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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Eredményekben gazdag, békés,
boldog új esztendõt kívánunk
a Dömsödi Hírnök
minden kedves olvasójának!

Fotó: Vass
Vass

Fizikálisan és szellemileg is kipihenve kezdhetünk hozzá 2020 ránk rótt feladatai teljesítéséhez, amely bizony így még messziről nézve,
még kicsit ijesztően tornyosul előttünk! A múlt
év egy munkás és sikeres évnek mondható, ennek értékelésére majd a február első napjaira
tervezett Falugyűlésen fogunk számot adni.
Az ez évi első gondolataim a jókívánságokkal kezdődnek. Nagyon Boldog, Sikeres Új
Esztendőt kívánok minden Dömsödi Polgárnak! Kívánom, hogy rövid és hosszú távú terveiket maximálisan meg tudják valósítani! Kívánom, hogy egészségben, boldogságban, megértésben éljék életüket! Kívánom, hogy Képviselőtársaimmal, bizottsági tagokkal, a Hivatal
munkatársaival, az intézmények vezetőivel,
dolgozóival együtt megelégedésükre szolgáljuk
Dömsöd nagyközség lakóit! Röviden: Boldog
Új Esztendőt Dömsöd!
Kicsit előre gondolkodva, az Országgyűlés
határozata szerint 2020 a trianoni diktátum 100.
évfordulója, egyben a nemzeti összetartozás
éve is lesz! Ebből az alkalomból minden jót kívánok testvérvárosunk, Fűr község vezetőinek

és polgárainak, valamint a baráti kapcsolatot
ápoló Dömsödi ÖTE nevében Gyergyócsomafalva tűzoltóinak is!
Egyszerre két nagyberuházás is folyik településünkön. Az útépítés most már tényleg a véghajrában van. Jegyzőnkkel valamelyik nap végigsétáltuk mindhárom most felújításra kerülő
utcát. Laikusként is összesen 46 kisebb-nagyobb hibát észleltünk, és a műszaki ellenőrök
még csak ezután jönnek. Valamennyi hibát ki
kell hogy javítsák!
Ha már az utaknál tartunk, akkor néhány
mondat az útjainkról általában. Közel negyven
utcát írtam össze, amelyet javítani kell. Van
amelyet már most lehetne, de döntő többségük
csak arra az időszakra marad, amikor már kimegy a földfagy. Az aszfaltos utak kátyúzásával
azért kell várnunk, mert a keverőüzemek csak
tavasz elején szállítanak aszfaltot. Szintén a témához tartozik, hogy április elején, a BM által
kiírt pályázaton nyert pénzből felújítjuk a Duna
sort, a Gesztenye sort és a Dabi szigeti út egy
szakaszát, az átvágásig.
Folytatás a 2. oldalon.

„Itt van hát az újév, kirúgta a régit,
kurjantva köszöntöm mindkettőnek végit.
A múltat ne bánjuk, hadd vigye a kánya,
sé szögény, sé gazdag vissza né kívánja.
Szűk volt gabonában, kevés lött a bora,
apró és nagy marha nem volt benn' szapora.
Így oszt szűken hagyta ránk a fődi kincsöt,
Végrehajtó nyomta végig a kilincsöt
Mégis kulacsomban lötyög égy kis lőre,
hogy ráköszöntsem az újesztendőre.
Hazánknak kívánom szenvedése végit,
áldja mög az Isten mindön rangú népit.
A kormánynak adjon élös bölcsességöt,
szögény országunknak munkás csöndességöt.
Fehér könyér mellé pirosra sült kappant,
férjhöz mönendőknek meleg pöhöly paplant.
Végül magamat is rátöszöm a rímre,
falum Kunszentmiklós, nevem Illyés Imre.
Most pedig kulacsom, zárjuk a köszöntőt,
adjon az Úristen boldog újesztendőt!"
1932. DECEMBER
MAGYAR VILÁGHÍRADÓ
Illyés Imre parasztgazda újévi köszöntője

FALUGYÛLÉSRE
MEGHÍVÓ
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
2020. február 3-án hétfőn 18 órakor

FALUGYŰLÉST
hív össze.
Helyszín: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ nagyterme.
Erre az alkalomra a település lakóit
hívjuk és várjuk!
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
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Az egészségügyi központ építése halad, még
akkor is, ha némi csúszás észlelhető az eredeti
határidőhöz képest. Csak remélni tudom, hogy
az időjárás kegyes lesz a kivitelezőkhöz, és a lemaradás behozható!
November utolsó előtti vasárnapján felszentelésre került az új katolikus templom. Nagyon
örülök annak, hogy nagyközségünk egy csodálatos, 21. századi épülettel lett gazdagabb! Rövid köszöntőmben megköszöntem Magyaror-
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szág Kormányának, a Váci Püspökségnek, Nemeskürti esperes úrnak, a kivitelezőnek, hogy
Dömsöd kapott lehetőséget arra, hogy a katolikusaink nagyszerű körülmények között gyakorolhassák vallásukat! Jó érzés tölt el azért, mert
mi is segíthettünk egy kicsit a megvalósításában! Nagyon örülök annak, hogy e jeles eseményünket megtisztelte jelenlétével Pánczél Károly
országgyűlési képviselőnk is!
A 2019-es év lezárásához most is hozzátar-

toztak a karácsonyi rendezvények. Nagyon jó
volt az Idősek karácsonya, de a művészeti iskola és a Ju és Zsu által szervezett rendezvények is
emlékezetessé tették a várakozás napjait!
Ismét elérkeztünk ahhoz az időszakhoz,
amikor írásaimat kéréssel fejezem be. Kérem
szépen, hogy adójuk 1 százalékát rendeljék a
Dömsödért Alapítványnak!
Adószámuk: 18668456-1-13.
Bencze István

Veszni hagyjuk vagy
mégsem?
Dömsöd Nagyközség tulajdonában áll a Duna-parton lévő Bazsonyi–
Vecsési nyaraló. Az épület állaga erősen megromlott, a benne lévő értékes szekkó állapota szintén kritikus.

Szerkesztõi levél
Kedves Olvasók! 2020-ban is közérdekű információkkal, beszámolókkal és érdekes írásokkal jelentkezünk a Hírnök hasábjain. Az újság
hamísítatlan lenyomata a település életének,
mely előbb-utóbb helytörténeti forrásként szolgál majd a jövő nemzedékének.
Az Önkormányzat által fenntartott, havi rendszerességgel megjelenő lap minden hónap 10-e körül jelenik meg. Ezt követően (2007 óta) már a második héten a község honlapján bárki számára
elérhető PDF formátumban. Az egykor 1000 db-os példányszám mára
700 db-ra csökkent.
A lap számos lehetőséget kínál a helyi szervezetek számára, melyet
vagy kihasználnak vagy nem.
Hirdetési felület a fenntartó által megszabott árak szerint igényelhető a
következők szerint:
Fekete-fehér formátumban áfával az árak: szavas hirdetés 127 Ft/szó;
negyed oldalas 5715 Ft; fél oldalas 10 160 Ft; oldalas 19 050 Ft. A színes
hirdetés a felsoroltak kétszerese.
2019-ben összesen 18 db fizetett hirdetmény jelent meg, mely egy öszszegzett számadat, tájékoztató jelleggel.
Terjesztéssel kapcsolatosan köszönet és elismerés illet minden kiskereskedőt, vállalkozót, aki hozzáállásával, lokálpatriótaként vállalja az újság értékesítését!
Tartalmi vonatkozásban az egyes témakörökben 2019-ben megjelent
írások száma, tájékoztató jelleggel a következő:
Interjú – 10; történelmi írás – 19; köszöntés – 5; kitüntetés – 5; iskolai –
34; óvodai – 6; civil – 19; sport – 8; intézményi – 12; önkormányzati – 18;
egészségügyi – 2; állat – 9; emlékezés – 13; egyházi – 7; könyv – 6; jogi –
9; egyéb – 31; melléklet – 2.
Köszönet illeti azoknak a rovatvezetőknek a munkáját, akik hónapról
hónapra értékes, hiteles és tájékoztató jellegű írásaikkal jelentkeznek a
Hírnök hasábjain!

Örömmel tudatom Önökkel, hogy idén decemberben lesz kerek 30 esztendeje annak, hogy a Dömsödi Hírnök első száma
megjelent. Ennek jegyében az esztendő második felében várható egy
válogatás összeállítása, majd 2021-ben folytatódik a jubileumi emlékév,
személyes találkozásokkal és visszatekintő írásokkal.
Olvassa Ön is településünk havonta megjelenő lapját, a DÖMSÖDI
HÍRNÖKÖT!

Fotó: Tarr-Sipos Zsuzsa
Bazsonyi Arany így írja le a falon látható kompozíciót (jobbra):
„Levegő. Tavasz. Gyermekkor. Játékvilág. Madarak virágok
között. Figura: Játszó kistestvérem, Janika."
Amennyiben nem történik sürgős előrelépés, a 18 négyzetméteres
szekkó az épülettel együtt megsemmisül.
Az állagmegóvást és a teljes felújítási beruházást az önkormányzat teljes egészében nem tudja felvállalni. Ezért van szükség az összefogásra!
Megoldásnak tűnik a helyi védetté nyilvánítás, mely folyamatban
van. Ennek reményében talán pályázati úton lehet majd segítséget kérni.
Addig is elengedhetetlen a szekkó és az épület állagmegóvása!
Hagyjuk veszni vagy sem?
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatával egy közös összefogás reményében lehetőség nyílik arra, hogy aki nem szeretné az enyészet martalékaként tudni a Bazsonyi–Vecsési nyaralót, az támogassa annak felújítását. A felajánlani kívánt összeget Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának számlájára utalja. A közlemény rovatban megjegyezve mindenképp
írja be: BAZSONYI–VECSÉSI NYARALÓ FELÚJÍTÁSA.
DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZÁMLASZÁMA: 11742070-15393159
KÖZLEMÉNY ROVATBA:
BAZSONYI–VECSÉSI NYARALÓ FELÚJÍTÁSA
Az így utalt támogatások az önkormányzat számláján elkülönítetten
kerülnek nyilvántartásra. A továbbiakban hónapról hónapra tájékoztató
jellegű információkkal jelentkezem a Dömsödi Hírnök hasábjain.
Meglévő értékeinket ne hagyjuk veszni! Vass Ilona múzeumvezető
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestületének 2020. évi munkaterve
ÜLÉSTERV

2020. február 12.

Ülés tervezett
Előterjesztések
Bizottsági ülés
időpontja
leadásának időpontja időpontja
2020. január 29.
2020. január 21.
2020. január 23-27.
2020. február 3. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS
2020. február 12.
2020. február 4.
2020. február 6-10.
2020. március 25.
2020. március 17.
2020. március 19-23.
2020. április 29.
2020. április 21.
2020. április 23-27.
2020. május 27.
2020. május 19.
2020. május 21-25.
2020. június 24.
2020. június 16.
2020. június 18-22.
2020. augusztus 5.
2020. július 28.
2020. július 30. – aug. 3.
2020. szeptember 16. 2020. szeptember 8.
2020. szeptember 11-14.
2020. október 28.
2020. október 20.
2020.október 22-26.
2020. november 25.
2020. november 17.
2020. november 19-23.
2020. december 16.
2020. december 8.
2020. december 10-14.

1. A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető; dr.
Bencze Zoltán jegyző

A testületi ülések első napirendi pontja:
– Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és
közérdekű felvetésekkel kapcsolatban tett intézkedések állásáról (polgármester).
– Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről (polgármester).
A testületi ülések utolsó napirendi pontja:
– Képviselői kérdések, interpellációk.
– Az önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása
(zárt ülés).
– A képviselő-testület döntése szerint, ill. az érintett kérésére (személyi
ügy) zárt ülésen tárgyalandó egyéb kérdések.
2020. január 29.
1. A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető
2. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző
Előkészítés: Szociális Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
3. „Dömsöd Település Integrált Kommunikáció Stratégia” általános vitája
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző
Előkészítés: Kommunikációs, Idegenforgalmi és Innovációs Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
4. Településrendezési eszközök felülvizsgálatára vonatkozó ajánlatkérés
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: Vargáné Ágoston Julianna főépítész
5. 2020. évi Dömsödi Napok előkészítése
Előadó: Ócsai Julianna képviselő
Előkészítés: Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság; Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: Ócsai Julianna képviselő
2020. február 3. (18.00 óra) FALUGYŰLÉS
(Tájékoztatás a 2020. évi önkormányzati költségvetésről, a beruházásokról)

2. „Dömsöd Vállalkozója” díj odaítélése
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Kommunikációs, Idegenforgalmi és Innovációs Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
2020. március 25.
1. A „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
2. Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
3. Dömsödért kitüntető emlékérem adományozása, Dömsöd Díszpolgára
cím adományozása
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: valamennyi bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
4. Önkormányzati rendeletek deregulációja, felülvizsgálati ütemterve
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző
Előkészítés: Kommunikációs, Idegenforgalmi és Innovációs Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
2020. április 29.
1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás) megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, dr. Bencze
Zoltán jegyző
2. A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző
Előkészítés: Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
3. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési
Bizottság
Előterjesztést készíti: Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető, dr.
Bencze Zoltán jegyző
2020. május 27.
1. Beszámoló a közművelődési intézmény működéséről, a Dömsödi
Hírnök főszerkesztőjének beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Előterjesztést készíti: intézményvezető, újság főszerkesztője
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2. Helyi társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának áttekintése
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Kommunikációs, Idegenforgalmi és Innovációs Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
2020. június 24.
1. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről (háziorvos, védőnők, háziorvosi ügyeleti ellátás)
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Népjóléti Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
2. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
3. A Dömsödi Nagyközségi Óvoda beszámolója
Előadó: Madarász Mária óvodavezető
Előkészítés: Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Előterjesztést készíti: Madarász Mária óvodavezető
2020. július
TÁRGYALÁSI SZÜNET
2020. augusztus 5.
1. A „Szép Dömsödért” díjak odaítélése
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
2. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető
2020. szeptember 16.
1. Beszámolók az önkormányzati közszolgáltatásokról – (ivóvíz, szennyvízcsatorna, települési hulladékszállítás, köztemető)
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
2020. október 28.
1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető, dr.
Bencze Zoltán jegyző
2020. november 25.
1. Önkormányzati sportlétesítmények működtetésének áttekintése
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
2. A Dömsödi Polgármesteri Hivatal beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző

2020. december 16.
1. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
Előadó: Bencze István polgármester
Előkészítés: Bizottságok
Előterjesztést készíti: dr. Bencze Zoltán jegyző
2. 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
Előadó: Bencze István polgármester
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Rendezvény / megemlékezés
megnevezése
Nemzeti ünnep
Pedagógusnap
Gyermeknap
Egészségügyi Dolgozók Napja
Köztisztviselők Napja
XV. Dömsödi Napok – Dömsödért Emlékérmek átadása, Dömsöd Díszpolgára kitüntetés átadása – testvérvárosi delegációk
fogadása
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Nemzeti ünnep
Idősek karácsonya

LAKOSSÁGI FÓRUMOK
Falugyűlés – Vállalkozói Fórum – Közbiztonsági Fórum
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK MUKATERVEI
A Képviselő-testület bizottságai éves munkatervüket a Képviselő-testület
éves munkaterve alapján készítik el. A bizottsági ülések napirendi pontjainak meghatározása során a képviselő-testületi ülések első és utolsó
napirendi pontjai vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
A bizottságok nyilvános üléseire is a bizottságban nem tag képviselők
részére is elektronikus úton tájékoztatásul meghívót kell küldeni.
Bencze István polgármester
dr. Bencze Zoltán jegyző
A munkatervet a Képviselő-testület elfogadta.

A következő nyilvános képviselő-testületi
ülés január 29-én szerdán 16 órakor
a Művelődési Központ házasságkötő
termében kerül levezetésre.
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GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
Gondolatok egy karácsonyi
közösségi videó készítése kapcsán
Csak remélni tudom, hogy a Kedves Olvasók közül többen is látták az
általunk elkészített karácsonyi köszöntő videót. Sok tekintetben büszke
vagyok rá, mégiscsak az én ötletem volt. Megcsináltuk! A történetnek nagyon sok tanulsága és nagyon sok hozománya van. Erről szeretnék egy
kicsit most beszélni azoknak is, akik esetleg nem kerültek internet közelbe
és még nem látták a kis filmünket.
Egyik régebbi írásomban már említettem, hogy az elmúlt 10-20 év
alatt óriásit változott a világ, elsősorban az információ gyors és azonnali áramlásának köszönhetően. Az információ ilyen mértékű terjedése az élet minden területén változásokat indukált. A lehetőségek
óriásiak, mégis az embereknek csak egy nagyon kis része képes ezt
felismerni, és még ennek is a töredéke, aki ezt a saját hasznára is tudja fordítani.
Mire gondolok? Azt szoktam mondani, hogy a médiát ne csak fogyaszszuk, hanem használjuk is! Gondoljunk csak bele, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt milyen lehetőségek voltak a médiába bekerülni! Volt az Egyes
meg a Kettes TV, az újságok és a rádió. Leegyszerűsítve ezek voltak a tömegtájékoztatás médiumai. Általában mindegyik egy központi irányítás
alatt. Hogyan lehetett mondjuk a TV-be bekerülni? Csak akkor, ha azt „felülről” jóváhagyták. Többé-kevésbé a többi lehetőség is így működött.
Sokkal nehezebb volt eljutni az emberekhez, akár egy zenekarral, akár valamilyen új innovációval, ötlettel stb. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk a mozgókép rögzítés és a műsorkészítés technikai feltételei, a szükséges eszközök és felszerelések borsos ára nem tette lehetővé egyéni médiatartalmak készítését.
Ehhez képest manapság már bárki számára rendelkezésre áll a szükséges technológia, az emberek zsebében ott a kamera, a mikrofon, amit még
évekkel ezelőtt drága pénzért engedhettek meg maguknak azok, akik valamivel tehetősebbek voltak. Emlékszem, a kilencvenes években mekkora dolognak számított az első Panasonic M10-es videokamerám, vagy egy
többsávos magnetofon. Manapság ezek az eszközök a mindennapjaink
részévé váltak. A szalagokat felváltották a memóriák, a kamerák minősége mérföldekkel jobb, mint az első amatőr videokameráké. Mégis az az
érzésem, hogy az emberek megmaradtak a TV1 és TV2 szintjén… Nézzük a tévét. A műsort. Ha jó, ha nem. Elhisszük. Ha igaz, ha nem. Mert
onnan jön. A dobozból. Aztán így vagyunk az online médiával is… nézzük. Elhisszük. Mert onnan jön a dobozból. Az biztosan igaz. Hát nem!
Nézegetve a „nagy” tévécsatornák műsorait egyre kevesebb értékes
tartalommal találkozom. Bevallom, kedvenc műsoraim közé tartoznak az
„Ízőrzők” vagy a „Gasztroangyal” epizódjai, de nagyon szívesen nézem a
„Magyarország madártávlatból” adásait, vagy a klasszikus „Még ezer lépés Magyarországon” részeit. Számomra ezek hordozzák a tartalmat.

Embereket mutatnak be, hagyományokat, közösségeket. Nekem ezek értékes tartalmak.
Kanyarodjunk vissza a filmünkhöz. Eltökélt vágyam és tervem, hogy a
számomra rendelkezésre álló eszközökkel, amatőr tudással és lelkesedéssel, hasonló tartalmakat készítsek Dömsödről, a dömsödi emberekről. Eljutottunk odáig, hogy nem szükséges bekerülni a központi médiumokba
ahhoz, hogy a gondolatainkat tömegekkel meg tudjuk osztani! Elég csak
feltölteni a közösségi oldalakra. Hiszem és tudom, hogy ha a tartalom értékeket tartalmaz, akkor tömegekhez fog eljutni! A lehetőség megvan rá! Az
én álláspontom, hogy ne csak fogyasztók legyünk, hanem használjuk is a
kezünkben vagy éppen a zsebünkben lévő lehetőségeket pozitív és érdekes
tartalmak készítésére, megosztására! Mutassuk meg a környezetünket, a
hagyományainkat, érzéseinket! Ha azt szeretnénk, hogy szeressenek bennünket, akkor ezt el kell érni valamivel! Érzésekkel, értékekkel, szimpátiával! Ezt pedig el tudjuk érni, ha a közösségi médiát jó célokra használjuk!
A fenti gondolatokkal született meg a „Dömsödi Fecskék” kezdeményezés, amelynek nem titkolt célja az ilyen közösségi videoanyagok elkészítése és terjesztése. Sok ismerőssel személyesen is beszélgettünk már a
tervekről, lehetőségekről. Többször írtam is róluk. A magam részéről hiszek ebben a lehetőségben, és ezt bizonyítja az elkészült karácsonyi kisfilm
is. Az igazság az, hogy szerettem volna megmutatni, hogy meg lehet csinálni bármit, amit kitalálunk, ha vannak hozzá olyanok, akik hisznek benne. Bevallom, volt B és C terv is, arra az eshetőségre is gondolva, hogy
csak néhány jelentkező lesz. Nem volt az alternatívákra szükség! A felhívásomat követően folyamatosan jelentkeztek önként a szereplők, és ez egy
óriási dolog volt több szempontból is! Először is bizalmat adott, hogy vannak akik hisznek az ötletemben és megbíznak bennem. Másodszor, bebizonyosodott, hogy igenis van a dömsödieknek igénye a pozítív gondolatokra, az optimizmusra, az együtt gondolkodásra, és ezért hajlandóak tenni
is! Nagyon szép ajándékot kaptam azzal, hogy elkészíthettem ezt a videót!
A leglényegesebbet a végére hagytam, de az előzőekben már utaltam
rá. Ha valaki fel tud venni egy pozitív történetet, akkor ahhoz is megvan a
lehetősége, hogy ezt közzétegye! Mennyivel másabb egy tartalmas beszélgetés valakivel, vagy néhány hagyomány, tehetséges fiatalok bemutatása, mint egy tartalmatlan, vagy éppen negatív megjelenés. Erre kellene
törekednünk, Együtt! Pozitívan!
Hadd fejezzem most be ezt az írást a filmünk végső gondolatával:
„Dömsödiek vagyunk.
Itt van az otthonunk.
Itt élünk.
Együtt kell gondolkodnunk!”
Én ezen leszek. Partnereket keresek. Dömsödi Fecskéket.
Ispán Imre
(A szóban forgó kisfilmet a YouTube videómegosztón lehet megnézni
„Boldog Karácsonyt Dömsöd! 2019” címen)

Képeslapok Dömsödrõl
Július óta lehet hozzájutni azokhoz a képeslapokhoz, melyek öt témakörben mutatják be településünket.
Petőfi témakörben: a múzeum, a legendás fa, valamint a Petrovics-ház jelenik meg.
Szakrális tereket megörökítő témában templomaink jelennek meg egy-egy relikviával.
Természeti adottságaink közé tartozik a csodálatos Duna. Minden évszakban páratlan látnivalót nyújt az itt élők számára. Jellegzetes
építménye az Öv-csatorna torkolatánál található műtárgy, vagy közismerten a zsilip.
Történelmi összeállításban a Községháza, a Hősök szobra, a Magyar Korona Gyógyszertár és a Petőfi téren álló szobor látható.
2018 áprilisában, ünnepélyes keretek közt lett átadva a Kis-Dunán átívelő híd. Erre emlékeztet az ötödik képeslap.
Az igényesen megszerkesztett képeslapok a múzeumban és a papír-írószer szaküzletben megvásárolhatóak.
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Mert aki a helyitõl vette, az a helyin
segített többszörösen 2019-ben is
Szívből jövő köszönet mindenkinek, aki támogatta a 2019-es hagyományos jótékonysági
gyűjtésünket. December 22-én nagyon sok családnak és egyénnek vittük ki a helyi üzletekben
összegyűjtött adományokat, játékokat, tartós
élelmiszert. S kaptunk cserébe sok-sok mosolyt,
köszönetet, s néha egy-egy könnycseppet.
Külön köszönet Burján Andrásnak, hogy felajánlásaival támogatta az idei programot, így
többen az ajándékcsomag mellé egy szép fenyő-

fát is kaptak, díszekkel – ami szintén felajánlás
volt –, szaloncukorral, valamint a Burján Hús
üzletben levásárolható utalványokat.
Külön köszönet és hála a helyi boltosoknak,
hogy segítették a gyűjtést. 2020-ban is számítunk mindannyiótokra.
Békés, Boldog és Sikerekben Gazdag Új
Évet kívánok mindenkinek.
Korona Sándor
Még 1000 év Dömsödért Egyesület elnöke

Karácsonyra készülõdve
2019-ben már december első felében megkezdődött a karácsonyi készülődés. Egyházi alkalmak, óvodai, iskolai ünnepségek, Mikulás-várás,
hangversenyek, gálaműsorok, jótékonykodás, karácsonyfa-állítás, év végi
munkahelyi ünnepségek és hosszan-hosszan folytathatnám a felsorolást.
Ebben a várakozással teli időszakban vajon sikerült-e megállni egy pillanatra, vagy belezuhantunk csak úgy az ünnepbe? Ki-ki döntse el maga!
Képes összefoglalómban felidézhetjük az ünnepi készülődés pillanatait.
December 08-án megérkezett a Mikulás az OMK-ba. Kedves kis előadások egymásutánja szórakoztatta a közönséget. Forralt bor illata terjengett a gazdagon feldíszített aulában. Kézműves termékek bőséges választékából lehetett vásárolni karácsonyi meglepetéseket.

Kicsik közt az arcfestés és a csillámtetoválás hódított.

Aki viszont saját kezű ajándék elkészítésére vállalkozott, a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével kreatív módon ügyeskedhetett. Ízléses asztaldíszek, karácsonyfadíszek születtek.

Mindazok akik a rendezvényre ellátogattak, egy feledhetetlen délutánt
tölthettek itt el. Az esti órákban A dzsungel könyve című musical szórakoztatta a nagyérdemű közönséget.
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Fotók: Vass

December 17-én Dömsöd Nagyközség Önkormányzata minden kedves nyugdíjas lakótársat hívott a hagyományos karácsonyi ünnepségre.
Bencze István polgármester úr és Ócsai Julianna képviselő asszony nagy
szeretettel köszöntötték a vendégeket. Szívből szóltak az egyes produkciók. Így hallgathattuk a Horváth testvérek csodaszép zongorajátékát, a Ju
és Zsu Társulat produkcióit, Kopor Tihamér meséjét, és nézhettük a zenés
balett, valamint társastánc előadásokat.

December harmadik hetében többször is láthattuk, hallhattuk a Dezső
Lajos AMI növendékeinek produkcióit és a Ju és Zsu Társulat tagjait.

A nagy karácsonyi ünnepi műsorban többek közt óvodások, iskolások
és a Dömsöd Nagytemplomi Gyülekezet Kórusa is fellépett.
Hálásan köszönjük a szívből jövő produkciókat és a felkészítők áldozatos munkáját.
2019 karácsonyán templomainkból fény szűrődött ki, gyülekezeteink
örömmel ünnepelték a kis Jézus eljövetelét!
Vass Ilona

Ez alkalommal a meglepetés vendég Szóka Júlia operettprimadonna
volt. Csengő hangjával, kedves összekötő szövegeivel hamar belopta magát dömsödi közönsége szívébe.
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A Petõfi Sándor Emlékmúzeum 2019-es esztendeje

2019-ben az intézmény kulturális jellegű
programoknak, rendezvényeknek adott otthont.
Mindemellett az elvégzendő munkák természete, jellege igen szerteágazó.
Ünnepeink közül március 15-e kiemelt látogatottsággal bír. Nagyszombaton hagyományos
tojásfestéssel várjuk az érdeklődő közönséget.
Aktívan veszünk részt a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nyári napközis tábor foglalkozásainak megtervezésében, kivitelezésében.
Időszaki kiállításunkat a Dömsödi Napok rendezvénysorába illeszkedve rendeztük meg a
Petrovics-féle házban. A népi konyhakultúrában
oly népszerű írott szöveges falvédők bemutatását Jáki Réka etnográfus, a ráckevei Árpád Múzeum igazgató asszonya nyitotta meg.
A kiállítás anyagát október 29-től a ráckevei
Árpád Múzeumban tekintheti meg a nagyközönség, meghosszabbított időpontig (március).
Vendégeink, látogatócsoportjaink megelé-

gedve viszik szerte az országban Dömsöd szépségének és vendégszeretetének jó hírét!
Az emlékmúzeum számos magánszeméllyel,
intézménnyel és egyesülettel ápol jó együttműködési kapcsolatot. Már említettem a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, akiknek nyaranta helyet biztosítunk a nyári napközis táborok lebonyolításához. Nagyon jó kapcsolatot
ápol intézményünk a Még 1000 év Dömsödért
Egyesülettel. Szinte elképzelhetetlenek a nyarak az általuk szervezett „Zenés Nyári Esték”
nélkül. Ugyanezt mondhatom arról a szép kis
Betlehemről, melyet szintén az Egyesület állít
évről évre a Petőfi Emlékház udvarán.
Nagy öröm, hogy egyre több kis közösség fedezi fel a Petrovics portát. Így adhattunk néhány
alkalommal helyet a Dömsöd Más Kép(p) Alkotócsoportnak és a Monoklis Irodalmi Önképzőkörnek. Hatékony együttműködésről számolhatok be a Dömsödi Értéktár tekintetében. Kölcsönösen támogatjuk egymás munkáját.
Magánszemélyek és lelkes önkéntesek együttműködő segítsége nélkül nagyon nehéz lenne
egy-egy rendezvényt megvalósítani. Tisztelettel
megköszönöm önzetlen munkálkodásukat!
Az Emlékmúzeum állománya mindig gyarapodik néhány érdekes és különleges darabbal.
Köszönjük a 2019-ben tett felajánlását: Bede
Kornéliának; Törő Antalnénak; Sipos Lászlónénak; Deák Ferencnek és feleségének Zsolcai
Gabriellának; Csörgő Istvánnak; Czaniga Mihálynak; Fazekas Jánosnak és feleségének Fazekas Jánosnénak; Rácz Attilának és feleségének; Nyergesi Attilánénak; Duzmath Józsefnénak; Budai Szilviának; Tarr-Sipos Zsuzsának;
Jáki Rékának!
Az épületek és környékük tisztántartása, vendégek fogadása, a fűtés; a közületi mérőállások
leolvasóival és a biztonságtechnikai szakembe-

rekkel való kapcsolattartás rugalmasságot és odafigyelést igényel.
A múzeum gondozása alá négy épület tartozik: Petőfi Emlékház; Vecsési–Bazsonyi Képtár; Petrovics Ház és a Duna-parti Bazsonyi–
Vecsési nyaraló.
Az ingatlanok és a rajtuk lévő épületek karbantartása, állagmegóvása a tulajdonos, vagyis
az Önkormányzat feladata.
Az intézmény működtetése, értékes és tartalmas programok, kiállítások megrendezése csak
a fenntartóval közösen, együttműködve lehetséges! Köszönjük segítségüket!
Vass Ilona
Fotók: Vass Ilona, Mezey Béla
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Gulág Emléknap – november 25.

Két esztendeje jutott hozzám egy levéltári
dokumentum, mely a ráckevei járás főjegyzőjétől származott.
A dokumentum tárgya: (1945) A még vissza
nem tért hadifoglyok és polgári személyek hazahozatala.
A kimutatás a ráckevei járás területéről a Vörös Hadsereg által elszállított polgári személyek
névsorát tartalmazza.
Dömsöd település alatt 10 név szerepel a következők szerint: Czahesz Ignác; Ispán Imre;
Saller Sándor; Szőgyéni Ferenc; Turóci Gyula,
Horváth József; Magyar Imre; Szula Ferenc;
Tárkányi Károly; Végh József.
A felsoroltak közül egyenes ági leszármazottként Szula Ferenc leányát, Erzsébetet kerestem fel, hogy meséljen édesapjáról. Ő készséggel fogadott, és fotókat, tábori levelezőlapokat és más dokumentumokat is rendelkezésemre bocsátott.
Szula Ferenc 1951-ben kiállított katonakönyvéből néhány fontos adatot tudhattam meg,
mely szerint 1914. dec. 03-án született Orosházán. Katonai szakképzettsége: egészségügyi
szakképzettség, beosztása: egészségügyi honvéd. Munkahelyei 1951-től 1958-ig: Rákosi
Művek Csepel; Építőipari Tröszt Dömsödi Célgazdaság; Útfenntartó Vállalat, Bp. Veres Pálné
u. 17.; Kpm Közúti Igazgatóság, Bp. V. Városház u. 7.
A kiskönyvben szerepel Szula Ferenc első
tényleges katonai szolgálatra behívásának dátuma: 1944. VIII. 10. Budapest 10. helyőrségi
honvédség.

Szolgálatának rövid leírása ugyanitt:
1944. VIII. 10. – 1945. I. 30-ig 10.
helyőrségi honvédnál mint egészségügyi honvéd. 1945. I. 30-án esett szovjet fogságba. A szevasztopoli táborból
1947. V. 1-jén jött haza.
A katonakönyv érvényes 1964. XII.
29-ig.
Leánya így mesél:
„Én 1942-ben születtem, tehát kiskoromból nem sok emlékem van
apámról. Azt tudom, hogy Ő nem volt
hadifogoly, mert már leszerelt katona
volt, amikor egyik alkalommal a szüleinél volt vendégségben (Szula tanya, az 51-es út
és a tehenészet közt áll, a falutól déli irányban,
ma is megvan). Onnan rángatták ki, beállították
a sorba és elvitték. Még a kabátját sem vehette
föl. Öltönyben, félcipőben hajtották el. A Krímfélszigetre vitték. Ott konfliktusba keveredett
egy őrrel, mert az az anyám fényképét elvette
apámtól és elhordta mindennek. Ezt apám nem
bírta és behúzott egyet neki. Emiatt vitték aztán
Szibériába, munkatáborba. Nagyon sokáig volt
ott, aztán anyám kapott egy levelet, amiben az
állt, hogy apám nem él. Később megint kapott
egy másikat, amiben az állt, hogy a kunszentmiklósi vasútállomáson marhavagonokban hozzák haza az elhurcoltakat.
Amikor apámat hazahozták, jártányi ereje
nem volt, a lábain a hajszálerek el voltak fagyva. (Később, halála után derült ki, hogy a szíve
is maradandó károsodást szenvedett a fogság
alatt.) Akkoriban Dömsödön Székely Zsigmond
volt az orvos. Ő azt mondta, hogy nem szabad
olyan ételt adni apámnak amit mi is eszünk, hanem mondja el, hogy miket evett a fogságban és
azt szabad neki adni. Máskülönben a normális
ételtől májgyulladást, sárgaságot kaphat.
Apám elmondta, hogy a Krím-félszigeten kijártak a parasztoknak a földjére répát és krumplit szedni, és azt ették nyersen. Ha alkalom adódott rá, akkor meg is főzték. És amit hallottak,
hogy tápláló és hozzájutottak, azt ették. Csalánból is főztek.
Miután apám hazajött, eltelt egy jó fél év, mire tudott mozogni.
…Apám mesélt azokról az évekről, amiket a fogságban töltött. Azt mondta, hogy
akkor volt jó, amikor a Krímen voltak, mert
azért néha a gazdáktól valamit kaptak enni.
Ruhaféle meg az volt, amit a katonák már
elhasználtak.
Olyan volt a szállásuk, mint a barakkok.
1 m széles deszkabridzsen két ember volt
elhelyezve. Ha az egyik megfordult, a másiknak is fordulni kellett, mert csak élére
fekve tudtak rajta létezni. Amikor meg Szibériában volt, akkor meg annyira hideg
volt, hogy ha egyet köptek, az már lent koppant.”

A levelezőlapokat leánya őrzi. Szula Ferenc
üzeneteit szinte mindig azzal kezdte, hogy jól
van, és azzal fejezte be, hogy az otthoniak vigyázzanak magukra. A levelezőlapra írt üzeneteket szigorúan szabályozták aszerint, hogy
csak 25 szót tartalmazhatott. Az otthoniak többet is írhattak.
Két levelezőlap:
„Levelet hármat kaptam, írjatok bőven, mert
nektek lehet én csak huszonötöst írhatok, csókollak benneteket a viszontlátásig. Feri.
Kelt 1947. 2. hó 9. nap”
„Kelt 1947 I. 6. nap
Kedves Anyuskám, szeptemberben írt lapot
megkaptam, tudatom egészséges vagyok, melyet mindnyájatoknak is boldog új évet és viszontlátást. Írjatok sokat. Feri.”
„Nem emlékszem, hogy apám mikor kezdett
el dolgozni miután felépült, de Budapestre járt.
Ott képezte magát, és tanult a lehetőségek szerint.
Mivel négy elemije volt, így még befejezte a hatot. Éjszakázott is, amit aztán úgy megszokott,
hogy később is ilyen munkakört vállalt a tsz-ben.
Sajnos még egy súlyos baleset érte itthon.
Még nem volt vezetékes víz a házaknál, és a
közkutakról hordtuk. Apám a Csárdánál lévő
kútról hozott nekem biciklin vizet két marmonkannával, mikor egy részeg sofőr darus kocsival
fölszaladt a járdára és elütötte. A kiegyenlítő
súly ráesett a bicikli hátuljára és apám lábára. (A
sofőr egy Bankházán állomásozó ruszki volt.)
Bekerült a balesetibe. A két fagyott lába újra áldozat lett. Én látogattam a kórházban. Egyszer
megjelent két tiszt és felajánlották, hogy elviszik apámat nyaralni, utókezelésre a Krímre. Mi
közöltük velük, hogy ott már volt, ebből a nyaralásból nem kérünk.
Apám megérte az akkori nyugdíjkorhatárt,
ami 60 év volt, és utána elment a szőlészetbe éjjeliőrnek.
Egyszer húsvétkor vendégség volt nálunk. Ő
hazajött reggel, aztán később megebédelt és elment lefeküdni, hogy ő álmos és pihenni szeretne.
És akkor örökre megpihent.”
Szula Ferenc történetével emlékezzünk a
Gulágra elhurcoltakra!
Összeáll.: Vass Ilona
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DÖMSÖD MÁS KÉP(P)
Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót itt a Dömsödi Hírnök
oldalain! A címmel azonos nevezetű Facebook csoport az interneten működik, összegyűjtve minden dömsödi vagy Dömsöd iránt érdeklődő hobbifotóst. Ebben az évben minden hónapban egy-egy aktív csoporttaggal fogok beszélgetni a fotózásról, és még sok minden másról. Jó szórakozást
kívánok Mindenkinek!

Ambruska József
56 éves, családjával Dömsödön él, 1996 óta saját vállalkozást vezet
Dömsödön.
– Hogy jött Neked a fotózás?
– Talán ahhoz köthető, hogy amikor kirándultunk vagy utaztunk valahová, akár még a szülőkkel, akár a családdal, akkor mindig igyekeztem
megörökíteni, hogy mi történt ott, miket láttunk, tapasztaltunk.
– Filmessel kezdtél?
– Hogyne! Nagyon szerettem ezt a műfajt! Nekem az volt benne a jópofa, hogy volt egy izgalma, hogy: na mi sikerült abból a 36 kockából.
Annak idején még általános iskolában a Kónya Miki barátommal sokat
fotóztunk diára. Autóversenyekre jártunk, ralikra, autókrosszra. Izgalmas
volt akkor éjszaka ralit fotózni, érdekes képek jöttek le a lámpákkal, a fényekkel, a matricákkal az autók oldalán.
– Tükörreflexesed volt?
– Az autóversenyeket egy Praktica PLC-3-mal fényképeztünk, ami az
apué volt, de Mikiéknek is egy ugyanolyan gépük volt, és azt hiszem, volt
egy 150-es objektív is hozzá. Aztán később volt egy Canon, amivel egyszer úgy jártam, hogy egy nyaralás alkalmával az elektronikája tönkrement a gépnek. Teljesen paff voltam, de nem messze onnan volt egy üzlet
fényképezőgépekkel. Egyet megvettem, így lett egy kis kompakt gépem.
Le a kalappal a kis gép előtt, végigfényképeztem a nyaralást és nagyon
szuper képek lettek, komolyan mondom!
– Mikor váltottál, mikor tetted le a filmest?
– Amikor már a laborokkal kezdett egyre több probléma lenni, nehezebben lehetett a filmekhez is hozzájutni, a képek kidolgozása is egyre
macerásabb lett.
– Rögtön átléptél a telefonra?
– Szerintem azért volt valamennyi szünet, de alapjában véve igen. Elég
sokáig ellenálltam az okostelefon divatnak, aztán később maga alá gyűrt
ez a dolog engem is. Már az első okostelefonom – azt hiszem, egy Samsung S4 – viszonylag egész szép képet csinált.
– Maradsz a telefonnál, vagy esetleg tervben van egy „komolyabb”
gép?
– Családos emberként mindig voltak fontosabb dolgok, természetesen
érzem a telefon hiányosságait, és vágyom rá, hogy legyen egyszer egy
jobb gépem, objektívekkel.
– A csoportba feltöltött képeid alapján a makrókban és a tájképekben
megtaláltad azt a stílust, amit szívesen csinálgatsz… Ez hogy alakult ki?
– Amit a külvilág felé kezdtem először mutogatni, azok a virág képek
voltak. Nevezhetjük akár makrónak is, bár annak inkább a határán van. A
magam kedvtelésére kezdtem virágokat fotózgatni, aztán később ez tudatossá vált. Majd megjelentek a Facebook-on a különböző fotós csoportok,
bekerültem egy-kettőbe és láttam, hogy azért vannak itt még távlatok. Akkor kezdtem egy kicsit tudatosabban komponálni.
– Kiktől tanulsz? A csoportokból, vagy utánanézel dolgoknak?
– Én azt gondolom, hogy a turistafotós korszakból volt egy alap érzékem hozzá, megpróbáltam komponálni már akkor, hogy a kép mutasson
valahogy. Később próbáltam azokra figyelni ezekben a csoportokban,
akik láttam, hogy sikeresek, meg jó képeket készítenek. A mai napig vannak olyanok, akikre odafigyelek, akitől megkérdezem, hogy mit szól egyegy képhez. A kritikán soha nem szoktam megsértődni, de az a tapasztalat, hogy a fotósok azért néha nemcsak kritikusok, hanem elég durvák is
tudnak lenni, nagyon magas lóról tudnak beszélni.

Fotó: Ambruska József – vízcseppes moha
– Hogy születnek a képeid? Pillanatnyi döntés, vagy előre kigondolod, hogy mit szeretnél?
– Legtöbbször az úgy van, hogy megyek a Nagy-tanya felé a faluból, és
a kocsiból meglátok valamit és puff… rálépek a fékre, hogy na ezt most
valahogy meg kellene örökíteni! Inkább ilyen „meglátni és megszeretni
egy pillanat alatt” jellegű a tevékenység. Ritkán van az, hogy na most elkezdek gondolkodni, hogy hogy kéne valami megoldani.
– Hogy érzed Magad a Dömsöd Más Kép(p) csoportban?
– Nagyon jó dolognak tartom, hogy ez létrejött, van egy határozott látható fejlődés a tagok képei alapján. Ha az ember kritizál, akkor azt nagyon
finoman kell tenni, mert sokan érzékenyek erre, de egyszer azt mondtam
egy csoporttagnak, hogy ha csak a saját családi képeiden vagy kirándulásfotókon veszed hasznát a tanácsoknak, ismereteknek, már akkor is nyertél
vele. Annyi rossz képet lát az ember, érdemes legalább az alapokra odafigyelni.
– Milyen távlatot jósolsz Magadnak a fotózásban, illetve a csoportnak?
– 2019-ben nem voltam nagyon formában, valahogy nem nagyon volt
inspiráció, meg időm se. Ha tudatosan akarsz fotózni, akkor azért el kell
menni megfelelő időpontban, megfelelő fényviszonyok mellett, napkelte,
naplemente, meleg, lágy fények stb. Nem tudom, hogy jövőre hogy lesz.
Nézegetem a hirdetéseket valami használt gép beszerzéséhez – errefelé is
kacsintgatok. A csoporttal kapcsolatban látom, hogy napról-napra bővül,
időnként feltűnnek nagyon jó képek, új tagok, és várom a folytatást, hogy
a csapat még színesebb, még színvonalasabb legyen.
– Tegyük fel, hogy 2020-ban megvásárolod a világ legjobb fényképezőgépét. Maradnak a virág és kirándulás képek?
– Amint már említettem, anno ez az egész az autósporttal kezdődött.
Ezt telefonnal fényképezni majdhogynem lehetetlen. Igazából, ha lenne
rá lehetőségem, ez érdekelne. A lányom, Laura lovagol – erről a témáról
is szívesen készítenék képeket. Fel is tettem a múltkor egy lovas képet –
nagyon nehéz volt megcsinálni telefonnal!
– A feltöltött képeidet előtte korrigálod?
– Amit én utómunka gyanánt próbálok csinálni, azt is csak telefonon
szoktam kiigazítani. Kicsit vágok innen-onnan, vagy ha ferde, akkor azt
korrigálom, kicsit a színeken szoktam néha húzni, de javarészt inkább arra
hajlok, hogy hagyjuk már úgy, ahogy az volt! Vitatkozom magammal,
hogy az „utómunka-pártiság”, vagy a „nem nyúltam hozzá semmihez”
lenne a megfelelő. Látom, hogy elvárássá vált az, hogy szükség van az utómunkára, de ezen még mindig nagyon sokat dilemmázom, hogy ez tényleg
kell, vagy hogy túl konzervatív szemléletű vagyok ebben. A magam részéről igyekszem úgy fotózni, hogy ne nagyon kelljen hozzányúlni.
– Ha meg kellene fogalmaznod így a beszélgetés vége felé valami üzenetet az olvasók és a fotós csoport tagjai felé, akkor az mi lenne?
– Talán az, hogy legyünk egy kicsit igényesebbek elsősorban magunkkal szemben. Amit megörökítünk, ahogy megörökítjük, az tükrözzön
egyfajta odafigyelést, gondosságot. Jobb lesz később elővenni a gyerekünknek, unokánknak, pár év múlva.
– Józsikám, köszönöm a beszélgetést, jó fényeket és Boldog Új Évet
kívánok!
Ispán Imre
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☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Decemberi események az alsó tagozaton
A decemberi hónap csak három tanítási hétből állt, de annál eseménydúsabb volt.
Természetesen első a tanulás, ezért naponta okosodtunk, gyakoroltunk,
haladtunk.
Még november végén voltak a legjobb matekosok a Taksonyi Területi
Matematika Versenyen, de az eredmények csak decemberben jöttek meg.
3. osztály: Szabó Nóri
7. helyezés Felkészítő: Balázs Lajosné
Kakas Zoé Viktória 12. helyezés Felkészítő: Patonai István
4. osztály: Basa Lara Noa
7. helyezés Felkészítő: Gábor Tünde
Balogh Lelle Lídia 13. helyezés Felkészítő: Csaplárné Szilágyi Veronika
Gratulálunk a helyezésekhez!
Megjött a Mikulás, bár nehezen ért ide, mert nem volt hó, hogy csúszszon a szánkója. Nagy örömmel, közös énekléssel köszöntöttük. Minden
osztályba bejött megpihenni, kiosztani a csomagokat.

Az adventi időszak minden évben nagyon szép kis ünnepi pillanatokat
jelent az alsósoknak. Péntekenként meggyújtjuk a következő adventi
gyertyát szép kis zenés, verses műsor keretében.
Az osztályok, a folyosók csodás télies, karácsonyi dekorációt kaptak.

December utolsó napjaira elkészültek a betlehemek, karácsonyi ajándékok is. Az iskolai karácsonyi műsorban a 3. a osztály képviselte az alsósokat. Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? írása alapján készült jelenetet adták elő.

Ezzel a karácsonyi jelenettel látogattak el a Szőnyi Lakóotthonba is. A
lakók és a gondozók nagy örömmel fogadták az osztályt, majd viszonzásul finom teát, süteményt kaptak a gyerekek.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon a tízórai mindenkinek kalács és
meleg kakaó volt, így kakaó partiztunk. Ezután az egész iskola az
OMK nagytermében végignézte A dzsungel könyve című előadást. A kb.
negyven fős szereplősereg végig izgalomban tartotta a kicsiket, nagyokat.
Ismét eltelt egy év. A 2020-as naptári évre mindenkinek kívánunk jó
egészséget! Kívánjuk, hogy a befektetett munka hozzon sok sikert a tanulásban, a sportban, a művészeti tevékenységekben!
Balázs Lajosné 3. a osztályfőnök
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Alsós iskolai hírek
Decemberben történt még a 2. a osztállyal,
hogy kirándulni mentünk a Csodák Palotájába a
Téltudományi Találkozóra. Azon kívül a Bíró
utcai iskola is kapott egy gyönyörű fenyőt, amit
saját készítésű díszekkel díszítettünk fel az udvaron.
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Decemberi programok
Kakaó-party
A karácsony előtti utolsó tanítási napon iskolánk tanulói és dolgozói kakaóval, forró teával
és kaláccsal hangolódtak az ünnepekre. A már
hagyománnyá vált adventi műsor meghallgatása után az osztályok átvették „ajándékaikat” tanáraiktól egy-egy dal, vers vagy üzenet formájában, majd elfogyasztották a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által felajánlott karácsonyi „menüt”. A délelőtt zárásaként közösen
néztük meg a Ju és Zsu Társulat által előadott
„A dzsungel könyve” című előadást, melyet ezúton is köszönünk, majd közös énekléssel kívántunk egymásnak kellemes, békés ünnepeket.
Reméljük, hogy ezzel a lélekmelengető eseménnyel új hagyományt teremtettünk.

A Tankerület legszebb
karácsonyfája
Ez már hagyomány, hogy az udvaron minden ünnepkör szerint dekorációt készítünk a
szülőkkel együtt. Mind a 3 iskola kapott 1-1 fát
az idén a tankertől, fel kellett díszíteni, mert volt
egy „verseny”, ahol a tankerület legszebb karácsonyfáját keresték.
Czeller Cecília

Iskolánk három karácsonyfával szállt versenybe a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által meghirdetett „A Tankerület legszebb karácsonyfája” címért. A kiírás szerint minden iskola
kizárólag saját készítésű díszekkel dekorálhatta,
az iskola arculatát leginkább tükröző stílusban
karácsonyfáját. Dobogós helyezést ugyan nem
sikerült elérnünk, de mindannyian nagyon élveztük a díszek közös elkészítését, melyben gyerekek és pedagógusok egyaránt részt vettek.

Színházlátogatás
A Lázár Ervin Programnak köszönhetően,
december 12-én este iskolánk nyolcadik évfolyamos diákjai megtekinthették a Pesti Magyar
Színház társulata által előadott „Valahol Európában” című musicalt. A színházlátogatás minden költségét a program fedezte, lehetővé téve
azt, hogy minden tanuló részt vehessen azon.
Az összeállítást készítette: Thamó Emőke

Versenyeredmények a
felsõ tagozaton:
Fogyasztóvédelmi Verseny

Iskolánk hetedik, nyolcadik osztályos tanulói
ebben a tanévben most először vettek részt a
Közép-Magyarországi
Fogyasztóvédelmi Egyesület „Versenysuli Napok” pályázatán, mely a
Gazdasági Versenyhivatal támogatásával valósult
meg. A vetélkedő témáját
a hirdetésekkel, reklámokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi tudnivalók képezték. A háromfős
csapatoknak egy feladatsort kellett megoldani,
mely részben az internetes vásárlásra és annak
veszélyeire épült. Tanulóink jól szerepeltek az előzetes felkészítésnek köszönhetően. A 8. b osztály 3 fős csapata 1. helyen végzett. Nyereményük egy 26300 forintos Media Markt
utalvány volt.
A nyertes csapat tagjai: Sas Zsuzsanna, Imre
Péter, Nagy-Molnár Martin.
Reméljük, a résztvevők a jövőben tudatos fogyasztókká válnak, akik felkészülten, egészséges gyanakvással kezelik majd a megtévesztő
hirdetéseket.

Körzeti Matematika Verseny
Hetedik, nyolcadik évfolyamos tanulóink november végén mérhették össze tudásukat matematikából a környékbeli iskolák tanulóival Taksonyban. Az eredményeket karácsony előtt tudtuk meg. A hetedikesek közül Katona Marcell
4., Liptai Áron pedig a 14. helyen végzett.
Nyolcadikosainkat Szabó Petra és Sas Zsuzsanna képviselte. Petra a 7., Zsuzsi a 13. helyet szerezte meg. Gratulálunk a Versenyzőknek!
Összeállította: Ácsné Jaksa Szilvia

14

XXX. évfolyam 1. szám

Rajzverseny – Taksony
November 29-én rendezték meg a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában a most már hagyományosnak mondható
rajzversenyt. Évek óta vesznek részt ezen a versenyen dömsödi diákok is, mindig eredményesen szerepelnek.
Az idei tanévben a kiírás szerint a régmúlt falusi élet hétköznapjait
kellett megjeleníteniük szabadon választott technikával.
Iskolánkat képviselte:
Balogh Virág Csenge (8. b), Dobrai Nóra (7. b), Takács Tímea (6.
a), Szabó Lavínia Cristina (6. a).
Balogh Virág Csenge I. helyezést ért el.
Dobrai Nóra III. helyezést ért el.
Minden versenyzőnek szeretettel gratulálunk!
Gerenday Éva

Dobrai Nóra rajza

Balogh Virág rajza

A szakmákról
A közelmúltban tartottunk egy általános iskolai 50 éves találkozót. A résztvevők röviden beszéltek magukról és családjukról. Feltűnő volt, hogy milyen sok foglalkozás volt jelen. Volt közöttünk
melegburkoló, parkettás, villanyszerelő, csőszerelő, kőműves, esztergályos, mezőgazdasági gépszerelő, műköves, műszerész, hentes,
pincér, a lányok között szövőnő, cukrász, kereskedő, ápolónő, bőrdíszműves. Szinte minden területen volt néhány évfolyamtársunk,
akihez lehetett fordulni.
Az ’50-es években nem volt előnyös magánkisiparosnak (maszeknak) lenni. Emlékeim szerint mégis szinte mindenre akadt vállalkozó a faluban. Szeretném emlékezetből leírni mindazokat, akikre én emlékezem.
Legközelebbről édesapámat, Varsányi Antalt ismertem. Ő szabó
volt. „Angol szabó.” Főleg férfiruhákat varrt, de a hölgyeknek
klasszikus kosztümöt, télikabátot is. Tőle idősebb szabók: Németh
szabó, Váczi, Fejes szabó, Új Lajos, kortársai Szabó Béla, Gyökeres Gábor, Hegedűs Lajos, Péter Sándor, Meggyesi, Rátkai Mihály,
Józan Imre. Voltak varrónők is, pl Székely néni,... Irénke néni, Katona Bálintné, Horváthné Denke Eszter – őket nevezték „francia
szabónak”. Később Melikántné Ilonka néni stb. Kovácsok is voltak
néhányan: Súlykó, Komáromi, Szűcs, Balaton, Kovács Gyula, Kovács ... a Fő úton. Kőművesek Mohácsi bácsi és fiai: Mohácsi László, Mohácsi János, Szekeres Lajos, Fábián Lajos, Bödő József.
Ácsok: Ispán László, Végh Antal, Fridrich Mihály és segítők, mert
egy ács nem ács. Cipész: Bajnóczi Sándor, Bajnóczi József, cipész
Bucsi, Zsoldos Gábor, Bödő bácsi, Berze Balázs, Baranya Mihály. Szíjgyártó: Farkas, Bata Imre. Asztalos: Bíró Imre, Kiss

Miklós, Váczi, Sebestyén, Ila Gábor. Kerékgyártó: Mészáros István. Kádár: Balassa Imre, Halász, Bábi. Fodrász: Bábi József, Kiss
Ferenc, Lamoling, Bárány, Badenczki Pál és fia, Hernádi Ferenc.
Lakatos, gépész: Tatár Imre, Horog Antal, Imre János, Ispán Lukács.
Kerékpárjavító: Papp Zsigmond. Órás: Bödő Mihály, Máté Gábor.
Villanyszerelő: Tóth, Csonka István, Kovács Lajos. (Sajnos nem
tudom mindenkinek mindkét nevét, ha még vannak emlékező családtagok, a pontosítást szívesen veszem.)
A ’70-es években is szinte minden szakmára található volt Dömsödön kisiparos. Akkor azonban már egyre többen tanultak olyan
szakmát, amit csak gyárban, esetleg tsz melléküzemágban lehetett
végezni. Pl. repülőgépszerelő, gépi forgácsoló, szövő stb.
A társadalomnak sokáig szüksége van és lesz kétkezi munkásokra, akik a folytonosan változó világban is megépítik, megjavítják,
méretre igazítják igényeink szerint a különböző eszközeinket.
A pályaválasztás előtt álló fiataloknak ma is ajánlom a szakma
tanulását. Ez vonatkozik a 8 általánost végzőkre és az érettségizettekre is, akik felsőfokon nem tanulnak tovább. Boldog, kiegyensúlyozott ember lehet aki jól tudja és gyakorolni tudja szakmáját, és
jól megél belőle. Ez egy nagyon fontos rész, hogy megéljen belőle.
A községnek el kell tartania azokat a szakembereket, akik megfelelő módon rendelkezésünkre állnak ha szükségünk van rájuk. Sajnos
a szakmai képzésre folyamatos átalakulás jellemző szinte a rendszerváltás óta, ennek ellenére biztatom azokat a fiatalokat akik pályaválasztás előtt állnak, hogy érdeklődjenek a lehetőségek felől, és
bátran válasszanak szakmát, mert szükség van jó szakemberekre.
Varsányi Antal
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„A Háború zsoldja III.”
Ifj. Szõgyényi Ferenc
Id. Szőgyényi Ferenc és Tarr
Erzsébet első gyermekeként született 1920-ban Dabon a Nagytanyán.
Elemi iskoláit a református
egyházi iskolában végezte. Tizenhét éves korában elszegődött
leventének, ahol K. Nagy Lászlótól és Csizmadi Józseftől kapott kiképzést.

Tábori postai levelezőlap 1943.
Ifj. Szőgyényi Ferenc levele levente oktatójának
Kelt valahol Oroszországban.

Besorozása után az orosz
frontra került, ahol fogságba
esett és magas szinten megtanulta a nyelvet. A fogság végeztével leszerelt és hazatért
szüleihez. Ám a faluba betörő
orosz tisztek tolmácsot, útirányítót kerestek. A községházáról hozzá irányították őket,
akik elhurcolták magukkal. A
család többet nem látta, nem
tudni mi történt vele, hol vesztette életét. Édesapja nehezen
engedte el, de ő ezt válaszolta:
„Ne félj apám, értem a nyelvüket, ha baj közelegne rám,
megszököm.”
Ezüst pecsétgyűrűjén és néhány fényképen kívül semmi
emlék nem maradt fenn tőle. Neve fent szerepel a községi világháborús
emlékművön. Fogsága előtt írt levelei az orosz frontról:

Mélyen tisztelt fő oktató úr!
Kívánom tiszta szívemből, hogy ezen pár sor írásom a legjobb
egészségben találja fő oktató urat és kedves családját. Fő oktató úr én
hála a jó Istennek jól vagyok, nincs semmi bajom és jókedvvel szolgálom még azt az időt, mely hazám megvédését biztosítja. Fő oktató
úr itt semmi élet nincs, és mást nem lehet látni csak a vodkától bűzlő
embereket. Levente bajtársak most hozzátok szólok egy pár szót.
Mást nem is tudok szebbnek elképzelni, mint azt, hogy a hazámat védem és méghozzá idegen földön. Bajtársak, víg kedélyű büszke leventék! Készüljetek a nagy feladatra, melyben ti is a legnemesebb célt
szolgálni fogjátok. Nem tudjátok elképzelni, hogy a magyar sereg
mitől mentett meg benneteket. A bolsevizmus borzalmas hóhérjaitól,
kik nem tudják, mi az Istenhez imádkozni, kik nem tudják, hogy van
a földön kultúra, és nem tudják mi az, hogy gondtalan, boldog életben
is lehet élni, ezt csak a mi szép hazánkban találjuk meg, a józan kötelességtudással búcsúzok a boldog viszontlátás reményében, kézcsókom a nagyságos asszonynak, jó egészséget kívánok fő oktató uramnak, és a bajtársakat üdvözlöm. Szebb jövőért harcolunk.
Feri

Tábori postai levelezőlap 1944.
Ifj. Szőgyényi Ferenc levele édesanyjának
Kelt levelem valahol Lengyelországban!!
Drága jó édesanyám itten küldök egy szép kis verset.
Valahol a Búg partján sír a szél. Lengyel földre ráborul a hideg tél. Édesanyám azt üzenem magának. Menjen el a kis templomba vasárnap. Boruljon az oltár elé csendesen, mondjon el egy miatyánkot helyettem. Meghallgatják fent a magyar anyákat, imádkozzon értem anyám vasárnap.
Sokszor csókolom mindnyájójukat.
Szerető fiuk Feri

Jancsó Attila
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Dömsöd ÖTE eseményei – január hónapban
2019. évi beszámoló
EMÜ:
2018-10-09-e óta a 7/2018. (VIII. 23.) sz.
BM OKF főigazgatói utasításnak megfelelő II.
kategóriás EMÜ-vel rendelkezünk, ami a Szigetszentmiklós HTP-n került megkötésre. Ebben is Dömsöd és Apaj településre vállaltuk a
tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.
Vonulások száma:
– Tűzeset: 38 darab
– Műszaki mentés: 45 darab
– Téves jelzés: 4 darab
– Kiérk. előtt felszámolt: 5 darab
– Utólagos tűzeset: 0 darab
– Összesen: 83 darab
– Halálos áldozatok: 6 fő / 5 káreset
– Dömsödi káresetek: 71 alkalom
– Apaj: 2 alkalom
– Ráckeve: 6 alkalom
– Kiskunlacháza: 4 alkalom
– Öte szerek riaszthatósága: 98% 8660 óra
(360 nap)
– Öte szerek nem riaszthatósága: 98 óra (5
nap, ilyenkor nem volt vonulós létszámunk)
– Az előző évekhez (2008–2016 ezekben az
években max 50 eseményünk volt) képest ismét
magas volt a vonulási számunk. 2017-ben 89,
2018-ban 70 esetben vonultunk káresetekhez.
Kiemelkedő káreseteink:
2019-02-13-án Apajra, ahol egy 200 négyzetméteres földszintes épület középső részében
több helyiségben is berendezési tárgyak égtek.
A tüzet a kunszentmiklósi ÖTP és a dabasi HTP
tűzoltóival együtt oltottuk el.
2019-02-16-án Dömsöd – Kiskunlacháza között az 51-es főúton kettő személygépkocsi ütközött, ahol egy személyt kiemeltek a kiérkező
egységek.
2019-02-26-án Ráckeve Homokbánya területére vonultunk, ahol 6 hektáron égett a szemét
és a növényzet.
2019-04-16-án éjszaka 1 óra 35 perckor Dömsöd Napos partra riasztották a Keve 1-est, a Sziget 1-est és 2-est, illetve a Dömsöd Ötét.
A helyszínre a Ráckevei Rendőrkapitányság
járőrpárja, Hegedűs József és Kuna Orsolya ért
ki elsőként.
Az udvaron tartózkodó tulajdonos, aki a terasz korlátján lemászva jutott ki az épületből, elmondta nekik, hogy további személyek vannak
az emeleti részen, és egy gyermek is.
Ők a bejárati ajtó ablakát betörve azt kinyitották, hogy az épületben már feltorlódott füst a
szabadba áramolhasson.
Nagy Zsolt és Pongrácz József kiérkezéskor
légzésvédelem mellett hőkamera segítségével be-

hatolt az épületbe, ahol kettő felnőtt személy, valamint egy 6 év körüli gyermek tartózkodott, és a
fűst miatt az emeleti teraszról lejönni nem tudott.
A gyermeket kézben az emeletről lehozták,
valamint a járőrpár segítségével a két felnőttet is
kikísértük az épületből, akiket a járőrautóban el
is helyeztek a mentősök kiérkezéséig.
A személyek kimenekítését követően a tűz
oltását is megkezdtük egy habbal oltó készülék
és egy gyorsbeavatkozó sugár segítségével. Az
épületet közben áramtalanítottuk, valamint a
még izzó tárgyakat kihordtuk a fürdőből, illetve
a cserépkályhában még égő, izzó darabokat is
eltávolítottuk.
A három felnőtt személyt az Erzsébet kórház
toxikológiájára, a gyermeket a Heim Pál kórházba szállították füstmérgezés gyanúja miatt.
A Dömsödi Napok alkalmával Bencze István
polgármester és a képviselő-testület elismerésben részesítette a mentésben résztvevő 4 főt.
2019-03-24-én a Vadvirág utcába vonultunk,
ahol egy lakóépület teljes terjedelmében égett.
A kiérkezésünkkor már az épületbe behatolni
nem tudtunk, így a tűz végleges oltása után sikerült csak a bent lévő kettő személyt megtalálni
és a testüket kihozni.
2019-04-04-én és 5-én Dömsöd Némedi út
végén és a halastavaknál nagy területen égett a
nádas. Mind a kettő nap több órányi tűzoltás
után sikerült megfékezni a lángokat a ráckevei,
a szigetszentmiklósi, a délegyházi és a dömsödi
egységeknek.
2019-07-01-jén délután Áporka közigazgatási területére nagy kiterjedésű tűzesethez vonultunk. A helyszínen délegyháza-dunavarsányi,
ráckevei, szigetszentmiklósi, fővárosi egységekkel közösen oltottunk a Pest KMSZ irányítása mellett.
Leégett 24 ha gabona, 6 ha tarló, 2 ha erdő
aljnövényzete.
2019-07-22-én ismét Ráckevére, a Homokbányába vonultunk tűzoltás céljából.
2019-07-28-án, 29-én, 30-án a Dömsödön és
környékén végigsöprő vihar nyomában több
káreset is volt. Vízszívatás, kidőlt fák eltávolítása, megrongálódott tető ideiglenes kijavítása.
Az eseteket egyesületünk önállóan számolta
fel, mert a hivatásos egységek más településeken segítettek a bajbajutottakon.
Kettő esetben Kiskunlacházára vonultunk és
számoltunk fel káresetet önállóan a megyei irányítás kérésére.
2019-08-06-án a Rendőrség kérésére épület
felnyitása, ahol elhunyt személyt találtunk.
2019-08-14-én az éjszakai vihar a környékbeli tűzoltókat (hivatásos, önkormányzati, önkéntes) ellátta bőséggel munkával.

Kiskunlacháza ás Áporka között 1200 db
szalmabála gyulladt ki valószínűleg villámcsapás következtében. Mivel nem volt más szabad
„erő”, így egyesületünk vonult Ráckevére. A
helyszínen épületek pincéjében felgyülemlett
vizet távolítottuk el Csordás László tűó. ezredes
úr felügyelete mellett.
2019-09-26-án kora este ismét tűzesethez vonultunk. A Duna-parton egy kb. 40 négyzetméteres faház égett. A tűz oltását egy gyorsbeavatkozó
sugárral, majd egy alapvezeték szerelése után
még egy C sugárral végeztük. Az épületben kiérkezésünk előtt egy gázpalack is felrobbant. Segítségünkre siettek a ráckevei önkormányzati tűzoltók, valamint a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók is. A munkánkat segítették még a dömsödi
polgárőrök, a Rendőrség és az Elmű. Személyi
sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős!
2019-10-14-én kora este az 51-es főút 54 kmnél 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 kollégákkal 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.
2019-10-22-én az 51-es főút 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 látott
el. A rendőrségi helyszínelést követően a kocsit
kerekeire állítottuk. A személyt a mentők kórházba szállították további megfigyelésre.
2019-11-01-én este ismét riasztottak minket,
a rendőrség kért segítséget. Egy lakóház tetőteréből kellett egy holttestet lehoznunk, melyet
kihúzós létra és mentőkötél segítségével el is
végeztünk önállóan.
2019-11-17-én az 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
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sérültet kiemelték a gépkocsiból, majd a mentősöknek átadták.
A gépkocsiban kettő felnőtt és gyerekek is
utaztak, akiket a mentősök elláttak, majd kórházba is szállítottak.
2019-12-22-én a jelzés szerint CO érzékelő bejelzett. A helyszínre a ráckevei és a szigetszentmiklósi egységek is vonultak, valamint a Tigáz
szakemberei is. Mérések után a gázkészüléket leállították és megtiltották a használatát. A Honeywell XC-100 CO érzékelő helyesen jelzett.
2019-12-28-án tűzesethez vonultunk, Apaj –
Kunszentmiklós között avar, legelő égett kb.
100 négyzetméteren. A kiérkező rajok a tüzet
eloltották.
Gyakorlatok:
2019-07-13 tűzoltási és műszaki mentési
gyakorlat Keve 1-gyel (Dömsöd, Középső út) a
Dömsödi Napok keretein belül.
2019-10-04 helyismereti foglalkozás a Dömsödi Gróf Széchenyi Általános Iskolában a ráckevei
ÖTP-vel és a szigetszentmiklósi HTP-vel közösen.
2019-11-28 szituációs gyakorlat a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában a ráckevei
önkormányzati és a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltóknak közösen.
2019-05-18 részt vettünk a pilisszentiváni
minősítő gyakorlaton, amely a járási mentőcsoportoknak került megszervezésre.
2019-11-16 Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat munkatársa és Oláh Péter tűzoltó alezredes tartott elsősegély és tűzoltási – műszaki
mentési elméleti oktatást.
Pályázatok, fejlesztések:
2019-11-15 pályázati eszköz átadói ünnepség, amelyen részt vettünk.
BM OKF pályázata: 2019. évben 744.817
forint érték
tűzoltó védő eszközt 615.034 Ft (tűó. védőkesztyű 1 db, tűő. védőcsizma 3 db, tűó. védősisak 4 db),
technikai eszközök 129.783 Ft értékben (biztonsági öv – vágó 2 db, kordon szalag 3 db, állványcső 1 db) nyertünk a BM OKF pályázatán.
Járási mentőcsoport pályázat: 975.208 forint összeget nyertünk.
Az elnyert eszközök: egy darab Endresse
ESE 406 áramfejlesztő 518.008 Ft és egy állványos kárhely-megvilágító lámpa 457.200 Ft.
A 2019-es évben kérelmet adtunk be a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé, amelyben leselejtezett gépjárműfecskendőt kértünk,
amit saját költségen felújítanánk, mert a most lévő
eszközeink már nagyon korosak. Erre a kérvényre
egyelőre semmilyen választ nem kaptunk.
Taglétszám:
év eleje 25 fő
év vége: 25 fő
Képesítések:
Felsőfokú 1 fő
40 órás 13 fő
Szivattyúkezelői 1 fő
PAV I. 4 fő
Motoros fűrész 6 fő
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Hidraulikus feszítővágó és kiegészítői 6 fő
Orvosi felülvizsgálat: 6 fő
Vezetői változás:
2018-12-31-én Ispán Ignác elnöki mandátumáról lemondott, az egyesület tagsága dr.
Bencze Zoltánt választotta meg elnökké. A Budapest Környéki Törvényszék 2019-04-05-én
Ispán Ignác mandátumát megszüntette, és helyére dr. Bencze Zoltánt jegyezte be.
Fecskendők:
STEYR 590 TLF 2000 Dömsöd Öte/1
MHD-196
A fecskendő műszaki vizsgája, felelősségbiztosítása, díjmentes úthasználata érvényes. A
fecskendő felülvizsgálattal rendelkezik 2018
decembere óta.
Legénységi fülke:
– Motorola GM 300 híradóeszköz 1 darab
– Sepura EDR híradóeszköz 1 darab
– járműtartozékok a KRESZ-előírásainak megfelelően
Málhatér:
– Stihl motoros láncfűrész 1 darab
– Stihl motoros roncsvágó 1 darab
– Lukas feszítővágó kombi szerszám, 5 méter nagynyomású tömlő, benzinmotoros
tápegység
– Nautilus 4/1 búvárszivattyú
– kézi erővágó 1 darab
– lapát 2 darab
– ásó 2 darab
– kapacs 2 darab
– szikracsapó nyéllel 2 darab
– puttony fecskendő 1 darab
– föld alatti tűzcsapkulcs 1 darab
– B-jelű nyomótömlő 20M 4 darab
– áttéti darab A-B 1 darab
– áttéti darab B-C 1 darab
– állványcső 1 darab
– hordozható ABC porral oltó készülék 3 darab
– légzőkészülék 2 darab
– sugárcső C-52 2 darab
– kombinált sugárcső C-52 2 darab
– egyetemes kapocspár kulcs 2 darab

– föld feletti tűzcsapkulcs 2 darab
– pajszer 1 darab
– terelőkúp 9 darab
– Endresse ESE 406 áramfejlesztő
Magirus Deutz M170D Dömsöd Öte/2
(tartalék) FDC-905
A fecskendő műszaki vizsgája, felelősségbiztosítása, díjmentes úthasználata érvényes, a
fecskendő felülvizsgálattal rendelkezik 2018
decembere óta.
A fecskendő jelenleg használaton kívül, mert
eladása folyamatban van, ennek az árából és az
összegyűjtött pénzből egy fiatalabb, korszerűbb
szert szeretnénk beszerezni.
Egyéni védőfelszerelés:
bevetési ruha: 13 darab
védőkesztyű: 9 pár
csizma: 13 darab
sisak: 13 darab
kámzsa: 6 darab
sisaklámpa: 2 darab
Survivor led streamlight: 10 darab
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 112-es
vagy a 105-ös számon tegye meg legelőször.
A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár
emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 112 vagy 105.
Egyesületünk mobiltelefonszáma:
06-20-383-5407.
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban!
Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve:
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma:
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.
webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár, Dömsödi Tűzoltó
Egyesület – domsodote@gmail.com

Adjon esélyt önmagának és családjának!
Adója 1%-ának felajánlása nem kerül önnek egy fillérjébe sem, de ezzel hozzájárulhat családja, értékei, a saját
és a közösség biztonságának javításához.
Ha Ön úgy dönt, hogy adója 1%-át egyesületünknek
ajánlja fel, akkor kérjük használja ezeket az adatokat:
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: Dömsödi Tűzoltó Egyesület
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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 ötödik részeként a III. háziorvosi körzet létrehozásáról lesz szó.

A III. háziorvosi körzet
Dömsödön 1996 márciusáig két felnőtt háziorvosi körzet működött. A
III. körzet létrehozásáról így írt dr. Berhés Béla (a teljes cikk a Dömsödi
Hírnök 1995. februári számában olvasható):
„GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL
Volt egy egészségpolitikai elképzelés, amelynek célja egy állampolgár
központú és megelőző szemléletű egészségügy kialakítása, mely alapvetően az alapellátást helyezte előtérbe, esélyegyenlőséget teremtve az állampolgár számára a hozzáférhetőségben, a kollégák számára a megélhetésben.
Az egészségügy rendszerváltását 1991-ben hirdették meg. 1992-ben
megjelent a háziorvosi és házi gyermekorvosi rendszer kialakítására vonatkozó 6/1992. NM. rendelet – melyet azóta már igen sokszor módosítottak…
A körzetek évtizedekkel ezelőtt kialakultak, a gyermekorvosi is közel
húsz éve létesült, s ezeken a háziorvos-választás sem változtatott sokat.
Mint ismert, a Dömsödöt kettészelő 51-es főút választja el lényegében ma
is az I. és II. felnőtt háziorvosi körzetet aránytalanul, mivel az I. körzetben
1994. december 31-én 2574, a II. körzetben 1729 kártya van leadva…
…a következőkben olyan tervekről írok, amelyek sokat javíthatnak a
lakosság egészségügyi ellátásán.
A magyarországi praxisok átlagos beteglétszáma 1470, és ez csak kevesebb lehet. A TB már 1200 kártya felett engedélyezné új felnőtt körzet
létesítését… A két aránytalan felnőtt háziorvosi körzetből három felnőtt
körzet kialakítása lenne kívánatos.
A területi módosítást, a jelen körzethatárok módosítását a kollégákkal,
az önkormányzattal egyeztetve hamarosan tárgyalni fogjuk…”
dr. Berhés Béla
(Dömsödi Hírnök, 1995. február)
A tervek megvalósultak. Az
I. körzet a Zrínyi utca 8/ b-ben, dr. Berhés Béla rendelt,
II. körzet a József Attila út 8. szám alatt, dr. Tóth István rendelt,
III. körzet a Zrínyi utca 8/a-ban, dr. Pesti László kezdett el rendelni.
Így mutatkozott be a Dömsödi Hírnök hasábjain az új körzet új háziorvosa, aki egy évig gyógyította a dömsödi betegeket:

DR. PESTI LÁSZLÓ
Tisztelt Dömsödi Lakosok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: dr. Pesti László vagyok, a képviselő-testület bizalmából az újonnan létrehozott körzet háziorvosa.
Budapesten születtem 1962-ben.
Tanulmányaimat a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem, 1987-ben kaptam diplomát, 1992 óta oxyológus szakorvos vagyok.
Pályakezdőként az Országos Mentőszolgálatnál helyezkedtem el, a Rákoskeresztúri Mentőállomás vezetője voltam mostanáig.
Kezdettől fogva láttam el rohamkocsi-szolgálatot, később főorvosi
munkakört is betöltöttem. A háziorvosi feladatokra tudatosan készültem,
melléktevékenységként 1991-től dolgozom körzetben, helyettesi munkakörben.
Vegyes összetételű körzetben dolgoztam (felnőtt és gyerek), így a gyermekek ellátása nem idegen tőlem. Mindig az alapellátásban dolgoztam,
különösen a sürgős beavatkozást igénylő állapotok, az életmentés vonzottak. Ezen a rendkívül nehéz területen mindeddig sikerült helytállnom.

Szeretném az ezen a területen szerzett tapasztalataimat ötvözni a
gondozói és a megelőzési feladatokkal.
Terveim között szerepel egy komplex, szív- és érrendszeri szűrővizsgálat elvégzése, a még panaszmentes lakosság átfogó vizsgálata
magas vérnyomás, cukorbetegség, keringési betegségek irányában.
Tervezek egy elsősegély-nyújtási tanfolyamot is, elsősorban laikusoknak. Itt néhány óra alatt mindenki elsajátíthatja a vérzéscsillapítás, sebellátás alapjait, ami mindenki számára hasznos lehet. Szó lesz
még az áramütésről, az eszméletlen állapotról, valamint alapszintű
újraélesztésről is.
Nős vagyok, két kislányunk van, 6 és 7 évesek. Szeptembertől
mindketten Dömsödön fognak iskolába járni, ebben a tanévben ezt
nem tudjuk megoldani.
Feleségem az egészségügyben végzett, de néhány év után – már tíz
éve – a tanítói pályát választotta.
Munkája jelenleg még Budapesthez köti, de terveink szerint Dömsödön szeretne majd tanítani – reméljük, erre lesz is lehetőség.
Március elejére tervezzük Dömsödre költözésünket, ekkorra az orvosi rendelő felszerelése és a lakás felújítása befejeződik.
Természetesen az éjszakai és hétvégi ügyeletekben részt fogok
venni, így nem csak a saját betegeimmel fogok találkozni.
Az új körzet kijelölése már megtörtént, kérem a betegeimet, forduljanak hozzám bizalommal, hogy segíthessek!
Tisztelettel: dr. Pesti László
(Dömsödi Hírnök, 1996. február)
1997 márciusától másfél évig dr. Bulhardt István rendelt a Zrínyi
utca 8/a-ban.

DR. BULHARDT ISTVÁN
„KEDVES OLVASÓK!
Örömmel értesültem a lehetőségről, hogy néhány sorban bemutatkozhatom a Dömsödi Hírnök hasábjain.
Előbb hadd ejtsek néhány szót magamról, családomról. Dr. Bulhardt István vagyok, és 1964-ben születtem Egerben. Nős vagyok,
két gyermekem van, Péter és Tímea, mindketten öt évesek. Feleségem, Molnár Zsuzsanna a Pest megyei TÁKISZ-nál dolgozik. Jelenleg a kislányom betegsége miatt gyesen van.
Iskoláimat Kazincbarcikán és Edelényben végeztem, majd a Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen szereztem
orvosi diplomát 1990-ben. Ettől kezdve a komáromi Selye János
Kórház belgyógyászati osztályán dolgoztam. Itt szereztem belgyógyász szakorvosi képesítést. Munkám során speciális területem a
gasztroenterológia, a gyomor-bélrendszer tükrözéses vizsgálata volt.
Ez idő alatt sportorvosi teendőket is elláttam.
1997 márciusában a dömsödi önkormányzat képviselő-testülete
megválasztott a III. számú körzet háziorvosának. Egy orvos munkája
egy körzetben más jellegű, mint egy kórházban, emberközelibb, hiszen míg egy osztályon a beteg aktuális betegségeit kezeli, majd
rendszerint elveszíti szem elől, addig egy praxisban a betegeket életük jelentős részén keresztül figyelemmel kísérheti. Éppen ezért nagyobb lehetősége van a betegségek megelőzésére is. Véleményem
szerint ez mint családorvosnak alapvető feladatai közé tartozik. Elsősorban a ma népbetegségnek számító bajok (magas vérnyomás, szívés érrendszeri betegségek, daganatos betegségek stb.) megelőzésére,
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illetve korai kezelésére kell súlyt fektetni. A megelőzést szűrővizsgálatokkal, felvilágosító tevékenységgel, életmód- és táplálkozási tanácsokkal szeretném elősegíteni. Munkámat továbbra is jó szakmai
színvonalon szeretném végezni, ennek érdekében rendszeres továbbképzéseken kívánok részt venni. Remélem, hogy munkámmal minden betegem meg lesz elégedve!
Pár szóban szeretném megköszönni mindazoknak a kitartását, bizalmát, akik a körzet körül kialakult átmeneti bizonytalanság ellenére
kitartottak az új körzet mellett és bizalommal fogadtak. Egyúttal szeretném megragadni az alkalmat, hogy eloszlassam mindazok aggályait, félelmeit, akik ugyan területileg az újonnan létrehozott körzethez tartoznak, de vagy nem tudnak róla, vagy félnek a változtatástól.

Ez az új körzet a háziorvos kollégák és az önkormányzat közös kezdeményezésével jött létre. Ezáltal csökken a kollégák túlterheltsége,
a mérsékeltebb létszámú körzetekben több idő jut egy-egy betegre, és
a kisebb degresszió gazdaságosabbá teszi a praxisok működését. Az
új körzet biztonságos, hosszú távú működéséhez viszont az lenne
szükséges, hogy a kijelölt területről minél többen az új körzetet válasszák. Kérem tehát a területileg ide tartozókat, jöjjenek el, ismerjenek meg és alkossanak véleményt, mielőtt döntenének!
Végül szeretném megköszönni a kollégák támogatását, segítségét,
hogy munkámat zökkenőmentesen kezdhettem meg!
Tisztelettel: dr. Bulhardt István”
(Dömsödi Hírnök, 1997. április)

A Kétszer 7:0
Bajnoki mérkőzést játszott november 17-én Pest megye III. kategóriában Dömsöd és Dunavarsány csapata. Az eredmény 7:0 lett
Dömsöd javára.
Kiváló, sikeres mérkőzés volt. Már az első félidőben lehengerelték az
ellenfelet a mieink. Ezt követően is dinamikus, lendületes játékot láthattunk, egy percre sem volt unalmas a meccs. Gólszerzőink: Cziráky Tamás
3, 2 gólpassz, Szabó Pisti 3, Végh Gábor 1.
Gratulálunk a csapatnak és az edzőnek, Nagy Attilának!

Ebben a sikerben talán benne volt az elődök szelleme is... A mérkőzés
kezdőrúgását Nagy Ferenc a jelenleg köztünk élő legidősebb dabi-dömsödi labdarúgó végezte el, aki két nappal a mérkőzés előtt töltötte be századik életévét, s aki egész életében hűséges játékosa majd szurkolója volt
Dömsöd csapatának.

Feri Bácsi labdarúgó múltját Bencze István Polgármester Úr méltatta.
Megkértem Feri Bácsit, hogy meséljen a dömsödi foci kezdeteiről...
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, átöltözni 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.
Egy alkalommal Dab-Dömsöd a rendőr válogatottal állt ki mérkőzésre. Ezen a meccsen a mi csapatunkban játszott Deák Ferenc, becenevén „Bamba” (1922–1998), aki hússzoros magyar válogatott labdarúgó és gólkirály, a Ferencváros játékosa volt. A mérkőzést végül
mi nyertük meg 7:0-ra.
Mind a 7 gólt Bamba rúgta… A meccsek akkoriban nagy érdeklődést
váltottak ki, mert az emberek elmentek szurkolni saját településük csapatának. Néhol 200-300 néző is jelen volt.
A háború utáni játékosokra így emlékszik Feri Bácsi: Molnár Lajos,
Végh Antal, Mohácsi József, Badenczky Pál, Devecseri Lajos, Juhász
Imre... Hirschler Dezső bácsi fia, Hirschler Pista volt a kapusuk. További
játékosok voltak Karaszi Ferenc, Dudás Lajos, Ujj Öcsi, Tóbisz László...
Ma amikor Feri Bácsi körülnézett a pályán, így szólt:
„Sok minden változott... A régi öltöző jobb oldalon középütt volt, mellette a bejárat. A kerítések újak. Régen voltam itt...”
A mai mérkőzésre elkísérte őt családja, unokái, dédunokái. Ő az
öltöző előtti kispadról napsütésben nézte végig a meccset, majd kifelé jövet gratulált minden játékosnak.
Szabó Andrea

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
nyitvatartása
Hétfő: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csütörtök: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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A G YERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT H ÍREI
Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,
Péntek: 8–11.30 óráig. Szerdán: 8–12-ig Áporkán,
13–17-ig Apajon is ügyfélfogadást tartunk.
Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)
Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezető, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)
06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)
fax: 06-24-523-147,
e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com
Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Egyéb szolgáltatásaink:
• A nyári felzárkóztató program,
• Adományok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor,
• Játszóház, kézműves foglalkozások,
• Álláskereső klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata:
– állandóan hívható; – telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás; segítség mozgósítása; –
kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali,
konkrét segítséget tudnak nyújtani.

A D ömsödi
Általános
Ipartestület
hírei

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

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

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

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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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

Ökumenikus imahét
2020. január 21-24.

Január 21. 18 óra baptista imaház
Január 22. 18 óra dabi református templom
Január 23. 18 óra dömsödi református
gyülekezeti ház
Január 24. 18 óra dömsödi református
gyülekezeti ház
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a
közös elcsendesedés, imádkozás alkalmaira!

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

Temetõi
közlemény
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük
sírhelyét 1994-ben vagy korábban
váltották meg a dömsödi református temetőben, úgy annak érvényessége a törvények értelmében –
25 év elteltével – lejárt. Amennyiben szeretnék azt megőrizni, újra
meg kell váltani 2020. március 1ig. Újraváltani a lelkészi hivatalban lehet: Dömsöd, Petőfi tér 7.
Hivatali idő: hétfő és csütörtök
9-12 óra.
Telefon: 06-24-434-477.
Köszönettel:
Dömsöd-Nagytemplomi
Református Egyházközség
Presbitériuma

Emlékezés

Szeretett Édesanyánkra emlékezünk,

SAS ISTVÁNNÉ IDUKÁRA,
halálának nyolcadik évfordulóján. Emlékeznek rád
lányaid, vejeid, unokáid, dédunokáid.
„Anya tudod, most arra gondolok,
velem vagy, és nem csak álmodom.
Hozzád bújok, cseng a hangod,
dúdolgatsz nekem,
mosolyogva, kedvesen szólsz:
– ne sírj gyermekem –
Szívem megremeg, gyönyörű az álom,
Édesanyámat – újra megtalálom –
Fénysugárral ölel át a végtelen szeretet,
mely örökre megőrzi emlékedet.”
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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

Kollár Miklós – Horváth Melinda Gabriella
MELINDA
Péteri Attila – Patkó Henrietta
HANNA
Móricz Lajos – Burján Bianka
LILI LUCA

Házasságot kötöttek:
Lakatos Tamás – Vidák Dzsenifer
Végvári József – Rácz Anasztázia

Elhunytak:
Béczi Katalin

86 éves

Gulyás László

60 éves

Dolinay Lászlóné Juhász Mária

79 éves

Csordásné Zsákai Éva

50 éves

Márkus Lászlóné Lengyel Mária 52 éves
Orosz József

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: január 25.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: február első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Ácsné Jaksa Szilvia, Balázs Lajosné, Bencze
István, Budai Szilvia, Czeller Cecília, Földvári
Attila, Gerenday Éva, Habaczellerné Juhász Judit, Ispán Imre, Iván Zsuzsanna, Jancsó Attila,
Korona Sándor, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz
József, Szabó Andrea, Szabóné Lévai Csilla,
Thamó Emőke, 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.

06-30-964-0485

PETŐ FI
EMLÉKMÚZEUM

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok
Egyesületünk telefonszáma:

06-20-383-5407

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.

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

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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Gondolatok egy családias kis halgazdaságban
Interjú Orosz Lajossal
A hal ősidők óta fő tápláléka az emberiségnek. Ma sem hiányozhat karácsonykor az ünnepi menüsorból. A keresztény világban úgy tartják,
hogy amikor Jézus az apostolokat emberhalásszá tette, a hal egyúttal a
megtért és megkeresztelt ember szimbóluma is lett.
A karácsonyi halevés magyarázata a néphagyományban is megtalálható. A gyorsmozgású hal az új esztendőben hasonló haladásra serkenti az
ünnepi asztalt körülülő családot, és a halpikkelyek bőséget ígérnek a ház
népének a következő esztendőre.
E hagyományos szokásrendnek megfelelően én is elindultam beszerezni a karácsonyi halászlének való alapanyagot. Épp jókor érkeztem
Orosz Lajos tógazdaságába, ahol javában zajlott a lehalászás. A szokatlanul enyhe télben olyan üdének és frissnek hatott, ahogyan ficánkoltak a
háló fogságába esett halak. Szemnek is tetszetős, gyönyörű, egészséges
példányok közül választottam kettőt, aztán gyorsan a gépem után kaptam,
hogy megörökíthessem azt az életérzést, melyben akkor és ott részem
volt. Végül kíváncsiskodni kezdtem és sorban tettem fel kérdéseimet a tulajdonos Orosz Lajosnak:
– Mekkora ez a halgazdaság, melyet működtet?
– Ez egy 57 hektáros tógazdaság. Összesen három üzemelő tó van, halak tekintetében más-más
korosztállyal, melyet egynyaras, kétnyaras és háromnyarasként különböztetünk meg. Ez utóbbi
alatt a piacképes példányok értendők.
– Mióta foglalkozik
ezzel?
– Tizenhét éve. 2002ben kaptam meg a vízjogi
engedélyt a tevékenységhez.
– Honnan jött az ötlet
a halgazdálkodáshoz?
– Ez az elgondolás
nem volt újkeletű. Tulajdonképpen édesapám is
szeretett volna itt halastavat létesíteni az 1950-es
években, ami végül nem
valósult meg akkor. Én
kertészmérnöki végzettséggel 1982 óta vállalkozóként virágkertészetet
létesítettem itt. A helyhez való kötődésem érthető, hiszen itt állt az ősi

Orosz-tanya. A felső rész a Nádrét, beljebb a Húgyé, azon belül pedig az
Erdőföldek és a Kisduna. Lejjebb az Agyagos és a Disznópálhögye (határnevek). Ez utóbbi területek rendkívül vízállásos, nádas, zsombékos
fekvésűek, még legelőnek is igen gyér minőségűek. A rendszerváltást
követően a földrendezés
után megterveztettem a
tavakat, a szükséges engedélyeket beszereztem,
és így indult el 17 évvel
ezelőtt a tógazdaság. Tennivaló mindig akad bőven, folyamatosan építgetjük a vállalkozást.
– Évente hányszor van
lehalászás és mikor?
– Mint említettem, ez
egy kis gazdaság, ezért
évente egyszer van lehalászás, a karácsonyi
ünnepek előtt, decemberben.
– Milyen eszközökkel
dolgoznak ilyenkor?
– Hagyományosan hálóval és szákkal emeljük ki a halakat.
– Milyen fajta halak találhatóak a gazdaságban?
– Mivel a Dunaági Horgászszövetséggel vagyok szerződésben, elsősorban az általuk támasztott feltételeknek kell megfelelni. Ennek megfelelően elsősorban horgászatra tenyésztem a halat.
Tehát alapfajta a pikkelyes ponty. Mellette ragadozó hal a harcsa, és kisebb fajták is megtalálhatóak, mint pl. a kárász.
– Szereti-e a halat, s ha igen, milyen formában?
– Természetesen igen, szinte mindenhogyan! Szeretem a halászlevet,
rántott halat, rácpontyot, a füstölt halat és a pisztrángot is. Szívesen készítek halkülönlegességeket, mint a halkolbászt, halfasírtot, halgombócot,
olajos és paradicsomos halat.
– Van-e tradícionális étel a karácsonyi ünnepi asztalon?
– Természetesen igen! Halászlé!
Szívből kívánom, hogy mindannyiónk számára az ünnepi asztalnál elfogyasztott hal az új esztendőben valóban serkentse a haladást, pikkelye
pedig bőséget hozzon!
Szöveg és fotók: Vass Ilona

24

XXX. évfolyam 1. szám

Karácsonyi képes összefoglaló
Fotók: Vass Ilona

