világra segítette az
apróságokat. Emlékszem, Piróth nénit is így emlegették: a bába. Megkerestem őt, hogy megkérdezzem, miként választotta ezt a mesterséget.
– Mikor az ötlet megszületett, Kiskunlacházán laktam. Egy lacházi aszszonnyal elhatároztuk, jelentkezünk a bábaképzőbe. Ez eddig rendben is
lett volna, de vonattal csak Soroksárig tudtunk eljutni. Innen nem ment tovább. Egy ismerős háznál aludtunk, majd másnap gyalogosan irány Pest,
a Rökk Szilárd utca. Utána vissza gyalog Soroksárra, alvás az ismerősöknél, és a következő nap újra a tehervagonnal haza Lacházára. Képzeld el,
hogy csak a harmadik úton jártunk szerencsével, mindig volt valami, ami
miatt nem tudtunk jelentkezni.
Nagy izgalommal vártuk a választ, amiben értesítettek az eredményről.
Egyik nap azután a következő levelet kaptam:
m. áll. Bábaképző Intézet, Szolnok.
Csimma Rozália Kiskunlacháza
Örvendetes tudomásulvétel végett közöljük, hogy az 1946-47. évi bábaképző tanfolyamra felvételt nyert.
A tanfolyam kezdetére, f. hó 16-án reggel 8 órára az intézet internátusában megjelenni köteles az alább felsorolt kellékekkel:
1 drb. záros katonaláda, fehérneműjének és egyéb szükségleteinek ideiglenes tartására (szekrény még nincs)
1 drb. szalmazsák, 1 teljes ágyneműkészlet, két váltással, 1 drb. fehér
ágyterítő, 2 váltás alsó fehérnemű, 2 rend fehérruha, 3 drb. fehér fityula, 1
pár gumisarkú cipő, 1 teljes étkészlet (tányér, kés, villa, kanál), fogkefe, fésű és egyéb tisztító eszközök.
Felhívjuk különösen a figyelmét arra, hogy állami költséges hely a tanfolyamon nincsen.
Amennyiben a fent jelzett idő után 24 órával nem jelenik meg, helyét a
tanfolyamon mással töltjük be.
Szolnok, 1946. szept. 2.
Igazgatóság
Tehát felvettek. A felsorolt dolgokkal megjelentem. A legelső, amit csinálnunk kellett az volt, hogy teletömtük a szalmazsákunkat. Igen ám, de
mibe rakjuk bele? Ágy ugyanis nem volt. Berendezkedtünk a földön, ott
ágyaztunk meg magunknak. Akkor még az oroszok Szolnokon voltak.
Csak decemberben mentek el, mi akkor megkaptuk az ágyakat. Sovány,
háborús koszton éltünk: kukoricakenyér, tejbegríz vízben főzve, rántott
leves. Saját költségen ettünk, tanultunk. Apám havonta küldte a pénzt a
kosztra, tandíjra. Nagy öröm volt, ha kaptam csomagot. Majdnem úgy
jártam, mint a Nyilas Misi a filmben, hogy mire a levelet elolvastam, alig
maradt nekem ennivaló. Igaz, nem bántam, mert megosztottuk egymás
között, ki mit kapott. Nehéz idők voltak.
Nem voltunk elkényeztetve. Egy évig éltem ebben a szigorú, szegény
környezetben. Karácsonyra hazaengedtek mindenkit. De egyébként végig
24 óra szolgálat, 24 óra szabadidő, amikor azért az iskolába be kellett járni. A tanáraink a következők voltak: dr. Gyulai Béla egyetemi magánta-
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Szolnokon a bábaképzőben. Jobb oldalon az első Rózsi
nár, dr. Bene Zoltán főorvos, dr. Krammer Dezső főorvos, dr. Vajon Ferenc tanársegéd, Dr. Vesszei Endre tanársegéd, dr. Kvaczh Márta tanársegédnő, dr. özv. Dunst Jánosné orvosnő, Gulyás Lajosné főmadám, Csipes
Ilona madám, Gesztvei Józsefné madám, Szabó lelkiatya.
Nagyon szigorúak, de emberségesek voltak. A mesterséget alaposan
megtanították, hiszen majd otthon nekünk kell minden nehézséggel megküzdenünk. A gyakorlat mellett minden nap elméleti oktatásban részesültünk. Pap is tanított minket a keresztelőről, erkölcsi dolgokról…
Sok egészséges gyerek született itt ez alatt az egy év alatt, és sok szerencsétlen női sorsot láttunk. Végül is átvészeltem ezt az egy évet. Elérkezett a vizsga napja.
– Látom, hogy a levezetett szülésekről részletes írásbeli jelentést tetszett
írni.
– Igen, ezt így kell csinálni. Mindent a legapróbb részletekig leírtunk, leadtuk a tanárunknak, aki értékelést írt róla: „Elég jó”, „Jó”, „Rendesek” bejegyzéssel. A füzetünket így kezdtük meg: „Isten nevében kezdem el szülés vezetésem beszámolását, melyet köszönök a jó Istennek, Tanár úrnak
és a Főorvos úrnak. Isten áldását kérem munkájukra”. Itt van a vizsgakérdésem is: A rendes gyerekágy. A méh visszafejlődése, gyerekágyi fájás.
Emlők megbetegedése. Bába teendője a szülés harmadik időszakában.
Megkaptam az oklevelet, innen már
hivatásos bába lettem. Hazajöttem,
munkát kerestem. Először Lacházán
akartam elhelyezkedni, de nem sikerült.
Egy ideig Majosházán fizetés nélkül
dolgoztam, csak később kaptam valami
pénzt a munkámért.
Mikor bábaként Dömsödre kerültem, már volt itt szülőotthon. A dabi
bolt mellett állt az épület. A két helyiség egyikében vizsgálóasztal, a másikban négy fekvőágy, a végében kiságy a
babának, pótágy. Akadt, amikor mind a
négy ágy tele volt. Az, aki a szülőotthonban akart szülni, az szólt. Ha eljött
az ideje, bevonult. A kisbabát a mama látta el. Ennivalót az otthoniak hoztak, a piszkos ruhát is hazavitték kimosni. Ki mennyire erősödött meg, 2-6
napig tartózkodtak itt. Nagyon szigorúan betartottam a tisztasági szabályokat, nem is akadt soha semmi probléma.
Mint bába nem csak a szülőotthonban akadt dolgom. Szültek háznál is
az asszonyok. Éjjel-nappal ha kellettem, jöttek értem. Emlékszem, egyszer éjjel traktorral vittek valahová Apajra, de olyan úton, ahol a ló nem
tudott elmenni. Segédkeztem én a Tókertben egy földbe vájt házban. Hat
gyerek már volt, ők ott nézték végig az egész szülést. Mind szamárköhö-
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géses volt. A földön szalmazsák. Semmi baja nem lett szerencsére sem a
kisbabának, sem az anyjának.
A bába munkája nem ért véget a szülés levezetésével. Meghívták a keresztelőre. A keresztelő kancsót nekem kellett kihozni a parókiáról, és
visszavinni. Azután elvártak az ebédre is. Ha a kislánynak a fülét ki kellett
lyukasztani, azzal is engem kerestek meg.
– Miért szűnt meg a bába rendszer?
– Az lett a divat, a rendelkezés, hogy mindenkinek kórházban kell szülni. Átképeztek körzeti ápolónőnek. Pedig emberségesek, talán kíméletesebbek voltak ezek a szülések. Természetes módon ment minden végbe,
nem mesterséges gyorsítókkal, minden esetben vágásokkal. A mama közelében ott volt kezdettől fogva a kisbaba.
Én természetesebb dolognak tartom az otthon szülést. Nincs a megszokott
környezetétől elszakítva a mama. Nem tetszik viszont, hogy a papa is „szül”.
Úgy érzem, nem segít a mama baján, és sok minden nem is férfinak való.
– Szerette a mesterségét?
– Igen. Szép dolog abban segédkezni, hogy emberek jöjjenek a világra.
Megbecsültek. Mindenkinek bába néni voltam.
– Kedves Rózsika néni! Ezt a megbecsülést továbbra is kívánom!
(Varga Gézáné; Dömsödi Hírnök, III. évfolyam 11. szám)
A másik cikk a Históriánkból rovatban jelent meg „Naplórészletek
1946-ból” címmel:
„A válogatást Piróth Rózsa kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre…
– Édesanyám 1952. május 1-jétől
1961. április 30-ig volt a helyi szülőotthonban szülésznő. Képesítését 1947-ben
szerezte a szolnoki bábaképzőben.
Az eltöltött időről naplót vezetett. Az
1946-os év szomorú, időnként fájó, de
itt-ott szórakoztató naplóbejegyzéseiből
néhány részletet megosztanék a lap olvasóival:
Szolnok, 1946. szeptember 15. vasárnap (első bejegyzés): Reggel nagy
szívfájdalommal elváltam szüleimtől.
Egy órakor már Szolnokon ebédeltem
az intézetben. Napi kosztom: hazai.
16. hétfő: Reggeli: hús, délelőtt iskola- és szobatakarítás, ebéd: grízleves, krumplifőzelék; délután levélírás.
Vacsora főzelék. Lefekvés este nyolc órakor, ima, alvás.
19. csütörtök: Reggeli kelés hét órakor. Reggeli: rántott leves. 8 órakor
szolgálat. Inspekció alatt egy szülés történt. 26 éves, második szülése.
1946. szeptember 19. reggel 9 óra 28 perc, fiú, 2,10 dg, hossza 47 c., feje
32 c., lepény levált 28 percre. Nyolc hónapra született. Ebéd: tésztaleves,
káposzta, dinsztelt marhahús. Délután igazgató vizsgálata. Vacsora: pirított gríz, húskonzerv. Lefekvés nyolckor, ima, alvás.
26. csütörtök: Reggel kelés hat órakor, ágyazás, mosdás, reggeli: tej
kaláccsal. Iskolában egy kicsit az öreg madám megdorgált bennünket, óra
nem volt. Szigorúan tanulok. Ebéd: zöldségleves, székelygulás. Egész
nap szabad vagyok. Délután sétálni voltam a Tisza-parton. Sok szép emlékművet láttam. Levelet küldtem haza. Egy hét múlva megint elmegyek
a kanyargós Tisza-partra. Hazajöttünk. Civilben egy kicsit beszélgettünk.
Jó volt civilben. Vacsorára finom pirított grízt és almaszószt kaptunk. Utána alvás, de csak két óra hosszára. Tizenegykor inspekciós leszek reggel
nyolcig. Inspekció (ügyelet) alatt nem történt semmi.
29. szombat: Kelés hétkor, reggeli tej utolsó hazai kaláccsal. Iskolában
Igazgató úr bejött és hozott három levelet és egy az enyém volt, nagyon
örvendtem, mert még csak az első levelet kaptam hazulról, melyet bizony
könnyes szemmel olvastam. Öcsém egy kicsit megdorgált. Igazgató úr
megértően sokáig foglalkozott velünk. Nyolc órától négy óráig inspekció.
Inspekció alatt nem történt semmi. Délután tanulás. Vacsora: krumpli
pire, fasírt, ebéd: rántott leves, babfőzelék.
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Október 14. hétfő: Kelés fél nyolckor. Reggeli: kávé (mindig tejeskávét jelent). Órán kikaptam, nem tudtam a peteérést. Igazgató úr
nagyon mérges volt. Óra után fizettünk egész évi tandíjat, 35 forintot.
Egész nap szabad vagyok, de kimenni nem szabad. Tanulni akarok,
félek, hogy kikapok. Ebéd – olyan nehezen jön, pedig már éhesek vagyunk. Na végre megjött az ebéd. – Bableves, tökkáposzta. Délután
ágyban vagyok, meg vagyok nagyon fázva. Egy kicsit lázas vagyok,
de azért a vacsorát megettem, ugyan nem sok volt, egy kislecsó,
krumplival. Nem nagyon jól aludtam és nem is sokat, mert éjjel tizenegy órakor inspekciós vagyok. Egy szülés lett reggel felé. Sokat szenvedett szegény asszony. Első szülő nő volt, szép nagy fiúnak adott
életet. Sajnos nem tudom pontosan levezetni a naplómban, mert órára
kellett menni.
27. vasárnap: Kelés hat órakor. Reggeli: rántott leves, de nem ettem
meg. Van még jó mamikám (édesanya), aki gondol rám egy kis kacsazsírral, és ettem zsíros kenyeret. Korán befűtöttem az ambulancián és jó meleg van. Tanulok nagyon délig. Ebéd: zöldségleves, töltött káposzta és talkedli. Nagyon jó volt minden, jóllaktunk mindnyájan. Délután nem volt
kedvem tanulni, haza gondoltam és egy kicsit rossz volt, és kértem kölcsön egy lapot, mert pénzem sem volt, csak annyi, hogy a kosztpénzt kifizessem. De nem lehet elhanyagolni azokat, akiket úgy szeretek, és a vacsora nagyon rossz volt, nem is ettem meg.
November 10. vasárnap: Reggeli: kávé, és nagy láz nap volt, mert itt
van Rákosi. Mindenkinek el kell menni, de én megint kihúztam magam.
Pöröltek is a növendéktársaim, hogy én mindenféle fölösleges kimenésekből kimaradok. Ebéd: tésztaleves, sült hús, dinsztelt káposzta, pirított
gríz, töpörtyűs pogácsa. Délután tanultam, mert sok a lecke. Vacsora: szalonna, lekvár.
13. szerda: Kelés hét órakor. Reggeli: kávé. Órán sok beszámolás és
sok magyarázat. Igazgató úrnak jó kedve van és kevés leckét adott. Ebéd:
karalábéleves és prézlis nudli. Délután írtam három levelet és kivittem a
postára. Főorvos úr tanította a Leopold-féle műfogást. Vacsora: sóban-vízben főtt krumpli és cékla. Nagyon szűz vacsora volt, pedig péntek sincs.
24. vasárnap: Reggeli: kávé. Délelőtt el voltam foglalva a halottal,
még templomban sem voltam. Ebéd: tarhonyaleves, törött krumpli, disznósült, dinsztelt káposzta, bundás alma. Délután rossz volt, mert a betegem meghalt és sírtak a családjai. Vacsora: paprikás krumpli.
29. péntek: Reggeli. Kávé, de nem ettem meg, mert kikaptam az
egyik madámtól (bába, szülésznő), mert éjjel inspekciós voltam és
megcsapoltam egy beteget. Baj nem volt semmi, csak a madám félti a
borravalóját, és el is helyeztek onnan, de az nem baj, hogy kicseréltek, hanem az a fontos, hogy a Főorvos úrtól nem kaptam ki, sőt még
meg is dicsért, de sajnos nem a szemembe. A madám meg kikapott
jól. Ebéd: kaporleves, maszatos tészta is, még mellé kaptam egy csomagot. Sok mindent küldött az én mamikám. Jól is laktam. Délután el
kellett menni a szakszervezetbe. Nem akartam, de muszáj volt, mert
bűnösnek gyanítottak. Vacsora: sóban-vízben főtt krumpli és cékla,
na meg hazai.
December 1. vasárnap: Reggeli: kávé. Templomba nem tudtam
elmenni, el voltam foglalva. Ebéd: zöldségleves, sült hús, tört krumpli, dinsztelt káposzta, gríz fánk. Délután lefeküdtem és sokat hazagondoltam. Szombaton és vasárnap biztos emlegettek. András-nap és
disznótor van a nagyapának. De én is jóllaktam, mert leültem és megettem egy fél sült tyúkot. Jól is laktam. Tanultam, kicsit aludtam. Vacsora: abált szalonna és lekvár.
5. csütörtök: Reggeli: kávé. Órát már az Igazgató úr tartotta, nagyon boldogok is vagyunk. Elárulom neked kedves naplóm, úgy szeretjük az Igazgatónkat, mint az apánkat, áldott jó ember. Ebéd: húsleves, pörkölt krumplival. Délután iskolában a főmadám tartott órát,
minden csütörtökön ő foglalkozik velünk. Vacsora: kávé és túró, de
az nem kell, mert én azt nem szeretem.
7. szombat: Reggeli: kávé. Reggel nem volt víz és villany. Nem
tudtunk semmit sem csinálni. Műtét sem volt. Órán Igazgató úrnak
rossz kedve van, de azért megkérdeztük, hogy mikor mehetünk sza-
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badságra. Megmondta és boldogan köszöntük meg. Meg is írtam haza, de ők még nem írtak, panaszkodtam is egy kicsit. Ebéd: tarhonyaleves, babfőzelék. Délután fejmosás és izgalom, mindig a naptárt
néztük, mikor lesz huszadika. Örömünkben daloltunk, nem is tanultunk semmit. Vacsora: hagymás krumpli és cékla.
19. csütörtök: Reggeli: kávé, de nagy az izgalom, iskolát takarítunk, asztalt leterítünk fehér abrosszal és úgy tettünk rá virágot, és
Igazgató úr nagyon boldog volt és mi is. Iskola után sietünk a vonatra
növendéktársammal, kis Rózsikával. Fél 2-kor elindult a vonatunk
Szolnokról, lassan leértünk Pestre 8 órára. Elváltunk egymástól, én
vártam éjjel fél egyig és nagyon fáztam. Elindult a vonat hazafelé, éjjel fél háromra hazaértem Kiskunlacházára, de a fázástól nem tudtam
bemenni (a faluba) és vártam az irodában. Reggel kocsival (lovas kocsival) mentem be. Hat órára értem haza, nagy volt az öröm, el is felejtettem, hogy fázok. Ágyba mentem, meleg bort ittam, és délig
aludtam. Ebéd: tésztaleves, kacsasült savanyúval és aludtam tovább.
Vacsora: sült krumpli töpörtyűvel és savanyúval, aludtam tovább.
28. szombat (napló utolsó bejegyzés): Kelés nyolc órakor. Reggeli: kávé, kalács vajjal. Délelőtt rakodtam a ruháim között. Vizitben
voltam Trencsikéknél, Jani bátyámnál és Dodó néninél (kiskunlacházi bábaasszony). Vacsora fagyos szalonna.
Képzési és egyéb költségek:
Kiadás 1946. szept. hó
Utazás 26 forint szept. 15-én
Koszt 20.40 fillér okt. 1-jén
Koszt 52,26 fillér nov. 1-jén
1947. évi költségek:
Koszt 33 forint jan. 1-jén

Könyv 20 forint szept. 22-én
Tandíj 35 forint okt. 14-én
Koszt 46 forint dec. 1-jén
Koszt 40 forint febr. 1-jén

A kép 1947-ben készült a bábanövendékekről, az őket tanító
orvosok, madámok a személyzet tagjai.
Csimma Rozália az első sorban ül, balról a harmadik.
26-an kezdték el a tanulást, de november 12-én, keddi napon (bejegyzés szerint) egy növendék elhagyta az intézetet, mert nem tudta a képzést
finanszírozni.
Eddig a válogatás. A bejegyzéseket olvasgatva szépen kirajzolódik
előttünk az ország háborút követő időszaka. Különösképp izgalmas a
mindennapos étkek, étkezések felsorolása. Jól látszik a szerény, de tápértékben megfelelő étrend, melyet a nagyvárosi intézmény megengedhet
magának. Természetesen a vidéki koszt, ahogyan Rózsika néni mondja:
HAZAI mindig ízletesebb, kalóriában gazdagabb, és mindig jobban is
esik annak elfogyasztása. A vasúti közlekedés az egyetlen, mely az országban nagy távolságokat képes áthidalni, ám így is több napot igénybe
vehet egy-egy utazás.
Maga a Bábaképző tandíjköteles képzést biztosított a fiatal leányok számára, akik az ismeretanyagok alapos elsajátításával később
komoly támaszaivá váltak a gyermeket szülő asszonyoknak…”
(Vass Ilona; Dömsödi Hírnök, XXIII. évfolyam 3. szám)
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Néhány fénykép, ami kapcsolódik Rózsika nénihez:

„Ezt a felvételt Piróth Rózsa kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre.
A kép 1957. vagy 1958. július 1-jén a dabi kultúrházban készült, feltehetően egy egészségügyi napon. Ezt az épületet ma a Dabi Gyülekezeti
Házként ismerjük.
Bal oldalon ülők: Piróth Rózsika szülésznő; Varga Lászlóné Juliska;
Hirschler Zsuzsa (Hornyainé); ismeretlen; Télessy Istvánné Gabi néni; ismeretlen; dr. Székely Zsigmond orvos; Takó Miklósné Erzsike asszisztens; dr. Sós Lea orvos; Hercegh Béláné védőnő; dr. Tállay Ferencné Sárika néni; Béczi István egészségőr. Az asztalfőn: Ila Imre tanácstitkár.
Jobb oldalon ülők: Brassó József, Dózsa párttitkár; Molnárné szülőotthon gondnok (ő haskötőket is készített); Télessy István gyógyszerész; Pék
János; Sáfrányos László párttitkár; ismeretlen.
A felvételen szereplők azonosításában dr. Raffay Karolina, Dömsöd
megbecsült nyugdíjas gyógyszerésze volt segítségünkre.”
(Dömsödi Hírnök, 2010. augusztus; Vass Ilona)

A már lebontott szülőotthon alaprajzára így emlékeznek:

Két helyiségből állt, az első ahol maga
a szülés lezajlott.
A mögötte lévő szobában négy ágy
volt, végükben a kiságyak. Itt lábadoztak
az anyukák.
A legbelső szobába innen is be lehetett
jutni. Itt laktak Molnár néniék, aki gondnokként dolgozott.
Segített a szülő nők ellátásában, de
haskötőket is készített.

Molnár néni, a szülőotthon gondnoka

Reprint kiadványok Barnaföldi Gábor Archívum kiadásában
A kiadó különös vállalkozásba fogott, mikor
az Országos Széchényi Könyvtár munkatársaként az az ötlete támadt, hogy az ismert költők,
írók munkáiból az eredeti kiadványokat eredeti
formájukban újra kiadja.
Az általa megjelentetett reprint kiadványokból hozott Dömsödre egy kisebb válogatást.
Ezek közt találjuk Petőfi Sándor 1945-ben a
nagyközönség elé tárt János vitéz című elbeszélő költeményét. A Vahot Imre kiadásában megjelent mű 113 számozott oldalból állt. Mérete
10x15 cm. Most ezekkel a paraméterekkel 600
Ft-os áron érhető el a múzeumban.
Ugyanígy 10x15 cm-es méretben, 68 számozott oldallal, Petőfi Sándor híres hőskölteménye, A helység kalapácsa szintén elérhető a múzeumban 500 Ft-os áron.
Petőfi Sándor naplójából tarthat kezében egy
kivonatot az érdeklődő, mely eredetileg nyomatott Landerer és Heckenasnál 1848-ban Pesten.
17 számozott oldalon, a magyar szabadság születéséről olvashatunk. A kiadvány 400 Ft-os
áron érhető el.
És végül Petőfi Sándor: A nagyapa c. elbeszélésére hívom fel a figyelmet. Annál is inkább, mert nagy nemzeti költőnk prózai írásait
kevésbé ismeri a nagyközönség. A történetben,
mint ahogyan Petőfitől költeményeiben már

megszokhattuk, hősei egy úribb, felsőbb világ
képviselőivel harcolnak, hol sikerrel, hol kudarccal, épp úgy, mint a valóságban – olvashatjuk az ajánlásban.

A füzet 500 Ft-os áron vásárolható meg.
Bármelyik kiadvány kitűnő ajándék, felhasználható forrásanyag.
Vass Ilona
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:

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

Kalapács Gábor – Muzs Szabina
KEVIN
Horváth Richárd – Matula Gabriella
FLÓRA
Bajnóczi László – Varga Veronika Klaudia
OLIVÉR LÁSZLÓ
Fekete József – Pomacsek Tünde
VIKTÓRIA MÓNIKA
Morvin Máté – Ács Anikó Dóra
MIRA

Házasságot kötöttek:
Gyökeres Kitti – Dudás Sándor
Hörömpő Lívia Ilona – Princz Norbert
Nagy Zsuzsanna Natália – Kocsi Konrád

Elhunytak:
Földvári László
Czékmán Lászlóné Jánoki Mária
Kovács Péter
Mendi Mátyás

82 éves
60 éves
65 éves
67 éves

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

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: december 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: január első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bencze István, Budai Szilvia, Czeller Cecília,
Csanádi Károly, Csömöri Erzsébet, Földvári
Attila, Habaczellerné Juhász Judit, Ispán Imre,
Ispánné Czibolya Andrea, Iván Zsuzsanna,
Jancsó Attila, Kónya Miklós, Korona Sándor,
Mucsi Edina, Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné, Polgár Edit, Pongrácz József, Szabó Andrea,
Varga Anikó, Varga Gézáné, Varsányi Antal.
Készült 700 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

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

Polgárõrök elérhetõsége

Kútfúrás

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

110-es csatornacsővel –
garanciával.

Fogorvosi rendelés: Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 8-13 óráig, kedd, csütörtök:
12-17 óráig, szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-13 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
időpontkérés szükséges.

06-30-964-0485

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:

PETŐ FI
EMLÉKMÚZEUM

Ha baj van, segítünk!
24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

06-20-383-5407

Háziorvosi ügyelet
2020-ban is fizessen elő a
DÖMSÖDI HÍRNÖKRE!

Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.
Nyitva: kedd, péntek, szombat 10–16 óráig.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Minden hónapban
érdekes írásokkal,
hasznos információkkal,
hirdetési lehetőségekkel
jelentkezünk. Az előfizetéseket az önkormányzat
főpénztárában rendezhetik.

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

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434
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EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI
Dömsöd-Nagytemplomi
Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref
@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő:
9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor:
Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla
Dömsöd-Dabi
Református
Egyházközség
2344 Dömsöd,
Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-955-716
E-mail:
domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

Római Katolikus
Plébánia
2344 Dömsöd,
Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise:
Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián érdeklődjenek.

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd,
Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Lelkipásztor:
Szappanos Tibor

Ünnepi alkalmak gyülekezeteinkben
Dabi Református Egyházközségben
December 24. (kedd) délután 16 órakor Szentestei Istentisztelet a Gyermekek szolgálatával
December 25. (szerda) 09 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet
December 26. (csütörtök) 09 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet
December 31. (kedd) este 18 órakor Óévbúcsúztató Istentisztelet
Január 01. (szerda) 09 órakor Újévi Istentisztelet
Új elérhetőség: 06-24-955-716

Baptista Gyülekezetben
December 22. (vasárnap) 15 órakor Adventi Zenés Alkalom
December 25. (szerda) 9:30 órakor Ünnepi Istentisztelet, délután 17
órakor Ünnepi Istentisztelet
December 29. (vasárnap) 9:30 órakor, délután 17 órakor Istentisztelet
December 31. (kedd) délután 17 órakor Ünnepi Istentisztelet
Január 01. (szerda) 10 órakor Újévköszöntő Ünnepi Istentisztelet

Katolikus egyházközségben
Ünnepi szentmisék időpontjai:
December 24. (kedd, Szenteste) 22 óra 30 perc

December 25. (szerda, Karácsony) 9 órakor
December 26. (csütörtök) 9 órakor
December 29. (vasárnap) 9 órakor
December 31. (kedd, Szilveszter) 9 órakor

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközségben
December 22-án (vasárnap) de. 10 órakor Adventi Istentisztelet a templomban.
December 24-én (kedden) du. 3 órakor Karácsonyi Istentisztelet a gyermekek szolgálatával a templomban.
December 25-én (szerdán) de. 10 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet a templomban; délután: Házi úrvacsora – kérés szerint.
December 26-án (csütörtökön) de. 10 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet a templomban.
December 29-én (vasárnap) de. 10 órakor Istentisztelet a gyülekezeti
házban.
December 31-én (kedden) du. 15 órakor Óévi Istentisztelet a gyülekezeti
házban.
Január 1-jén (szerdán) de. 10 órakor Újévi Istentisztelet a gyülekezeti
házban.
Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket ünnepi alkalmainkra!
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Mága Zoltán, 100 templomi jótékonysági
koncertsorozat: Dömsöd
2019. november tizedike, este öt óra. Zsúfolásig megteltek a padsorok, a karzatok Dömsödön a református nagytemplomban. Koncertre készülődött a falu közössége.
Mága Zoltán hegedűművész és az őt kísérő
zenekar a 100 templomi jótékonysági koncertsorozat finisében érkezett hozzánk.
Szervező a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület és a Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség volt. A nagyszabású esemény
zökkenőmentesen zajlott le, köszönhetően a
szervezők alapos és összehangolt munkájának.
Itt gondoljunk a Művész úr meghívására, a
helyszín biztosítására, a vendéglátás előkészítésére, lebonyolítására, a jegyek előállítására és
értékesítésére. Mindennek köszönhetően az
eredmény sem maradt el! 550 darab eladott
jegy, teltház, felemelő és egyben fantasztikus
produkció. 1 650 000 Ft összegű bevétel, mely
fele-fele arányban a Szőnyi Lakóotthon és a
Kisherceg Gyerekház működtetésére került felajánlásra.
A közönséget köszöntötték a vendéglátók és az
előadóművészek. Az Iringó Színjátszókör tagjai,
Zilling Christian és Ország
Katalin ismertették a Kisherceg Gyerekház és a
Szőnyi Lakóotthon helyzetét, azok működését s
annak fontosságát.
Szabó Péter tiszteletes
úr, a Dömsödi Református Egyházközség lelki-

pásztorának ott elhangzott üzenetét idézem:
„… Hiszem és vallom, hogy az ének és a zene
Isten ajándéka az embernek. Csodálatos módon
így is ki tudjuk fejezni érzéseinket és gondolatainkat, sőt Istent is tudjuk dicsérni. Erre buzdít a
150. zsoltár:
Minden lélek dicsérje az Urat!
Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek Istent szentélyében,
dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért,
dicsérjétek nagyságához méltóan!
Dicsérjétek kürtzengéssel,
dicsérjétek lanttal és hárfával.
Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva,
dicsérjétek citerával és fuvolával!
Dicsérjétek csengő cintányérral,
dicsérjétek zengő cintányérral!
Minden lélek dicsérje az Urat!
Dicsérjétek az Urat!

Vannak olyan emberek, akiknek Isten több
tálentumot, azaz tehetséget adott, hogy muzsikájukkal megörvendeztessék az embereket. Mága
Zoltán közéjük tartozik, sőt nem rejti el kincseit,
hanem szolgál vele és támogat jó szándékú
ügyeket és segítségre szoruló embereket.
Mi akik itt vagyunk, meghallottuk az üzenetét, és eljöttünk, hogy hozzájáruljunk az Ő
felajánlásához a magunk támogatásával.
Köszönjük.
Isten áldását kérjük a mai esténkre, Mága
Zoltán és művésztársai életére és szolgálatára.”
Ezt követően Korona Sándor, a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesület elnöke egy-egy szál
virággal megköszönte a Szőnyi Lakóotthon és a
Kisherceg Gyerekház alkalmazottainak, önkénteseinek támogató, önzetlen munkáját.
Majd megkezdődött a koncert! A méltán híres hegedűművészt, Mága Zoltánt nagy tapssal
fogadta a hálás dömsödi közönség.
A templom varázsütésre vált igazi koncertteremmé! Mága Zoltán művész úr és művésztár-

sai pillanatok alatt
csodálatos hangulatot teremtettek. Az
egyes zeneművek
közt részletes ismertetőt hallhattunk. Az
egész koncert minden pillanata gondosan meg volt komponálva. Mága Zoltán
szinte ösztönösen
tudta, mikor mire kíváncsi kedves közönsége, és a tőle
megszokott módon
közérthetően mesélt
önmagáról, családjáról, terveiről, az őt kísérő
zenekarról, annak felállásáról, hogy mitől függ,
mikor mennyien muzsikálnak.
„A népszerű hegedűművész zenész családba
született és már hatévesen megkapta első hegedűjét. Tizenkét évesen már a Rajkó Zenekar prímása volt. 1997-ben előadóművészi diplomát
szerzett népzene szakon, majd a Pécsi Tudományegyetem hegedűművész szakán szerzett
diplomát. Fontosnak érzi, hogy kamatoztassa
tudását, tanítsa és támogassa a tehetséges fiatalokat. Eddigi pályafutása alatt bejárta szinte az
egész világot. Játszott királyoknak, államfőknek, egyházi főméltóságoknak és világsztároknak egyaránt. Célja, hogy egy-egy koncert alkalmával több millió embert elvarázsoljon, s
hogy minden korosztály megtapasztalhassa a
klasszikus-, a könnyű- és a népzene szépségét…
A templomokban tartott koncertjeivel közösségeket, egyéneket és különböző jótékonysági
célok megvalósulását mozdította elő.
Jótékonysági missziójának elismeréseként
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két alkalommal is meghívást kapott a Vatikánba.
2011-ben XVI. Benedek pápa, 2017-ben Ferenc pápa
részesítette apostoli áldásban Mága Zoltánt.
2019-ben Liszt Ferenc-díjban részesült.
Koncertjei teltházasak...” (forrás: online)
Dömsödi koncertje sem volt másképp! A felcsendülő zeneművekben volt klasszikus, népdal, műdal, és
a csodálatos hegedű húrjain a pacsirta is megszólalt!
A művész külön figyelmet szentelt a legifjabb és
legidősebb vendégének. Köszöntötte és megajándékozta őket CD-vel, koncertjeggyel. Ugyanilyen figyelmességgel volt az idősebb és a fiatalabb korosztály iránt, illetve teljes közönségével.
A legszebb ajándék, melyet sugárzó arccal osztogatott, az a fantasztikus átlényegült hegedűjáték, melyben bennünket dömsödieket részesített! Az egész
templomban mindannyian közösen énekeltünk!
A koncert végére a jótékonysági koncertjegyekből
befolyt összeg 1 650 000 forint. Ez az összeg megosztva a Szőnyi Lakóotthon és a Kisherceg Gyerekház javára került átadásra.
Köszönet a nagyvonalú felajánlásért és köszönet a
színvonalas koncertért, a szervezésért!
Vass Ilona
Fotók: Vass Ilona, Mága Zoltán közösségi oldala
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Jótékonysági Mága-koncert – november 10.

Cikk a 26-27. oldalon

A katolikus templom szentelése – november 24.

Fotók: Pánczél Károly országgyűlési
képviselő facebook oldaláról,
Bábel László, Tarr-Sipos Zsuzsa

