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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A Képviselő-testületünk a február 13-i ülésen egyhangúlag elfogadta a 2020. évi költségvetésünket! Az előző hónapban már írtam
arról, hogy első olvasatban január végén került a költségvetés a képviselők elé, csaknem ötvenmilliós hiánnyal. Mivel az önkormányzatok továbbra sem fogadhatnak el költségvetést hiánnyal, így a következő hetek a kiadások lefaragásáról és a bevételek némi növeléséről
szóltak! Végül is a bevételi és kiadási főösszeget 1.540.740.302 Ftban állapítottuk meg és fogadtuk el. Hiányt és tartalékot nem terveztünk. Ennek a hatalmas összegnek a jelentős részét az idei évben a
beruházásokra elnyert összegek teszik ki. Gondolok itt az utas pályázatunk és az egészségügyi központ építését célzó pályázatunk százmillióira!
Az egészségügyi központ építése jó ütemben folyik, ettől függetlenül némi határidő-módosításra szükség lesz. Komoly realitása
van annak, hogy június második felében megtörténhet az ünnepélyes átadás!
Évekig tartó tárgyalássorozat után úgy tűnik, hogy megoldódik a
Bajcsy-Zs. utca egyik udvarán található turulmadár szobor sorsa. A
Pusztai Család nagyvonalú ajándékozási gesztusaként nagyközségünk birtokába kerülhet a több mint fél évszázadon át Takó Miklós
bácsi udvarán „élő” turul! Fülöp Elemér szobrászművész alkotása
Szegedre került restaurálásra. Leleplezése a Hivatal előtti téren – a
terveink szerint – június 7-én vasárnap, a Trianoni megemlékezés
keretében lesz. Úgy gondolom, hogy a nemzeti összetartozás évében
a szoborral – minden politikai felhang nélkül – méltó emléket állítunk az utókor számára!
Orvosainkkal konzultálva megtettük a szükséges lépéseket egy
esetleges koronavírus fertőzés megelőzésére. Összesen 20 darab fali
fertőtlenítő adagolót rendeltünk a várótermekbe, az óvodába, a
konyhára, az OMK-ba és a Hivatalba. Az Iskolába azért nem, mert
tájékoztatást kaptam a tankerület igazgatójától, hogy Ők gondoskodnak erről! Amikor e sorokat írom, akkor Magyarországon még nincs
vírus, de fel kell készülnünk minden eshetőségre úgy, hogy ne essünk a pánikkeltés hibájába! Szinte biztos, hogy előbb-utóbb megjelenik nálunk is, így csak remélni tudom, hogy országunkban enyhe
lefolyású lesz! Ezt kívánom polgármesterként és a leginkább veszélyeztetett korcsoport tagjaként!
Az Általános Iskola Széchenyi jótékonysági bálja méltó folytatása
volt az évtizedeken keresztül megrendezésre kerülő Valentin-bálnak! Köszönöm a meghívást, jól szórakoztam, és nagyon örültem a
mostani nagyapa szerepnek!
Befejezésül a szokásos kérésem. Kérem rendeljék adójuk 1 százalékát a Dömsödért Alapítványnak. Adószámuk: 18668456-1-13. Köszönöm szépen!
Bencze István

Meghívó
1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulójának ünnepi megemlékezésére

2020. március 15.
10.00 órakor ünnepi mûsor a Mûvelõdési Házban
Megemlékezést tart: Kovács Gyula képviselő
Ünnepi műsor: Ju és Zsu Társulat és a Széchenyi István Általános
Iskola 8. b osztály tanulói. Felkészítő: Ócsai Julianna.
A Petőfi Múzeumnál leleplezésre kerül
Szabó Lajos múzeumalapító emléktáblája.
Koszorúzás a Petőfi Emlékhelyeken:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Petőfi Emlékmúzeum,
Petőfi-ház, Petőfi tér, Petőfi-fa.
Az emlékhelyeken közreműködnek:
a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.
Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!

2

XXX. évfolyam 3. szám

Veszni hagyjuk vagy mégsem?
Dömsödön a Duna-parton álló Bazsonyi–Vecsési nyaraló a neves festőművész házaspár kedvelt tartózkodási helye volt. Az ingatlan ma Dömsöd Nagyközség tulajdonában áll. Az épület állapota, a benne lévő 18
négyzetméteres szekkóval erősen kritikus.
Januárban és februárban elkezdtem bemutatni a szekkó részeit, ami
összesen öt falrészen helyezkedik el. Most a harmadik falfelület leírásával próbálkozom, segítségül hívva Bazsonyi Arany magyarázatait.

Januárban megjelent felhívásunk a nyaraló és a szekkó sürgős állagmegóvására, illetve felújítási munkálataira mutat rá. Az állagmegóvást és
a teljes beruházási költséget az önkormányzat teljes egészében nem tudja
felvállalni, ezért van szükség összefogásra!
Veszni hagyjuk vagy sem… ?
Mindaz aki úgy érzi, ne hagyjuk veszni ezt az országos szinten is
egyedülálló értéket, lehetősége van arra, hogy támogatásával segítse
a felújítást! A felajánlásra szánt összeget Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának számlájára utalhatja. A közlemény rovatban mindenképp tüntesse fel: BAZSONYI–VECSÉSI NYARALÓ FELÚJÍTÁSA.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának számlaszáma:
11742070-15393159
Közlemény rovatba:
BAZSONYI–VECSÉSI NYARALÓ felújítása

Fotó: Vass Ilona
Ezen a felvételen a harmadik fal látható. A művésznő a következőt
jeleníti meg: Tűz. Ősz. Csillag. Családi meleg. A figurák felsorakoztatásával egy generáció jelenik meg előttünk. Az apa, anya
és a fiú aki megérkezik. A szülők az otthon, a Minden, ahová
mindig haza lehet térni. A ládán, melyen ülnek, Bazsonyi Arany
szüleinek monogramját olvashatjuk. Hátrébb a tűz. A tűz, mely
szintén az otthont szimbolizálja, egy ifjú melegszik mellette. Tűzmadárral tenyere fészkében.

Az így átutalt támogatások az önkormányzat számláján elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra.
Berki Géza helyi alkotó az
általa készített 90x80-as festményt ajánlott fel sorsolásra
azok közt, akik támogatják a
Bazsonyi–Vecsési nyaraló
felújítását. A felajánlott kép
címe: Vacsora a pusztán.
A sorsolásra ünnepélyes
keretek közt, a Dömsödi Napok megnyitóján kerül sor.
Köszönet az eddig megtett
önzetlen felajánlásokért! Áprilisban újabb részleteket osztunk meg az érdeklődő közönséggel.
Meglévő értékeinket ne hagyjuk veszni!
Vass Ilona múzeumvezető

A következő nyilvános képviselő-testületi ülés március 25-én szerdán 16 órakor
a Művelődési Központ házasságkötő termében kerül levezetésre.

Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés március-április hónapban
Házhoz menõ lomtalanítás
Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtés

Dömsöd
üdülő

március
26.
16.

április
23.
11.

Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés

Dömsöd
üdülő

március
20.
16., 30.

április
3., 17.
11., 27.

A lomtalanítást évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő típusú ingatlan
esetében EGY alkalommal (3 m3/alkalom mennyiségben), házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152
(2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.
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Í G Y I N D U L T…
Beszélgetés dr. Sitnikiewicz Lászlóval,
a Dömsödi Hírnök elsõ felelõs
kiadójával
Az 1990-es esztendő több szempontból
is fordulatokban gazdag volt. Szeptemberben Dömsöd lakosai négy évre polgármestert és képviselőket választottak. Az újonnan megválasztott faluvezetés októberben
döntött arról, hogy megalapítja a „Dömsödi Hírnök” c. helyi lapot. A cél ezzel az
volt, hogy a község lakosai számára hiteles
közérdekű információkat szolgáltassanak.
Mindez idestova harminc esztendeje
történt. Ennek apropóján kerestem meg
és beszélgettünk dr. Sitnikiewicz Lászlóval, a Dömsödi Hírnök első felelős kiadójával, Dömsöd első polgármesterével.
– Mint megválasztott polgármester, milyen kihívásokkal kellett
szembenéznie?
– Az 1990-es év komoly változásokat hozott Dömsöd Nagyközség
és annak polgárai – hasonlóan ebbe a Kárpát-medencébe beszorított
ország többi településének életébe. Érdekek, konvenciók, egzisztenciális irányelvek, stílusok alakultak át – család, munkahely, fennmaradás –, új értékek, új társadalmi kihívások jöttek létre és haltak el.
Benne éltünk az előzmény-korszakban, annak minden nyűgével és
kihívásaival együtt, majd tanúi voltunk az új struktúrák kiépülésének.
És persze ebben a nagy, újszerű és összerakott világban ki jó szándékúan, ki hitből és meggyőződésből, ki állandó gyanakodástól fűtve
próbálta áterőszakolni az igazát az akkor létező és működő döntéshozó fórumokon. Ez a történelmi esemény egy igazi korszakváltás volt,
melyet az akkori viszonyok ismeretében, és persze az akkori körülmények közepette bátran nevezhetünk történelmi léptékűnek. Ebben
a felfokozódott új jövőt tekintve még nem teljesen megismert világban került sor képviselőtársaim és személyem megválasztására. Többek között két alapvető célt tűztünk ki magunk elé. Az alapintézményeink folyamatos és rentábilis működése mellett fejlesztéseinkben
politikamentes egyetemlegességre kell törekednünk. Képletes példával élve, ha tudunk építeni 100 m hosszú betonjárdát, azon csak mint
polgár közlekedik, a hatósági építési adó stb. ügyekben csak mint
polgárt érinti az államigazgatási eljárás.
Másik célként fogalmaztuk meg, hogy ha építeni, létrehozni tudunk egy-egy célként kijelölt és meghatározott feladatot, nagyságrendjétől függetlenül ne a jelennek, hanem a jövőnek, gyermekeinknek és unokáinknak építsünk. Ebben az átalakult, megváltozott, új kihívásokkal jelentkező helyzetben is tudtuk biztosítani – alapvető feladatként – intézményeink folyamatos és zavartalan működését, anyagi és emberi vonatkozásban is. Ebben a munkafolyamatban és időben
került sor az előző választási ciklusban elkezdett egyik kiemelkedő és
nagyságrendben élenjáró nagy beruházásunk, a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ kivitelezési záró-munkálataira, annak átadására, az utolsó műszaki szakasz anyagi fedezetének előteremtésére. Mivel soha nem állt elő olyan helyzet, hogy az elhatározott megvalósítandó feladatként megjelölt cél állt az egyik oldalon, a kivitelezéshez szükséges anyagi források a másikon, így minden munkaszakasz anyagi fedezetét külön-külön kellett nagy áldozatok árán, pályázati lehetőség nélkül megszerezni. Ugyanakkor Nagyközségünk
életében szintén kiemelkedő fontossággal bíró másik nagy beruházásunk, a gázfejlesztés és hálózatkiépítés is megindult, ami lakossá-

gunk megelégedésére szintén befejeződött, és működése azóta is folyamatos.
Úgy gondolom, összességében eleget tudtunk tenni választóink és
lakosságunk túlnyomó többsége felénk irányuló elvárásainak, az akkori képviselő-testület kiváló tagjai, a Polgármesteri Hivatal szakértelme és Nagyközségünk tenni akaró lakosainak nélkülözhetetlen támogatásával.
– Az új képviselő-testület szinte első döntései közt szerepelt egy
helyi lap létrehozása. Miért érezték ennek szükségességét?
– Azt a tényt, hogy a kialakult struktúráknak, újonnan megtapasztalt gazdasági, társadalmi viszonyoknak, lakosságunk támasztotta új
kihívásoknak és igényeknek csak úgy tudtunk elvárható módon megfelelni, ha nem csak általában végezzük tevékenységünket, hanem a
már kimerült régi, megszokott és eddig rendelkezésre állt tájékoztatási fórumok helyett modern, sokrétű – természetesen politikamentes –,
az önkormányzatnak széleskörű tájékoztatását biztosító, ugyanakkor
lakosságunk tenni akaró közösségei számára minden téren biztosítsuk és tegyük számukra lehetővé a szabad vélemény-nyilvánítást, a
közösségi ügyekbe való beleszólást, az egészséges viták és vélemények közlését, hogy hírként, információként megjelenhessenek közösségi életünk legszélesebb spektrumait összefoglaló helyi híranyagok. Képviselőtársaimmal egyetértésben ezen célok és igények
kiteljesedése érdekében hozta meg az Önkormányzat képviselő-testülete az egybehangzó döntést, hogy „Dömsödi Hírnök” néven helyi
lapot alapít, aminek 1. száma 1990. december hó 1-jén megjelent.
– Az újság első felelős szerkesztője Kohlné Rózsa Katalin, magyar-történelem szakos tanár volt. Hogyan esett rá a választás?
– Újonnan alapított és létrehozott helyi újságunknak keresnünk kellett egy felelős szerkesztőt, aki a lapot gondozza, irányítja és működteti. Ez irányú tájékozódásunkat már a lap megalapítása előtt elkezdtük. Beszéltünk erről kollegákkal, önkormányzati képviselő társaimmal, dömsödi polgárokkal, társadalmi szervezetekkel, széles körből
akartunk meríteni, erre a célra megfelelő embert találni. A sokféle vélemény alapján körvonalazódni látszott, hogy keresésünket a tantestület köreiben kell folytatnunk. Természetesen pedagógusainkat is megkérdezve – az akkori iskolaigazgató, Lázár Józsefné Katika véleményét is meghallgatva – a választás Rózsa Katikára esett, akit felkértem
a „Dömsödi Hírnök” szerkesztésére. Már az újság 1. számának megjelenése, annak igényesen szerkesztett tartalma, a benne megjelent cikkek, riportok, közösségi életünk sok szegmensét megjelenítő írások –
és még sorolhatnám – önmagukért beszélve bemutatták, hogy Rózsa
Katika felelős szerkesztői felkérése telitalálat volt. Ez irányú munkájába, szerkesztői feladataiba be tudta építeni vele született igényes realitásérzékét, humánumát, magyar-történelem szakos tanári mivoltából
eredő nagyon hasznos és alkalmazott történések iránti színes és kitűnő
arányérzékét, válogatás technikáját. Elmondhatom, hogy Rózsa Katika felelős szerkesztői munkája meghatározta a lap pozitív arculatát,
magas színvonalát, és nagy részben neki köszönhető, hogy keresetté
és olvashatóvá tette, és ennek következtében az akkori időben gomba
módra létrejövő, szaporodó helyi lapok között a „Dömsödi Hírnök” a
legelsők egyikeként foglalt helyet.
– A lap fenntartását az önkormányzat beépítette a költségvetésbe?
Hogyan oldották meg?
Folytatás a következő oldalon.

4
Folytatás az előző oldalról.
– A lap fenntartása is komoly kihívást és feladatot jelentett számunkra. Mivel a működési kiadásokból minden forint feladattal terhelt volt,
munkatársaimmal a költségvetés tételes és állandó vizsgálatával és a
kevésbé fontosnak tűnő (ha volt egyáltalán ilyen) feladatokra előirányzott források lefaragásával tudtuk biztosítani a lap működését. Itt kell
megemlítenem, hogy Sáfrán József, az akkori Dózsa Mg.Tsz. elnöke
felismerve, hogy sok dolgozójuk egyben dömsödi polgár is, nélkülözhetetlen rendszeres anyagi támogatást nyújtott a lapnak. Így tudtuk saját
erőből és az említett anyagi támogatással biztosítani a lap fenntartását.
– Milyen érzés, ha ma kezébe veszi a „Dömsödi Hírnök”-öt?
– Milyen érzés, ha ma kézbe veszem a „Dömsödi Hírnök”-öt? Ott
voltam a lap születésénél és jelen voltam a 30. születésnapján. Az első megjelent számtól előfizetője vagyok a lapnak. Amikor kézbe veszem, költői kifejezéssel élve érzem az ujjaimban a lapból áramló információkat, közléseket, érzem a lap mondanivalóját érintő átadási
igényét, majd elolvasva annak tartalmát újra és újra azt gondolom,
hogy ez a szeretett hírcsatorna csak az enyém és csak a miénk, dömsödi polgároké.
– Mit olvas és mit olvasna benne szívesen?
– Mindent szívesen elolvasok ami megjelenik benne. Ha mégis egy
kicsit válogathatok, elsősorban az önkormányzati, közösségi életünket befolyásoló és az azt lefedő híreket, információkat veszem előre.
Látható, hogy az önkormányzat erőfeszítéseket tesz az alapintézmények fenntartható működtetése terén, és olyan fejlesztéseket kezdeményez és hajt végre, melyeket az anyagi forrásai engednek. Ez nagyon komoly munkát igényel a felelősöktől, viszont vannak látható,
komoly eredményei is. Szívesen olvasom és visszalapozom a megjelent régi történéseket és információkat. A teljesség igénye nélkül említem atyai jó barátom és volt alpolgármester Bödő Mihály kitűnő
helytörténeti írásait, cikkeit, aki óriási élettapasztalatával, emberismeretével, végtelen jóindulatával, bölcsességével nagyban hozzájárult az
újság tartalmának pozitív bővítéséhez és az önkormányzati munka kiteljesedéséhez. Nagyon tetszett a „Hogy tetszik lenni?” rovatból id.
Doroszlay László riportja, aki a magyar vendéglátás legendás múltjáról beszélt, egyben iskolát teremtve az akkori és mai vendéglátás alapjainak. Szívesen gondolok vissza In Memoriam id. Papp József címmel előadott visszaemlékezésekre, hiszen id. Papp József kitűnő gazdasági szakemberként és vezetőként (id. Papp József a dömsödi
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Aranykalász Mg.Tsz. első és utolsó elnöke volt) sok száz embernek
adott munkát és ezzel kenyeret és megélhetést, ugyanakkor élsportolóként Európa- és világbajnokságokon vett részt és sikeresen versenyzett.
Dömsöd Nagyközségnek világhírnevet szerzett, amikor az 1978ban Kecskeméten megrendezett négyesfogathajtó világbajnokságon
csapatban aranyérmesek lettek. És még sorolhatnám. Sipos Lajos mint
tanítvány tovább öregbítette e sportág sikereit. Köszönet jár érte!
Továbbá érdekel az újságban megjelenő sokféle hír, információ,
hozzászólás, tantestületünk munkájáról szóló, tanuló ifjúságot érintő
minden tájékoztatás, ezen interjúban – helyszűke miatt – részletesen
csak epizódokat kiemelő számos közlés.
Összegezve: minden érdekel, ami helyi lapunkban, a „Dömsödi
Hírnök”-ben megjelenik!
– Harminc év alatt az információk áramoltatásának technikai
háttere nagyon gyors fejlődésen mint át. Lehetővé vált a digitális levelezés, és az online oldalak egy kattintással megjelenítik a kért információkat. Mi a véleménye, mi a küldetése ma egy hagyományos
papír alapú lapnak?
– Az elmúlt 30 év alatt minden tevékenységünket átírta és a továbbiakban is át fogja írni az információk áramoltatásának technikai
háttere. Hiszen már online is olvasható a „Dömsödi Hírnök”. Sokunk
mindennapjainak részévé vált a számítógép, munkánk során, vagy
magánügyben egyre inkább használjuk. Elektronikus formában intézünk sok mindent. Amit lehet: levelezünk, kommenteket írunk, táblázatokat, riportokat készítünk, egymással chatelünk. Úgy gondolom,
hogy nem szabad sem félni tőle, sem ellenezni alkalmazását, hanem
minél hamarabb meg kell tanulni kezelését és „humanizálni”, munkánk részévé kell tenni. Egyébként nagyon szeretem a könyveket, de
konzervatív beállítottságú, hagyománytisztelő emberként a kiadványokat és a „Dömsödi Hírnök”-öt is papíralapú megjelenítésben szeretem olvasni. Mi a küldetése ma egy hagyományos papír alapú lapnak? Véleményem szerint elsősorban az, hogy azok az olvasók – közöttük én is – akik az ez irányú technika hatalmas és gyors fejlődését,
annak mindennapi életükbe való begyűrűzését elismerik, de nem szeretik, a papíralapú lap forgatása, olvasása közben egy még fellelhető,
lassan tovatűnő, de sok tekintetben már egy új világot jelentő környezetbe tudják, tudjuk képzelni magunkat.
Az interjút dr. Sitnikiewicz Lászlóval Vass Ilona készítette

2020 februárjában Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
tulajdonába került a már jól ismert turul szobor!
Örömmel tudatjuk kedves olvasóinkkal, hogy az Önkormányzat tulajdonát
képezi a már korábban kiállított turulmadár emlékmű! A szobor egyediségét
jól mutatja, hogy alig pár darab készült belőle. Dömsöd Nagyközség Önkormányzata büszke, hogy ez a szimbolikus ereklye ismét kiállításra kerülhet!
Az emlékmű adományozás útján került Nagyközségünk tulajdonába.
Az adományozó személyeknek ezúton is köszönjük nemes felajánlásukat! Köszönjük Pusztainé Takó Máriának, dr. Pusztai Attilának és
Pusztai Mariannának.
A szobor jelenleg Szegedre került restaurálásra, ahol felújítása mellett
a karmai közé elhelyezésre kerül újra a kard is. A rekonstrukciót követően
visszaszállítjuk a szobrot Dömsödre, és június 7-én a Hivatal előtti parkban ünnepélyes keretek között átadásra kerül. Az ünnepi beszédet Pánczél
Károly országgyűlési képviselő Úr és Bencze István, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Polgármestere mondja el.
Ezúton sok szeretettel várjuk olvasóinkat és hozzátartozóikat az ünnepségre, melyről bővebb tájékoztatás hamarosan megjelenik a www.
domsod.hu felületen és a Dömsödi Hírnök folyóiratban.
Jöjjenek el, ünnepeljünk együtt! Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
(Forrás: Dömsöd Nagyközség hivatalos honlapja)
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Óvodai beíratkozás
Kedves Szülők!
A 2020/2021-es nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának időpontja 2020. április 27-én, 28-án és 29-én lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Dömsödi Nagyközségi Óvoda Központi épületében („Új”
Óvodában, Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta 8-16 óráig.
NKt. 8. § (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2017. augusztus 31-ig
születtek.
A kötelező óvodába járás csak azokra a gyermekekre vonatkozik,
akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket! A jelenleg is óvodába járó gyermekeknek nem kell újra beiratkozni!
A nevelési év 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő
hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
A gyermek felvétele: NEM A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN
történik.
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el, hiszen ekkor lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek megismerkedhessen az óvoda épületével, udvarával, a sok gyermek látványával, és egy
új élményben részesülhessen.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
• Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított
személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát.
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a sajátos
nevelési igényről szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési – tanulási –
magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, illetve ha a családban tartós beteg van, akkor
az arról szóló igazolások, nagycsaládos igazolás, nevelésbe vételt elrendelő gyámhatósági határozat,
• szülői felügyeletről szóló végzés (a különélő szülők a gyermek
sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság
döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől
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különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta
vagy megvonta),
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket), aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem,
hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad
férőhelyek függvényében! Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a 3 éves
kor alatti gyermekek automatikus felvételét.
Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az óvoda a
gyermekek hároméves korától ellátja a Szakértői Bizottság véleménye
alapján azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek (mozgásszervi,
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekekkel együtt nevelhetők.
Az óvoda Dömsöd település teljes közigazgatási területéről biztosítja a
felvételt.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a
döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2020. május 29-ig.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet
nyújthat be az óvodavezetőnél. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Madarász Mária
intézményvezető

Csatlakozzon Ön is közös
összefogásunkhoz!
Március 28-án (szombaton) ismét

ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDÉS
lesz településünkön!
Gyülekező reggel 9 órakor a Polgármesteri Hivatal előtti
parkolóban. Ha Ön úgy érzi, fontos lakókörnyezetünk
rendbetétele, ne habozzon, jöjjön el!
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Februári események az iskolában
Lázár Ervin Program

Iskolagyümölcs-program iskolánkban

A Lázár Ervin Program az összes általános iskolás tanuló számára
lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson színházi, tánc- vagy
cirkuszi előadásra. A dömsödi diákok is éltek ezzel a lehetőséggel:
2020. január 30-án a 6. osztályok cirkuszi előadásra Budapestre utazhattak.
Február 18-án a két 3. osztály tekinthette meg a Tündér Lalát a
Pesti Magyar Színházban, a 4. osztályosok pedig a Talamba ütőegyüttes műsorát élvezhették a program keretein belül.
Mindenki jól szórakozott, élményekkel tért haza.

A 1-6. osztályos tanulók hetente kétszer kapnak gyümölcsöt vagy
100%-os ivólevet az egészséges táplálkozásra hívva fel a figyelmet. Most
alkalmunk volt többet is hallani a témáról, hiszen a 4. és 5. osztályok február 17-én egy előadáson vehettek részt. Itt a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása mellett a teljes kiőrlésű pékáruk és cukormentes italok előnyeiről is beszélgettünk. Egy kis egészségügyi ismertetőt is kaptunk a Heimlich-fogásról, amit félrenyeléskor szükséges alkalmazni. A gyerekek sok
ismerettel rendelkeztek a témához kapcsolódva, érdeklődéssel hallgatták
az előadást.

Idegen nyelvi vers- és prózamondó
verseny

Vers- és prózamondó verseny

Iskolánk három tanulója vett részt a Szigetszentmiklósi József Attila
Általános Iskola idegen nyelvi vers- és prózamondó versenyén, ahol angol
nyelven előadott versekkel igyekeztek elnyerni a zsűri tetszését.
A hatodik évfolyamot Katona Vivien, a hetediket Takács Zita és Bucsi
András képviselték. Takács Zita első, Bucsi András harmadik helyezést
ért el.
Minden résztvevő tanulónknak gratulálunk!

Iskolánk öt tanulója vett részt a 2020. 02. 19-én megrendezett Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola névadójáról elnevezett vers- és prózamondó versenyen.
Az alsó tagozatot három fő képviselte, Farkas Boglárka Emma 2. osztályos tanuló első, Kultsár Heidi Gerda 3. osztályos tanuló harmadik díjat
kapott.
A felső tagozatosok közül Tarr Zoltán 5. osztályos diák a zsűri különdíjában részesült.
Minden résztvevőnek gratulálunk!

Alsós farsang
Iskolánkban február 13-án, csütörtökön rendeztük a farsangi mulatságot, amire minden osztály lelkesen készült. A tanulók jelmezes előadásaikkal
mutatkoztak be, majd finom falatokat fogyaszthattak az osztályok asztalánál. Vidám délelőttöt töltöttünk együtt!
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Felsõs farsang
Február 14-én került sor a felsősök farsangjára, ami kicsit másként zajlott,
mit a korábbi években. A 8. a és 8. b osztály vidám tánca nyitotta a műsort, a
többi osztály nem lépett fel közösen.
Egyéni, kiscsoportos fellépések szórakoztattak, majd kezdetét vette a „buli” a nagyteremben.
A folyosón játékra volt lehetőség: uno, póker, malomcsaták zajlottak, amiben a tanárok is részt vettek. Arcfestésre is volt lehetőség, és tombolanyereményekben is reménykedtünk. Az asztalokon finomságok sorakoztak, köszönjük a Szülőknek!

Az 1. Széchenyi Jótékonysági Bál
Ismét bálozhatott a falu apraja-nagyja.
Iskolánk életében hagyománya volt a farsangi időszakban megrendezett bálozásnak, de
mintha ez a hagyomány lassan a feledés homályába veszett volna. Gondoltunk egy nagyot,
mert úgy éreztük, nem hagyhatjuk elveszni értékeinket. Szerettünk volna szülőnek és gyereknek közös szórakozási lehetőséget biztosítani,

és nem utolsósorban megtámogatni ballagó nyolcadikosainkat.
Leporoltuk tehát a régi díszeket és sok újat
készítettünk melléjük. Felkerestük kis falunk, illetve a környékbeli települések vállalkozóit,
hogy támogatást, tombolát kérjünk. Mindenhol
nyitott kapuk fogadtak, egy-egy jó szót és rengeteg értékesebbnél értékesebb felajánlást kap-

tunk. Szülő és gyerek együtt dolgozott karöltve
osztályfőnökeikkel, hogy mindannyian egy felejthetetlen estét tölthessünk együtt.
A bál estéjén boldog mosollyal az arcukon,
izgatottan fogadták vendégeinket nyolcadikos
diákjaink, akik a Ju és Zsu társulattal közös műsorral nyitották meg első bálunkat. Kicsik és nagyok együtt rophatták Horváth János (Matyi)
muzsikájára, majd pihenésképpen fogyaszthatták Tarr Laci remek vacsoráját.
Reméljük, hogy évek múltán egy már hagyománnyá vált esemény úttörőjeként tekinthetünk
vissza a 2020-ban megrendezett első Széchenyi
Bálra, mely nem valósulhatott volna meg lelkes
segítő szülők, kollégák, gyerekek, közösségünk
támogatása nélkül.
Bál támogatók:
Ács József, Ambruska Margit, Bangó Bálint,
Bányai Virágkertészet, Becsei Vendéglő, Bélavári Tibor – Minidiszkont, Bojtos Mónika –
Frézia Fehérnemű, Bulyáki Eta, Burján András
Attila – Burján Hús, Csinos Zoltán, Csöme Kft.,
Dobos György – Dobos ABC, Domotors Kft.,
Dömsödi Gazdabolt, Dömsödi Italbarlang,
Éliás-Földvári Zsuzsanna – Bella Virág Ajándék, Feketéné Patonai Nóri és Józsika, Földi
Krisztina – Kriszti Beauty, Goods Market –
Dömsöd, Goods Market – Szalkszentmárton,
Harmónia Sószoba, Harsányiné Dobos Ildikó,
Havasi István – Állateledel, Ju és Zsu Társulat,
Ju és Zsu Társulat – Nagy Seby, Katusné Czikora Anita, Kis Imre üzlet – Dömsöd, Klenánczné
Judit – CBA, Kovács Méhészet, Kovács Zoltán
– Papír-Írószer, Kunszentmiklós Bútordiszkont,
Lődi Tamás – Roll Szerviz Kft., Mátrix Hajstúdió – Horváth Mónika, Matula Bettina mesterfodrász, Mészáros Laura – Minden Lényeges
Szalkszentmárton, Mészáros Pálné, Nagy Mónika – Varázsszalon, Nagyné Katus Gabriella,
Nasi Bau Kft., Patonai Család, Perger Éva –
aerobic edző, Perger Éva – Évi Fészke, Perger
János – Barkácsbolt, RABEN Trans European
Hungary Kft., Sallainé Zöldág Judit – Divatáru
és sportruházat, Siposné Csécs Zsuzsanna, Tarr
Laci Konyhája, Tókert Csárda – Ráckeve, Varga Béla, Zöldág Ágnes – Harmónia Sószoba,
Zsiba Mihály – FEKI Autóalkatrész Kft. Kiskunlacháza.
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Február 19-én volt a Móra Ferenc Vers- és
Prózamondó, Meseíró és Meseillusztrációs Verseny díjátadója Szigetújfaluban. A pályázatot a
Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola hirdette meg.
Meseillusztráció kategóriában az alábbi növendékeink lettek díjazottak a dömsödi tagozatról: Jánosi Gábor I. helyezés, Kadók László Levente II. helyezés. Felkészítő tanárok: Brusztné
Firnigl Judit és Germán Fatime.
Iskolánk apaji tagozatáról Keszthelyi Tímea
III. helyezést kapott, felkészítő tanára: Kérges
Tünde.
Gratulálok a pályázóknak és felkészítő pedagógusoknak a gyönyörű eredményekhez!
Köntös Ágnes
intézményvezető

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Dezső Lajos
Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett

fúvós szólisták és kamaraegyüttesek baráti találkozójára.
A rendezvény helye és ideje:

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Dömsöd
2020. április 03. péntek, 15 óra

„Régi mesékre emlékszel-e még?”
2019-ben indult rovatban számos kedves iskolai emlék villant elő
az 1978-79-es tanévből. Csónakház átadása, aszfaltrajzverseny, iskolai vetélkedő, klubdélután, farsang – hogy csak néhányat említsek. A
szándék, hogy mindenki keresse meg magát a fotókon, mutassa meg
gyerekeinek – bevált. A felhívás tovább is szólt, miszerint érdemes
folytatni a régi meséket, az emlékezést!
Néhány fotó került ismét szerkesztőségünkbe, melynek témája:
farsang. Két felvétel 1976-ból származik, egy pedig csaknem tíz
évvel későbbi, 1986-ból.
Folytassuk hát a régi meséket! Várjuk iskolai témában fotóikat,
hogy megoszthassuk másokkal is!
„Az emlékezés az egyetlen paradicsom,
ahonnan nem űznek el” – jelige

1976. január 31.

1976. január 31.

1986. február
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Egyesületi beszámoló 2019
Akár települési, akár nagyobb térségi vagy országos viszonylatban nagy szükség van civil kezdeményezésekre, szervezetekre. Minél több van
belőlük, annál színesebb és élhetőbb lesz egy falu, város vagy egy ország.
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület 1995-ös megalakulása óta arra
törekedett, hogy minél több új vagy újszerű programot, hagyományt teremtsen, vagy a régit ápolja. A működésünk során a falu lakosságának és
a környékbelieknek bizonyítottunk a sok-sok programmal és együttműködéssel.
Remélhetőleg ez a folyamat még nagyon sokáig fennmarad sokak örömére.
2019-ben kissé visszafogottabban működtünk, mert az anyagi lehetőségeink nagy részét felemésztik a Biztos kezdet Kisherceg Gyerekház
működtetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok. Ez a fontos intézmény már országos hírű, pozitív kisugárzású, példaértékű hely lett, amire
nagyon büszkék vagyunk. A szuper szakmai vezetés és program, a munkatársak és a segítőink tették azzá. Az egyesületünk számára továbbra is
az egyik legfontosabb feladat lesz, hogy ez a közösségi hely minél színvonalasabban és zavartalanul működhessen.
Nagyon fontos volt számunkra az induláskor, hogy minden korosztály
számára megfelelő programot, lehetőséget biztosítsunk. A Gyerekházban
a családosok, a kisgyerekesek részesülnek támogatásban. Sajnos a több
éves Családi és Gyermeknapjainkat már nem tudtuk 2019-ben – sőt előtte
sem – megrendezni! Igaz, mi arra törekedtünk, hogy önfenntartó legyen
minden ilyen programunk, némi szponzori támogatással. De a jelek szerint ez nem volt vonzó sokak számára, illetve talán még konkurenciát is
láttak ezekben a programokban. Pedig szuper lenne, ha Dömsödön a nyári hónapokban szinte minden hónapban lenne egy-egy színes, nagyszabású közösségi rendezvény. De erre még várni kell?! Talán lesz rá mód?!
Ezzel szemben már 1996 óta folyamatosan szervezzük meg a Zenés Nyári Estéket a Petőfi Múzeum kertjében – már ha az esős időjárás nem szól közbe – vagy a Gyerekház nagytermében. A korábbi 5-6 alkalommal szemben
2019-ben is csak három előadás volt a fenti két helyen. Nagy siker és érdeklődés mellett szórakoztatták a nagyérdeműt helyi és meghívott előadók, a záró előadást végre a hangulatos Múzeumkertben tudtuk megtartani.

Több éves előkészítő munka után 2019 novemberében végre sikerült a
Dömsödi Nagytemplom Református Egyházközséggel közösen megtartanunk a Jótékonysági Mága Zoltán-koncertet. Óriási volt az érdeklődés,
a templom szinte teljesen megtelt. A csodás környezet, az akusztika és a
szenzációs program nagy hatással volt a jelenlévőkre. Mága úr és zenekara egy felejthetetlen élménnyel gazdagította a jelenlévőket, s ez által támogatta a Szőnyi Károly otthont és a Kisherceg Gyerekházat. Remélhetőleg lesz még hasonló közös jótékonysági programunk. Ezúton szeretném
megköszönni minden kedves támogatónknak, hogy hozzájárult a sikeres
programhoz, a gyűjtéshez.

2019-ben nem volt Mikulás-várás Dömsödön program a Még 1000 év
Dömsödért Egyesület szervezésében.
Jó pár éve mindig rá, alá szerveztek az egyesületi Mikulásra, s annak a bizonyos konkurens csapatnak minden negatívuma nálunk csapódott le. Mert
ugye mindenki úgy tudta, hogy a Még 1000 év Dömsödért Egyesületé a Mikulás. Nos, 2019-ben átengedtük a teljes terepet Dömsödön 25 év után.
Sajnáljuk, hogy ezt a döntést kellett hoznunk. Így nem csak a csomagkiszállítás nem volt a részünkről, de nem volt a Horváth-kertben a
szokásos műsor, közös Mikulás-várás, nem volt kocsikázás sem a Petőfi Múzeumtól, de volt családi program a Gyerekházban hétvégén, sőt a
Mikulás-futás is elmaradt. Egyedül a Falusi Betlehemest állítottuk fel a
Múzeum kertjében. Nagyon sokan hiányolták és nem értették ezt a lépésünket. De talán így lehetett elejét venni a több éves rossz hagyománynak. Tervezzük egy újfajta decemberi ünnepkörhöz kapcsolódó program szervezését 2020-ra.
2019-ben a korábbi civil kezdeményezésen alapuló karácsonyi jótékonysági élelmiszer- és ajándékgyűjtési akcióba bekapcsolódott Egyesületünk és vállalta a főszervező szerepet. Hiszen korábban a Gyerekházban az
egyesület tagjai osztották szét és vitték ki a rászorultaknak a boltokban öszszegyűjtött csomagokat. Szerencsére mások is érzékelik, hogy nagyon sokan élnek közöttünk olyanok, akik önhibájukon kívül kerültek/kerülhetnek
nehéz helyzetbe, és minden segítség fontos számukra. Így már mások más
céllal, de gyűjtöttek a faluban. Külön öröm volt számunkra és a megajándékozottak számára, hogy több család a fenyőfától a díszeken át a fa alá való ajándékokig, játékokig kaptak még élelmiszercsomagot is a felajánlásokból. Remélhetőleg idén is lesznek nemes és nagylelkű felajánlások.
A Dabi Játszótér és Pihenőpark lenne, lehetne az Egyesületünk és a falu
gyermekes családjai számára egy tökéletes közösségi, szabadidős hely. A
nyitás után pár évig az is volt. De sajnos jöttek a kéretlen, de annál szorgalmasabb vandálok, és elkezdték szépen szisztematikusan szétverni, rombolni
a játszóteret. Szinte alig volt/van olyan elem, amin ne hagyták volna ott a
„kéznyomukat”. Több alkalommal újítottunk fel játék elemet, festettük le önerőből azokat, sőt a kerítést is. De az idő vasfoga és a romboló kezek megtették hatásukat. Több éven keresztül az önkormányzat biztosított oda kézi
munkaerőt, kaszával, gereblyével. De ez idővel elkopott. Sajnálatos módon
már-már olyan rongálási eredmények is vannak, melyek a játék elemek használatát veszélyeztetik, sőt balesetveszélyesek. A tőlünk telhető módon idén
felajánlásokból, támogatásokból mindent megteszünk annak érdekében,
hogy még jó néhány évig lehessen ezt a játszóteret használni. Legalábbis ez a
tervünk, az idei 1%-os SZJA felajánlásokat erre szeretnénk gyűjteni. Ha nem
sikerül, akkor el kell dózerolni ezt a területet is! Kár lenne érte.
Az 1%-os felajánlás mellett az Egyesületünk számlaszámára is várjuk
az adományokat: 11742214-20006606, s nem csak a játszótér, hanem
minden egyéb más programunk támogatására. Adó-visszatérítésre jogosító igazolásokat tudunk adni az adományozóknak.
Köszönöm az Egyesületünk minden tagja nevében az eddigi segítséget,
támogatást, s várjuk Önöket programjainkon 2020-ban is.
Üdvözlettel: Korona Sándor, Még 1000 év Dömsödért Egyesület elnöke
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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

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

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-3305384, e-mail: info@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás kötelezõ
eboltásra

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

A kötelezõ eboltásra
április hónapban
kerül sor.
Részletek, idõpontok, helyszínek:
• a Dömsödi Hírnök áprilisi
számában,
• a községi honlapon
• és plakátokon.

Kettõ nyaraló egymás mellett, együtt

Kútfúrás

ELADÓ!

110-es csatornacsővel –
garanciával.

Dömsöd, Gém u. 15-15. Tel.: 20/262-7998, 20/413-6010

06-30-964-0485
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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!

Juhász Edit
Tősgyökeres dömsödi, de Ráckevén élt 21
évig. A mostani párjával 5 éve visszajött Dömsödre. Saját vállalkozásban dolgozik Gödöllőn, és ez jelenleg az idejének nagy részét lefoglalja. Legtöbbször tájképeket, állatokat és a
természetet fényképezi. Elmondása szerint
egyáltalán nem tudatos fotós, de képei harmonikusak, jól szerkesztettek.
– Én úgy gondolom, hogy egy különleges
tag vagy a fotós csoportunkban a képeid
alapján. Mikortól fotózol?
– 10 éve járunk a párommal külföldre, akkor
kezdtünk utazgatni, és már akkor is sokat kattintgattam. Egy-két éve van jobb telefonom,
ezzel jobb képeket lehet csinálni. Nincs fényképezőgépem, de tervezem, hogy veszek majd
egy komolyabbat. Meglátok valamit, és ha azt
érdekesnek találom, akkor lefényképezem. Tulajdonképpen ennyi...
– Kedvenc témád?
– Nincs kedvenc témám, igazából amit
meglátok. Teljesen mindegy a téma, ha megérint, akkor lefényképezem. A heti témák a
csoportban – egy konkrét dologról – például nem
az én világom. Nekem az soha nem sikerül...
A párom mindig azt mondja, hogy jó dolgokat látok meg. Nyilván, ha megyünk valahova, akkor több képet csinálok, meg akkor
több időm is van rá, de a legtöbb képem az
csak spontán jön.
– A képeid viszont többet mondanak egyszerű kattintásnál... Amikor meglátod, lefotózod, akkor jön valami érzés, vagy csak
egyszerűen szép és kész?
– Igen? Ilyen mélyen még nem gondoltam
át! Általában többször, többféle szemszögből
fotózok valamit, aztán ha van időm, akkor
megnézem, és amit jónak találok többféle

szempontból – fények, a színek mennyire jók –
azt kiválasztom.
– A krétai képeidből például készítettél
egy videót. Ezeket hogyan válogattad össze?
– Tavaly is csináltam egyet, meg tavalyelőtt
is. Szeretem bemutatni a helyet, hogy ne csak
mondjuk a tengerpartot lássák meg az emberek, hanem az utcákat is, vagy egy macskát,
egy virágot. Próbálok minél színesebb, többféle képet megmutatni, ezeket érzésből rakom
össze – csak úgy jönnek.
– Rengeteg képet készítesz a holtágon, az
„Átvágás” rész a csónakkal mit jelent Neked?
– Dömsödön nagyon szép helyen lakunk a
holtág partján. Az udvarunk végében ott van
a víz, itt nagyon szeretünk lakni. Imádjuk,
bejárnak hozzánk a hattyúk, a kacsák. Az átvágás részen gyerekkoromban is sokat jártam, volt egy nagyon jó pesti barátnőm, akivel napi szinten lejártunk a kék híd felé, és
ott a parti ösvény... Oda mindig el kell menni. Szinte minden nap elmegyek arra. Reggel
is arra szoktam futni. Ha csak lehet, mindig
végigmegyek ott. Muszáj. Annyira gyönyörű
az a hely! Meg sok emlék is köt oda. A csónakot is megláttam, és úgy gondoltam, hogy
ezt minden évszakban le kell fényképezni,
mindig más és más.
– Más ilyen helyed is van Dömsödön?
– Végül is a Duna... A Horgásztanyát is szeretem még, meg a régi Birkacsárda felé, de ott
nem igazán szoktam fotózni. Szeretem azt a
részt, de számomra ott talán nincs annyi fotogén hely. A párommal a vízpart mellett érezzük jól magunkat. Ő horgászik, én fotózom
meg futok.
– Hogy érzed Magad a fotóscsoportban?
– Megmondom őszintén, hogy idő hiánya
miatt nem mindig követem folyamatosan, bár
már szívesen elmentem volna egy-két személyes összejövetelre is. Vannak, akiknek szeretem a képeit, olyan is van, ami nekem annyira
nem jön be. Maga a csoport tetszik – ezért is
léptem be. Vannak témák, amiben valaki különösen ügyes, akár a heti témában, vagy más
műfajokban. Sajnos nem nagyon van időm
mindenkinek a hozzászólását elolvasni, inkább
nézelődöm.
– Szerinted milyen a jó fotó?

Juhász Edit – A vén csónak
– Rögtön, amikor ránézek, akkor már elsőre
azt mondom rá, hogy: húúú, ez jó! Legyen jó a
témája, legyen mondanivalója, valamit sugalljon. Számomra fontosak a színek is.
– Általában tájképeket fotózol. Mi a helyzet az emberekkel?
– Ez kényes téma. Sajnos volt már ebből
konfliktusom, lefényképeztem valakit és észrevette. Egy görög volt, és odajött és elkezdett
nekem magyarázni, leordította a fejemet. Persze nem értettem, hogy mit mondott. Szóval
számomra kényes téma. Úgy kell fotózni, hogy
ne vegyék észre. Nem nagyon szoktam embereket fotózni. Inkább maradok olyan témánál,
amiből nem lesz probléma. Inkább az állatok
és a tájkép.
– Említetted, hogy szeretnél fényképezőgépet, merre szeretnél továbblépni?
– Egy géppel jobban tudnék például messzire fotózni. Ha a telefonnal rázoomolok valamire, az már nem annyira éles. Nem értek hozzá,
nem is volt még soha profi fényképezőgépem,
de szeretnék jobb képeket csinálni.
– Ha üzennél valamit a fotózással kapcsolatban, mi lenne amit fontosnak tartanál?
– Lássuk meg mindig a témában a szépet, és
a fotónak legyen mondanivalója! Szerintem ez
a legfontosabb! Jó fotózást Mindenkinek!
– Köszönöm a beszélgetést!
készítette: Ispán Imre

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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Dömsödtõl Afrikáig
Az, hogy ki hogyan vagy hol keresi a kalandot, minden ember esetében
eltérő. Mindenki saját ízlése szerint. A kalandok szerintem olyanok, mint a
csodák. Egyesek azt mondják, hogy nem is léteznek, mások pedig minden
nap megélnek egy-egy csodát, amelyet csak ők vesznek észre. A kalandok
– a szó jó értelmében – előre visznek. Segítenek megtapasztalni az életet, a
környezetünket, de legfőképpen önmagunkat. Ezek persze akkor az igaziak, ha vannak akiknek el tudjuk mesélni őket. Akkor még inkább megszépülnek, színesek lesznek.
Arra gondoltam, ismerve Kovács Gyuláékat, megkérem őket, hogy meséljenek nekünk a nemrégiben átélt autós élményeikről, a Budapest–
Bamako versenyről, autóról, emberekről, emberi érzésekről és még sok
minden másról. Fogadják szeretettel!
Gyula (49) vállalkozó, fia Gyuszkó (24) egyetemista, helyi képviselő – együtt teljesítették a 2020. évi Budapest–Bamako versenyt. Meséljetek erről a programról!
GYUSZKÓ: A Budapest–Bamako egy olyan rally, amely legelső versenyének a végállomása Mali fővárosa, Bamako volt – innen ered a név.
Az utóbbi években azonban az ottani polgárháborús és egyéb konfliktusos helyzetek miatt a végállomást megváltoztatták. Több különböző ország városa volt már célállomás az elmúlt években. Idén Sierra Leone fővárosa, Freetown volt a házigazda város. Január 31-én indultunk és február 16-án érkeztünk a célba.
GYULA: Ez egy olyan verseny tulajdonképpen, aminek a mottója is
az, hogy bárki, bármivel, bárhogyan – tehát bármilyen járművel végigmehet rajta az ember, a legfontosabb maga a kaland, az összetartozás, mások
megsegítése.
Tudom, hogy autós ember vagy, már nagyon régóta. Kérlek, hogy
kicsit mesélj az autóról, amivel indultatok? Volt valami speciális felkészítés, mielőtt elindultatok volna?
GYULA: Egy Opel Fronterával indultunk. Ez gyakorlatilag nem egy
klasszikus terepjáró, inkább városi terepjárónak lehetne nevezni. Dízel,
három ajtós rövid, de összkerekes autó. Mi a 4x4-es túra kategóriában neveztünk, ebben van sivatag, homok, rossz utak stb. Vettük a Fronterát,
amit itthon átnézettünk műszakilag. Természetesen minimálisan felkészítettük az autót, olajcsere történt, megnézettük a szíjakat, teletankoltuk,
raktunk rá egy tetőboxot, homokvasat, vittünk vontatókötelet, hogy minket, vagy mi másokat ki tudjunk vontatni. Elvittük gumis szakemberhez
is, tehát az alapokat átnéztük a járművön. Aztán nekivágtunk a túrának.
Ki vezetett? Milyenek voltak az utak?
GYULA: Fifty-fifty. Én indultam, érkezéskor pedig Gyuszkó vezetett.
60%-ban főutakon mentünk, de lementünk az óceán partjára, mentünk sivatagban, erdőben, folyómederben, tehát volt minden. A futam vége felé
izgalmas helyzet bontakozott ki, amikor Guinea területére értünk. 300400 km-es kerülőt kellett tenni. Emiatt aztán úttalan utakra tévedtünk,
amelyeket korábban még a szervezők sem jártak be, így nem tervezett

domborzati- és útviszonyok között kellett autózni! Ez mindenki számára
meglepetés volt! Na, és ott az autók meg is adták magukat!
Kapcsolatba kerültetek a helyiekkel?
GYUSZKÓ: Akármelyik országba mentük, ott a helyiek mindig nyitottan és boldogan fogadtak minket. A helyiek integettek, kiabáltak, buzdították a versenyzőket. Beszélgettünk is velük, nagyon érdeklődőek voltak, kérdezték, hogy honnan jövünk. Amikor kérdezték, hogy melyik városból jöttünk, akkor természetesen Dömsödről is meséltünk, megpróbáltuk bemutatni az otthonunkat.
Egy ilyen távoli helyen mit tudtok elmondani Dömsödről? Mit meséltek el?
GYUSZKÓ: Nekem legfontosabb Dömsödön a Duna-part, szerintem
ez ennek a vidéknek ez az ékköve. Ha esetleg képen kellene megmutatni,
akkor is mindenképpen ez lenne a választásom.
GYULA: Szerintem itt mindent érdemes lenne megmutatni. Azt gondolom, hogy mi teljesen más miliőben élünk.
Mennyire más a világuk?
GYUSZKÓ: Nagyon más. Nem nagyon láttunk padlóval burkolt iskolai tantermeket. Földes, zúzottköves tantermek voltak, ahol összeeszkábált padokban tanultak a diákok. Elektromos áram nem nagyon van ezekben az iskolákban, így klíma sem. Tíztől délig, majd háromtól hatig járnak
a gyerekek iskolába, a legmelegebb órákat nem töltik ott.
Hogy sikerült célba érni, milyen eredménnyel végeztetek?
GYULA: Mivel lerobbant az autónk és javították nyolc órát, az
utolsó napon, amikor már mindenkinek 85 km volt csak hátra, nekünk még mindig háromszázvalahány volt, plusz egy határátlépés. A
mezőny után indultunk el. A hivatalos ünnepség 2 óra körül kezdődött, mi azonban fél 6-kor értünk a célba. Úgyhogy mi a lehető legutoljára mentünk át a célvonalon!
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Mentek még?
GYULA: Nem tudom, hogy Gyuszkó jön-e, de én biztosan!
GYUSZKÓ: Nekem is szerepel még a terveim között.
Köszönöm a beszélgetést!
Kedves Olvasók!
A beszélgetés természetesen nem volt ennyire rövid, számos izgalmas és
kalandos történetet elmeséltek még interjúalanyaim. Ha érdekli a Kedves
Olvasót, hogy milyen nehézségek vártak még kalandorainkra Afrikában,
olvassa el a teljes interjút a www.domsod.hu községi weboldalon! A teljes
cikkben megtudhatják, hogyan sikerült a semmi közepén megjavítani az
autót, vagy milyen egzotikus ételeket kóstoltak meg az út mentén, vagy
hogy éppen hogyan néz ki Afrikában a közösségi kommunikáció. Keressék
a teljes cikket a DOMSOD.HU oldalon!
Jó szórakozást kívánok:

Ispán Imre

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
Be kell vallanom: függő vagyok. Igen,
igen, jól látjátok. Függő, mint szenvedélybeteg. Az ember igyekszik csak legyinteni rá,
hogy még nem is, meg hogy ez még nem az,
meg hogy én még le tudok mondani róla, ha
akarok. De nem akarok. Azzal magyarázom,
hogy ez még nem is olyan nagy dolog, meg
nem is annyira káros. Hát igen! Imádom a
jó dolgokat élvezni! Lehet, hogy nem csak
függő, hanem sznob is vagyok? Nem baj,
ha már így állunk, azt is bevállalom!
Nézzük csak. Milyen káros dolgokat is
szeretek? Nem, nem... az alkoholt azt nem.
Néha egy kis pezsi vagy sör, de iszonyúan
nem tudok berúgni. Meg nem is akarok.
Ezt legalább megúsztam. Aztán ott van a
női nem. Az meg nem káros. Legalábbis
remélem. Ezt is megúsztam. Akkor most a
veszélyesebbek, veszélyességi sorrendben. Pipa – ez már határeset, de mentségemre legyen mondva, hogy csak pöfékelek. Imádom az illatát. Vaníliás, cseresznyés, narancsos, mikor milyen hangulata
van az embernek. Van hogy napokig nem
gyújtok rá, aztán egyszer csak rám jön.
Szóval a nagyágyú: KÁVÉ! Megdöglök
érte! Mindennap, van, hogy többször, lassan kortyolgatva, ízlelve, a csésze fülét
fogva, tejszínnel vagy habbal, megadva a
módját. Néha a vérnyomásomnak nem
tesz jót, de nem tudom abbahagyni. Szeretem az ízét, az illatát, a reggeli felkelést, az
első kortyot. Imádom főzni, főzetni, a páromnak ágyba vinni, és azt is, amikor a párom ágyba hozza. Ha csak lehet, a reggeleket velük töltöm.
Vannak azért kivételek. Mint ez a mai is. A
hátam közepe sem kívánta a felkelést szombaton reggel fél hétkor. Drágám még jóízűen
szuszog mellettem, jó lett volna még egy kicsit maradni. Kint lehet vagy mínusz 5 fok, az
autó is köhögve indult. A büféig be sem me-

legedett a motor, viszont a reggeli kolbász és
sült oldalas illata kicsit jobb kedvre derített.
Ilyenkor szombaton mindig itt reggelizem, mióta Újvárosba járok. A csoporttal,
akiknek a tanfolyamot tartom, nincs semmi
gond, csak egy kicsit korán van szombaton
az a nyolc óra. Főleg ebben a szürke nyirkos,

jó kávét adnak. Valami brazil magból főzik.
Igaz ugyan, hogy műanyag pohárban, de kortyolgatható, és tejszínnel megvan az élmény.
Leginkább az olasz kávékat szeretem,
melynek az aromáját még percekig érzed a
szájpadlásodon. Az otthoni kávét általában
én darálom, szintén olasz keverék, szeretem,
ha egy kicsit habos a teteje. Néha kapucsínót is azért iszom, hogy minél hosszabb
ideig élvezhessem a mennyei aromát. Azt
mondják, a legjobb kávék az olasz arabica
fajtájú keverékek, gazdag aromavilággal.
Az a baj, hogy mire odaérek, már nem kapok sehol sem normális kávét. A kútnál
egy hete próbálkoztam, de csak porból készített automatás kávé lett volna, amivel
nem vagyok hajlandó megbarátkozni. Szentségtörés! Pedig az OMV-nél jó kávét szoktak adni.
Egykedvűen nézem a mellettem elsuhanó fákat, lassan kezdenek eltűnni a házak.
Még egy nagy egyenes, aztán megyek fel a
hídra. Amióta elkészült, azóta fél óra alatt
ott lehetsz Dunaújban. Persze nem ilyen útviszonyok mellett. Előre borzongok, hogy
ki kell szállni. Bekapcsolom a rádiót, próbálom felébreszteni magam a forró tea és a
kolbász után. Keresek valami jó csatornát...
semmi. Úgy néz ki, hogy szombat reggel a
rádiósok is punnyadnak. Kint meg minden
szürke. Az előbb épp egy karvalyt láttam,
Forrás: internet szárnyát összehúzva kucorgott egy fa vastagabb ágán, bámulta a piros autómat. El
hideg időben. Lehet még az út is csúszik. Na sem repült, pedig közel voltam. Mellettem a
csak óvatosan. Szerencsére már a kocsi is szántóföldeket elöntötte a belvíz. Most meg
kezd belangyulni. Jó volt ez a kolbász, kicsit befagyott. Szépnek szép, de biztosan nagy a
sós volt, de isteni, érdemes volt bemenni. kár. Lehetne korcsolyázni.
Igaz, minden szombaton bemegyek...
Miközben fordulok a hídra, újra csak ott
Aztán belém hasít a felismerés! Valami jár az eszem... A kis csészén a barna nedűvel.
nem volt kerek, nem olyan a reggel, mint Talán ha idejében odaérnék, megnézem az ismáskor... Még valami... valami kellene... Hát kola melletti Presszót – nem kocsma, bár
persze! Elfelejtettem! Pedig a büfében egész
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
vannak arcok. Amikor vizsgáztattunk, oda
vittem a főnökömet, és meglepően jó kávéjuk van. Elég drága kávégépen nyomják.
Úgy adták, ahogy szeretem, egy kicsit habosan, tejszínnel, két cukorral. Egész helyre kis
porcelán csészében.
Egészen feldobódtam. A hídon volt egy kis
pára is, kicsit visszavettem a lábam, nem kéne 70-nel száguldozni – téli gumim van, de a
Duna feletti pára ráfagyhat az útra. Bár a hidat mindig szórják. Körforgalom, majd az
emelkedő... Mindjárt ott vagyok. Remélem
nyitva a Presszó. Háááát necces... Reggel
nyolckor? Ha nem jön be, akkor már csak fél
egy körül jutok az éltető nedűhöz, valószínűleg otthon, ebéd után. Pedig a gondolataim
most is csak ott járnak. lassan teszem bele a
cukrot, finoman kevergetve, aztán jön a tejszín. Élvezem ahogy sötétszínűből aranybarnára változik. Látom, ahogy gőzölög, érzem az illatát. Már kanyarodok is be a sarkon,
még 5 perc és ott vagyok. Csak legyen nyitva... jó lenne...
A parkoló természetesen üres. Kinek lenne
kedve szombat reggel rajtam kívül ebben a
hidegben az iskolai parkolóban ácsorogni?
Nézzük az órát. 7:50. Még van tíz percem. A
hallgatók sem sietnek nagyon. Na megyek
megnézem azt a kávét. Kabát, autó bezárva...
Huhhhh... még a lehelet is látszik. Szemben a
Presszó. Amennyire látom, nem lesz szerencsém, még rajta a rács. Vagy mégis? Épp

most száll le a bringáról egy nagy darab férfi.
Aha, elkezd szöszmötölni a ráccsal. Na, ha
nem betörő, akkor a pultos. Ideje arra sétálnom. Időbe belefér még, gyorsan egy kávé,
adok a tagnak egy jó kis borravalót is.
Ilyen helyzetekben mindig elképzelem azt
amit várok. Mit mondok az illetőnek, köszönést stb. Valahogy így van ez most is. Szerencsém van, de jó! Ez mégis csak egy szép
nap! Ezt a mázlit! Emberünk krákog egyet és
még mindig a zárral vacakol. Lehet, hogy befagyott. Nem baj, annyit tudok várni. Hát
nem az az adonisz! Nagy melák, fején egy
koszos piros bojtos jumbó sapka. Jó nagy duda orra van. Persze az is lehet, hogy náthás.
Mindenesetre igyekszem barátságos lenni.
Közben a lakat is kipattant, és mire a háta
mögé érek, nyílik a rács. Igen! Itt az alkalom,
mindjárt érzem az oly csodálatos ízt...
A háta mögül, hogy érezze, milyen szép
nap van ma, vidám hangon és határozottan
szólítom meg:
– Jó reggelt! Tisztelettel kérem, nem főzne
nekem egy kávét?
Emberem lassan megfordul, egykedvű, félig álmos, félig letargikus arckifejezésével
rámnéz, talán egy kicsit csodálkozik is, hogy
ki a franc piszkálja ilyen korán reggel? Aztán
lebiggyeszti a száját, már-már érzem, hogy
megint krákogna egyet, de visszatartja... Ebben a pillanatban jövök rá, hogy milyen szép
és logikus nyelv is a magyar. A fenti mondatomra, amely tartalmaz egy megszólítást vagy

köszöntést, plusz egy megválaszolandó kérdést az alábbi tőmondattal válaszol:
– Kilenckor van nyitás.
Ezzel visszafordul az ajtó felé, így adva
tudtomra, hogy részéről a társalgást befejezettnek tekinti. Én meg most értem meg az
emberi kommunikáció szépségét. A tőmondatában gyakorlatilag minden hasznos információt megkaptam. Nézzük csak:
– A francnak piszkálsz korán reggel?
– Ki az a hülye, aki ilyenkor kávézni akar?
– Nem tudod hogy kilenckor nyit a kocsma? Hülyegyerek.
– Na el lehet tolni a biciklit.
Körülbelül ennyi ebből az egy mondatból.
Szép és tanulságos. Komolyan.
Ebben a pillanatban omlik össze lelki szemeim előtt minden, amit eddig felépítettem:
A kis csésze, a két cukor, a tejszín és az
aranysárga nedű. Elillant az illat és az íz,
csak a fokhagyma böfög föl egy kicsit a kolbászból. Na, de legyünk határozottak, egy
csöpp habozás nélkül, ugyanolyan határozottan és derűsen, ahogy megkérdeztem – nehogy már bármi hangulatváltozást lásson rajtam – fennhangon vidáman mondom válaszként, inkább magamnak:
– Kössssz...
Aztán vidáman és derűsen kullogok vissza
az iskola felé. Milyen jó, hogy függő vagyok.
Ha nem lennék, nem tapasztalhattam volna
meg azt a kommunikációs bravúrt... Mindenki függ valamitől...
Ispán Imre

„A Háború zsoldja V.”
Szombati László

1921-ben született. Dömsödről vonult be és
rövid időn belül orosz hadifogságba esett. A
Kaukázusig vitték. Kifelé vasútállomásokat
építettek (kőműves volt), aztán próbáltak megszökni a táborból, de az ötödik hegy után vissza-

fordultak és visszamentek a táborba. Állatokat
fogtak, azokat ették, így élték túl a fogságot, de
az édesanyja így sem ismert rá mikor hazatért.
Varga Mária 1930-as születésű leányt vette feleségül. Szombati László 87 éves korában, 2008-

ban hunyt el. (Életrajzában unokaöccse: Ács
Péter volt segítségemre.)
Ifj. Jancsó Attila
/Települési Értéktár vezetőségi tagja:
a kulturális örökség témakőr felelőse/
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HISTÓRIÁNKBÓL
„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

Visszaemlékezések Petõfirõl
Érdekes korabeli visszaemlékezéseket olvashatunk Petőfi Sándorról a Magyar Hírlap
1893. január 16-i és a Magyarság c. lap 1893. évi egyik januári számában.
Az első Petőfi háziasszonyáról, Kovács Józsefnéről (Kukucskánéról) szól, akinek házát bérelte a költő itt tartózkodása idején. A másik anekdota pedig a költő személyéről fennmaradt
visszaemlékezés.

A D ömsödi
Általános
Ipartestület
hírei

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

című állandó kiállítás
megtekinthető az Iparos körben
minden hétköznap délelőtt, ill.
csoportoknak előre megbeszélt
időpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklődni a következő
számokon:
Szabó Andrea: 06 30 5947 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
Gyűjtötte: Szabó Andrea
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Értesítés 2020. évi horgászengedély-váltásról
A DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA
TÁJÉKOZTATJUK, HOGY 2020. ÉVTŐL CSAK ÉRVÉNYES HORGÁSZKÁRTYÁVAL TUDJA TAGSÁGÁT RENDEZNI, HORGÁSZOKMÁNYAIT MEGVÁSÁROLNI!
Érvényes kártya bemutatásával: H.E. irodában azonnal, forgalmazó helyeken a megszokottak szerint! (Kp. fizetéssel; átutalás befizetés igazolással)
Tisztelt Horgásztársak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2020. évi horgászengedély díjakról és feltételekről:
1./ FOGÁSI NAPLÓ: A napló leadási határideje 2020. február 28.
Aki a postát választja beküldésre, és nem egyesületünknél kíván tag maradni, akkor kérnénk a címére kiállított felbélyegzett borítékot is küldeni,
hogy az igazolást visszajuttassuk! A levelet lehetőleg ajánlott küldeményként kérnénk feladni. Cím: Dömsödi H.E. 2344 Dömsöd, Pf. 28.
2./ 2020. évi díjak: A 2019. december 27.-i áremeléssel – végleges!
Megnevezés

Felnőtt tag
2 bot

Női tag
2 bot

Egyesületi tagdíj
Állami + fogási
Szövetségi
RSD Területi

2800
3300
2000
36000
28000
44100
36100

1000
3300
1000
36000
28000
42300
33300

vagy Mellékvízi területi

Összesen: RSD
Összesen: Mellékvízi:

70 év
felett
2 bot
1000
300
0
36000
28000
37300
29300

Ifjúsági
15 évtől
1 bot
0
3300
2000
5000
0
10300
0

Államijegyes
felnőtt tag
2 bot
2800
3300
2000
Napijegy
Napijegy
8100
0

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

Dömsödi Horgász
Egyesület
KÖZLEMÉNY
Köszönjük mindazoknak, akik
2017. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
egyesületünk részére ajánlották fel!
Egyesületünk számlájára 248.041 Ft érkezett.
Az összegből 2018. évben nyugdíjas, 80 éven
felüli horgászainknak támogatására 174000
forintot, a különbözetet, 74041 Ft-ot pedig
működési költségre fordítottuk.
---------------------------------------------------------Szintén köszönjük mindazoknak, akik
2018. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
egyesületünk részére ajánlották fel.
Egyesületünk számlájára 222.558 Ft érkezett.
Az összeget 2020. évben kívánjuk felhasználni
a kiírási célnak megfelelően nyugdíjasaink
támogatására és működési költségre!
Dömsödi H. E. Elnöksége

Államijegyes
70 év felett
2 bot
1000
300
0
Napijegy
Napijegy
1300
0

Államijegyes
női horgász
2 bot
1000
3300
2000
Napijegy
Napijegy
6300
0

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

Dömsödi Horgász Egyesület nyitva tartása
HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
FEBRUÁR, MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HÓNAPOKBAN:
MINDEN NAP DU. 14–17 ÓRA,
SZOMBATON DE. 09–12 ÓRA,
KIVÉTEL 04. 10. – 04. 18. / KÜLDÖTTGYŰLÉS 04. 18.
MÁJUS – JÚNIUS – JÚLIUS HÓNAPOKBAN:
CSAK SZOMBATON DE. 10–12 ÓRA KÖZÖTT.
KIVÉTEL: MÁJUS 1-2.; JÚNIUS 20. (Hal-Víz Napi HORGÁSZVERSENY – FACEBOOKON TÁJÉKOZTATÁS)
AUGUSZTUS HÓNAPTÓL ENGEDÉLYÉT DÖMSÖDÖN A „CÉLPONTY” HORGÁSZBOLTBAN, ILLETVE DUNAHARASZTIN (FŐ ÚT 33.) A VÍZIPÓK HORGÁSZBOLTBAN RENDEZHETI.

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A 06-30-2600957 vagy a
06-30-350-8820-as TELEFONSZÁMOKON KÉRHETNEK!
H.E. ELNÖKSÉGE
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com
Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei – február hónapban
Ez a hónap is nagyon mozgalmas volt, sok
minden történt, több riasztásunk volt, megtartottuk szokásos éves közgyűlésünket és megérkezett a várva várt számunkra új gépjárműfecskendő.
Ennek a hónapnak 4-én volt az első eseménye, nem sokkal 12 óra után kaptunk jelzést,
mely szerint egy fa a vasútállomás előtt Apajtól
pár száz méterre az útra dőlt és a félútpályát elzárta. Egy motoros fűrész segítségével az akadályt megszüntettük.
7-én kora este a mentők kértek segítséget.
Betegszállítás közben elakadtak a Kőrisfa utcában. Nagy Zsolt tagunk Toyota terepjárójával a
sárból kivontatta.
11-én a kettő viharos nap alatt 4 riasztásunk
volt, amiből 3 viharkár, így azt gondolom, mi nagyon jó helyen lakunk, hogy megint minket csak
kis részben érintett ez a viharos idő. Előző nap a
Napospart 81-es és a 88-as számokhoz kaptunk
riasztást, ahol fakidőlés volt, és a kiérkező egységek motoros fűrészekkel számolták fel.
12-én 13 óra 52 perckor sms értesítést kaptunk, mely szerint Apaj Tópart utca végén nádas
ég. A Kunszentmiklós 1-es és a Dömsöd ÖTE
vonult a káresethez és számolta fel. A tűz lakóingatlanok és egy óvoda közelében volt.
15-én éjjel a 13. riasztásunkat kaptuk már ebben az évben.
23 óra 22 perckor a ráckevei kollégákkal közösen vonultunk az 51-es főút Dömsöd – kiskunlacházi szakaszára.
A jelzett helyett egy személygépkocsi megpördült, felborult és az oldalán meg a tetején
csúszott.
Kettő fő utazott a gépkocsiban, akik kiérkezésünk előtt elhagyták a járművet.
A mentők a sérülteket ellátták, majd a Merényi balesetijébe szállították.
A rajok a gépkocsit áramtalanították.
A helyszínelés és a műszaki mentés ideje
alatt rendőrségi irányítással félpályán haladt a
forgalom.
17-én reggel nem sokkal fél nyolc előtt kaptunk egy jelzést, mely szerint egy gépkocsi a Rákóczi úti árokban van fejtetőn, és egy személy is
van benne. Kiérkezésünkkor már a személy a
gépkocsit elhagyta. A rendőrségi helyszínelés
után a gépkocsit kerekeire állítottuk és az áramtalanítását is elvégeztük a ráckevei kollégákkal
közösen. A mentők 1 főt kórházba szállítottak.
Jobbulást a sérültnek!
24-én ismét helyesen jelzett a CO érzékelő.
Éjszaka kaptunk sms riasztást Dömsödre,
ahol gyermekszobában egy Honeywell XC-70
érzékelő bejelzett. A helyszínen kontrollméréseket végeztünk, ahol már csak 5-7 PPM-t tud-

tunk mérni, mert a jelzés után az ott lakók egyből elkezdték a lakás átszellőztetését.
Az érzékelőt is kiolvastuk a Honeywell applikációjával, amely 46 PPM-nél riasztott.
Az esethez vonult a Keve 1-es, Sziget 2-es,
Dömsöd ÖTE és a Mentőszolgálat is.
Továbbra is javasoljuk a Honeywell érzékelő
beszerzését, mert ÉLETET MENTHET!!!!!
Dömsödön is kapható!!!!!!
25-én kora este Dömsödre kaptunk tűzesethez
riasztást a ráckevei kollégákkal. A jelzett helyen
kazánházban keletkezett a tűz, amit az ott lakók
kiérkezésünk előtt elkezdtek oltani. A egységünk
a helyiséget átszellőztette, a még izzó részeket átlocsolta és hőkamerával is átvizsgálta. A káresethez a mentőszolgálat és a rendőrség is vonult.
Személyi sérülés szerencsére nem történt.
26-án délután bejelentést kaptunk, hogy
Dömsödön egy istállóban tűz keletkezett.
Az ott lévők az oltást megkezdték kiérkezésünk előtt, a lángolást meg is szüntették.
Egységünk kettő puttonyfecskendővel megszüntette az izzást, és hőkamerával átvizsgálta a
tűzzel érintett részt.
Ráckevei kollégák kiérkezését követően még
egyszer mindent átvizsgáltunk közösen, és adatfelvételezést végeztek.
Személyi sérülés nem történt, és az állatállományban sem lett kár.
28-án reggel ismét riasztottak minket és a ráckevei kollégákat ajtónyitáshoz, mert az ott lakó
úr nem reagált semmire. Kiérkezésünkig az ott
lévő rokonok kopogására végül felébredt és ajtót
nyitott, így az egységekre nem volt szükség. Szerencsére nem volt semmi baj, csak mélyen aludt,
így tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.
Február 28-án 16 órai kezdéssel megtartottuk
közgyűlésünket, amelyen a tagság és a meghívott vendégek, támogatóink vettek részt. Itt ismertetve lett a résztvevőkkel a tavalyi évünk és
az idei évi terveink. Beszámoltunk vonulásainkról és a felszámolt káreseményekről. Elhangzottak idei évi terveink, mint például az önkormányzat udvarában lévő és egyesületünk kezelésébe tartozó kettő beállós épület, amiből szertárat kívánunk kialakítani eszközeink tárolására. Szeretnénk benne kialakítani egy kisebb helyiséget, amely oktatásaink megtartására is
alkalmas lesz.
Még a tavalyi évben kezdődött gyűjtés településünkön, hogy az 1975-ös és az 1976-os tűzoltó szereinket fiatalabbra cseréljük, mert már
alkatrészellátási problémák vannak ha javítani
kell a szereket, illetve az új eszközeink már nem
kompatibilisek a koros fecskendőkkel.
Gyűjtés közben kértünk, kérvényeztünk egy
katasztrófavédelemnél már leselejtezett, de ne-

künk még nagyon is megfelelő autót. Ez egy
Steyr 13S23-as, amit végül meg is kaphattunk
és március 3-án el is hozhattunk Dömsödre.
Nagyon nagy köszönet a sok-sok támogatónknak, akik pénzbeli adománnyal járultak hozzá a fecskendő kérdéshez. A kapott pénzből egy
korosabb autót tudtunk volna megvásárolni, de
így hogy ezt a magyarországi fecskendőt megkaptuk, egy 1994-es autóval tudunk majd vigyázni támogatóinkra, a dömsödi lakosokra.
Az összegyűlt összegből felújítjuk a fecsit,
mert ahogy írtam, ez egy leselejtezett gépkocsi,
amelynek javítani kell a fékjeit és a motorját is.
Vannak rajta még apróbb hibák, de mindmind kijavítható az összegyűlt összegből, amit
ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Nagyon nagy köszönet illeti Kovács Gyulát,
aki rendelkezésünkre bocsátotta az a „szerelvényét” sofőrrel, ami alkalmas volt hogy hazaszállíthassuk a kapott fecskendőt.
Már az eredetvizsgája elkészült, a biztosítást
is megkötöttük rá, és az átírása is megtörtént.
Az autóról és történetéről egy bővebb cikk is
fog majd készülni.
Új év, új lehetőség támogatásunkra!!!!
Adója 1 százalékával segítheti munkánkat és
technikai fejlődésünket!!!! Előttünk áll még
gépkocsi fecskendőnk cseréje és az önkormányzattól kapott épület, szertár felújítása,
kialakítása, és ez csak megfelelő anyagi háttérrel kivitelezhető.
A 2019-es évben sokan gondolták, hogy
fontos a munkánk támogatása, így 354.858
Ft 1 százalékot kaptunk, KÖSZÖNJÜK!
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
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A kedvezményezett neve: DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.domsodituzolto-egyesulet.webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület – domsodote@gmail.com

Családi táncház
az OMK-bban

Szeretettel invitálunk mindenkit, aki szereti a jó hangulatú táncos
alkalmakat, április 4-én, szombaton az OMK-ba a Dömsödi Kármentő Hagyományőrző Kulturális Egyesület első rendezvényére

CSALÁDI TÁNCHÁZBA
Kezdés 16 órakor: gyermek táncház
18 órától: felnőtt táncház
PROGRAM:
Élő népzene, a néptánc alapjainak megtanulása, gyakorlása hivatásos néptáncosok közreműködésével.
A talpalávalóról Peller Bendi és barátai gondoskodnak.
Tánctanárok: Szente Janó és Ragula Dalma.
Az érdeklődők részt vehetnek mesehallgatáson, kézműves foglalkozáson.
A belépés, részvétel díjmentes. Csak a jó hangulatot kell hozni.
KORHATÁR: 1 évestől – 99 évesig. A 100 év felettiekért – kívánság
esetén – szívesen elmegyünk.

Idény eleji forma a
focistáknál
A labdarúgó szövetség február 22-23-ra jelölte ki a megyei III.
osztályú labdarúgó bajnokság kezdő idejét. Az időjárás lehetővé tette, hogy ezen korai időszakban is megrendezhető legyen a mérkőzés.
A pálya környékén folyamatosan látszik a megújulás, és folyamatos
munkavégzés nyomai fedezhetők fel, azonban a pálya talaja régen
volt ilyen rossz állapotban mint most. A fű vegetációja még nem indult be, ezért nem érthető az ilyen korai kezdés.
A mérkőzés negyed óra késéssel indult a játékvezetők kényelmessége miatt. A késés ellenére a kezdéskor mintegy 40 néző vette körül
a pályát. Öröm volt látni, hogy 10-11 éves gyerekek sokan voltak a
nézőtéren. Az viszont rendezési gond, hogy többen kutyával jelentek
meg a meccsen.
Dömsöd : Sóskút 1:0 (1:0)
Jv: Zsélyi (Kamal, Megyesi), kb. 40 néző.
Dömsöd: Palicz – Turcsán, Faragó, Kerekes, Szabó Z. – Kelemen,
Rösch, Végh G. – Cziráky (Csapó 83. p.), Szabó I., Bábel (Todorov 72. p.).
A csapat edzéseit Nagy Attila végzi, segítője Kun Gergő.
A 10. percben az ellenfél kapusa bizonytalanul jött ki egy labdára,
Szabó I. ügyesen besodorta a kapuba. Több helyzetet kihagyott csa-

Köszönettel fogadunk egy-egy tányér süteményt, üveg üdítőt, mert jó
dolog megkínálni egymást.
Figyeljék, kedveljék, ajánlják ismerőseiknek facebook oldalunkat, a
Dömsödi Kármentő Egyesület oldalt, ahol a táncházról is bővebben
lehet majd olvasni.
Dömsödi Kármentő Egyesület
patunk. A sóskútiak is vezettek néhány veszélyes támadást, de az egy
gól elegendő volt a három pont itthon tartásához.
Ócsa : Dömsöd 3:3 (1:2)
Ócsa, jv: Zelman (Aszódi, Laczkó)
Csapatunk kapus híján Todorov Filemon mezőnyjátékost állította
kapunkba. Ennek ellenére az elért döntetlen jó eredménynek mondható. A Dömsöd góljait Cziráky, Kelemen és Kerekes szerezte.
A közeljövő hazai mérkőzései:
Dömsöd : Ecser március 8. 14.30
Dömsöd : Diósd március 22. 15 óra
Dömsöd : Gyál
április 5. 16 óra
Látogassuk minél többen a mérkőzéseket!
Hajrá Dömsöd!
Varsányi Antal
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
Kedves Olvasóink!
Az önök 2019. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek, egyesületek
s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-át
ajánlja a

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

Dömsödi Horgász Egyesület

T ISZTELT

SPORTTÁRSAK!
Kérjük Önöket, hogy támogassák egyesületünket a 2019. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával. Az összeget nyugdíjas horgászainkra és működési költségre kívánjuk fordítani!
Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz történő bejelentéssel, vagy személyes adóbevallás
esetén az egyesület adószámának feltüntetésével bevallásukban:

Adószámunk:
19833293-1-13
Nyugdíjasaink nevében köszönjük:
H.E. Elnöksége

Suli Persely 1%
Tisztelt Adózó!
Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT
ajánlja a Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

Tisztelt Adózók,
kedves Szülõk!
A művészeti iskola megsegítésére létrejött
Pro Musica Alapítvány Dömsöd tisztelettel
várja az adózók személyi jövedelemadójának
1% -os felajánlását.

Az alapítvány adószáma:
18681189-1-13

D Ö M S Ö D É RT
ALAPÍTVÁNY
részére.
Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat
költségvetéséből nem tud
támogatni.

Adószám:
18668456-1-13
Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.

Tisztelettel: a kuratórium
A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesületben
közel kétszáz dömsödi és környező településről jövő gyermek sportol három szakosztályban. Szabadidejük jelentős részét
mozgással és aktív versenysporttal töltik.
Ez nemcsak egészséges fejlődésüket szolgálja, hanem erős közösségi kötelékbe is
kapcsolja őket. Sikereikkel településünk
jó hírét viszik az ország távoli részeibe és a
határokon túl.
A jövő rájuk épül.
Ön adója egy százalékával
támogathatja őket!

Adószámunk:
18291599-1-13
www.dusedomsod.hu

2020-ban is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!
Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2019. évi adóbevallásakor, függetlenül attól, hogy ki is készíti el a
bevallását. Nyilatkozzon a „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület javára! Nagylelkű
felajánlását, támogatását előre is köszönjük.
Egyesület adószáma: 18670062-1-13
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Az anyakönyvi híreket az áprilisi
lapszámban közöljük.

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

SZJA 1%
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó
fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:
– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286
Felajánlásaikat köszönjük!

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!

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: március 25.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: április első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bencze István, Budai Szilvia, Földvári Attila,
Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit,
Ispán Imre, Iván Zsuzsanna, Jancsó Attila,
Kopor Tihamér, Korona Sándor, Köntös Ágnes,
Madarász Mária, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz
József, Sasné Boldizsár Mária, dr. Sitnikiewicz
László, Szabó Andrea, Szabóné Lévai Csilla,
Varga Gézáné, Varsányi Antal.

112 vagy 105 segélykérő számok

Készült 700 példányban.

Egyesületünk telefonszáma:

Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

06-20-383-5407

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

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

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

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

06-70-634-5434

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:

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

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

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.

22

XXX. évfolyam 3. szám

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 1-ig.
Újraváltani a lelkészi hivatalban lehet:
Dömsöd, Petőfi tér 7.
Hivatali idő: hétfő és csütörtök 9-12
óra.
Telefon: 06-24-434-477.
Köszönettel:
Dömsöd-Nagytemplomi
Református Egyházközség
Presbitériuma

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Ősszel a levél megsárgul, és mielőtt lehull,
Visszaadja a fának a nyáron gyűjtött értékeit.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik nagybátyánk

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér

BÁCSI GÁBOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Hozzátartozói

Egyházközségek
elérhetõségei
VASS ISTVÁN
utolsó földi útján elkísérték Őt, fájdalmunkban együtt éreznek velünk.
Gyászoló család

Nagyheti és húsvéti alkalmak
gyülekezeteinkben
Dabi Református Egyházközségben
Április 5.
Április 8.
Április 9.
Április 10.
Április 10.
Április 11.
Április 12.
Április 13.

Virágvasárnap
Szerda
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvétvasárnap
Húsvéthétfő

9.00
18.30
18.30
9.00
18.30
18.30
9.00
9.00

Virágvasárnapi Istentisztelet
Bűnbánati Istentisztelet
Bűnbánati Istentisztelet
Nagypénteki Istentisztelet
Bűnbánati Istentisztelet
Bűnbánati Istentisztelet
Húsvéti Istentisztelet és Úrvacsora
Húsvéti Istentisztelet és Úrvacsora

Baptista Gyülekezetben
Április 12.

Húsvétvasárnap

9.30
17.00

Ünnepi Istentisztelet
Ünnepi Istentisztelet

Római Katolikus Gyülekezetben
Az ünnepi alkalmakról a Plébánia ügyfélfogadási rendjében vagy a hirdetőtáblán tájékozódhatnak az érdeklődők.

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközségben
Április 5.
Április 8.
Április 9.
Április 10.

Virágvasárnap
Szerda
Nagycsütörtök
Nagypéntek

Április 12.
Április 13.

Húsvétvasárnap
Húsvéthétfő

10 óra
18 óra
18 óra
10 óra
18 óra
10 óra
10 óra

Virágvasárnapi Istentisztelet a templomban
Bűnbánati Istentisztelet a gyülekezeti házban
Bűnbánati Istentisztelet a gyülekezeti házban
Nagypénteki Istentisztelet a templomban
Passiós Istentisztelet a gyülekezeti házban
Húsvéti Istentisztelet úrvacsorával a templomban
Húsvéti Istentisztelet úrvacsorával a templomban

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla
Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-955-716
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente
Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián
érdeklődjenek.
Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-0845
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra
5 óra
Ügyintéző lelkipásztor: dr. Almási Mihály
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PETŐ FI EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.
Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat 10–16 óráig.
Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Telefon: 06-20-253-2589
„A hagyományt nem őrizni, hanem élni kell!”

Húsvéti írókázás a Petõfi Sándor Emlékházban
(Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6).
„Húsvét napján
az a kívánságom,
Hogy e háznak népére
Ezer öröm szálljon.”

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt

április 11-én szombaton 10-14 óráig!
Hagyományos tojásfestés méhviasszal, írókával, hagymahéjjal.
A legszebb tojásokból közösen készítünk tojásfát, koszorút.
Érdekes időutazást tehetünk nagyanyáink világába a tojásdíszítés
által. Kiskosárba, tarisznyába mindenki hozzon 1-2 főtt tojást, mert
a kifújt darabok csak korlátozott számban állnak rendelkezésre!
Jöjjenek el, mert jó móka lesz!
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Farsang az iskolában

Fotók: Vass Ilona

