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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A márciusi Aktuálisban még azt írtam, hogy hazánkban még nem jelentkezett a koronavírus. Azóta eltelt egy hónap, és felfordult a világ körülöttünk. Napról napra nő a fertőzöttek száma, és sajnos ezzel együtt az elhunytaké is! Életbe lépett a kijárási korlátozás, amely
betartásával valamennyien hozzájárulhatunk a járvány terjedésének lassításához! Tudom,
már mindenkinek a könyökén jön ki, de vannak alapvető dolgok, amelyeket akár óránként
is ismételhetünk! Ilyen a maszk hordása, a rendszeres kézmosás, az előírt távolság betartása! És ami a legfontosabb, tényleg csak halaszthatatlan esetben menjünk ki az utcára! Azt
látom, hogy a Kormány meghoz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek valóban
segítenek a járvány redukálásában! Csak rajtunk múlik, hogy Dömsödön ezt miként éljük
meg. Mennyire leszünk fegyelmezettek, mennyire leszünk összetartók, mennyire figyelünk magunkon és a családunkon túl másokra is! Eddig jók a tapasztalataim! Persze mindig vannak olyan emberek, akik mindenben a kiskapukat keresik, de a nagy többség betartja a szabályokat! Maradjon is ez így!
A piac ismételt megnyitása után, különösen is kérem az idevonatkozó rendelet betartását! Szabadtéren sokkal nehezebb ellenőrizni a korosztályos előírásokat, így a személyes
fegyelemnek igazán nagy jelentősége van! Ez már az az időszak, amikor nem lehet elfordítani a fejünket akkor, ha valaki szándékosan kijátssza a rendelkezéseket! Ha lesz ilyen,
akkor kőkemény pénzbírságra számíthat!
Az egészségügyi maszkok varrása folyamatos. Amikor e sorokat írom, akkor már elkezdődött a kiszállítása, illetve a kiadása. Reményeim szerint, amikorra tetőzik a járvány,
addigra minden rászorulónak tudunk adni. A honlapunkon található HIBABEJELENTŐ
fül használatával lehet a leggyorsabban a maszkhoz jutni.
A járvány ellenére azért nem áll le teljesen az életünk. Elkészült a Duna sor, Gesztenye
sor és a Dabi-szigeti út egy részének aszfaltozása. Kérem az autósokat a figyelmes vezetésre, mert ne felejtsük el, hogy a sima útfelület ellenére a szélessége nem változott, így a
szembejövő forgalom esetén szükség van a kölcsönös udvariasságra!
A március 15-i ünnepség olyan körülmények között zajlott, amelyet még soha nem éltünk meg! A nyilvános ünnepség elmaradt, így a fiatalok üres nézőtér előtt adták elő az
Ócsai Juli rendezte ünnepi műsort. Ugyanígy hangzott el képviselőtársam, Kovács Gyula
ünnepi beszéde is. Ispán Imre barátunk az előadást és a beszédet is videóra vette, ezért aztán nagyon sok érdeklődő láthatta, még ha a személyes varázs hiányzott is sokaknak.
A végén ismét a Dömsödért Alapítványnak kérem adójuk 1 százalékát. Most aztán különösen szükség van rá! Adószámuk: 18668456-1-13. Köszönöm szépen!
Bencze István

Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási idő (a járvány idején): hétfő: 8-16 óráig.
A többi napokon ügyeleti jelleggel működünk, tehát a munkaidőnk alatt telefonon
elérhetők vagyunk. (Munkaidőnk: hétfőtől csütörtökig: 8-16 óra, péntek: 8-12 óra.)
Áporkán és Apajon az ügyfélfogadásunk szünetel, de a Polgármesteri Hivatalokba
beérkezett hívások szerinti igényeket ellátjuk. Elérhetőségünk: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
Telefonok: 06-20-5100-175 (Christoph Gáborné intézményvezető)
06-24-523-146 (Árky Annamária szakmai vezető)
fax: 06-24-523-147,
06-24-523-128 (Zsinkó Márta családsegítő)
e-mail:
domsod.gyermekjoleti@
06-24-523-145 (Tarr Zsuzsanna asszisztens)
gmail.com
06-24-523-149 (Dani-Kovács Krisztina családsegítő)

Fotó: Vass
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K ér d és e k v á l s á g h e l y z e t b e n
Válaszol Bencze István polgármester úr
Világméretű járvánnyal, a koronavírussal küzd ma egész Európa. Ezzel
kapcsolatban a Magyar Kormány is megelőző intézkedésekkel próbálja
megvédeni az állampolgárok egészségét. Önmagában azonban mindez
kevés, ha az emberek nem tartják be azokat.
– Hogyan alakulnak Dömsödön a járvány megelőzésére vonatkozó
intézkedések? – erről kérdezem Bencze István urat, Dömsöd Nagyközség Polgármesterét.
– A kormány intézkedéseivel harmonizálva mi is idejében meghoztuk
azokat a döntéseket, amelyeket a veszélyhelyzet kihirdetése előírt számunkra. Csak néhány dolog a teljesség igénye nélkül. Mi is eltöröltük a
március 15-i nyilvános ünnepséget. Intézményeinket felszereltük fertőtlenítő adagolóval és szerrel. Átszerveztük a hivatal, az óvoda, a könyvtár, az
OMK működését.
– Márciusban lépett életbe iskoláink, óvodáink, valamint a közintézmények látogatók előtti bezárása. Ezen felül milyen elővigyázatossági intézkedéseket léptettek életbe?
– Minden intézkedésünk arra irányul, hogy a legkisebb lehetőségét is
kizárjuk a járvány drasztikus terjedésének! Bár az iskolát nem mi működtetjük, azért az Igazgató asszonnyal ugyanúgy tartjuk a napi kapcsolatot,
mint a saját intézményeink vezetőivel! Nagyon fontos döntés volt, hogy
átszerveztük a konyhánkat is, és ma már csak egyszerhasználatos edényben lehet ételt elvinni!
– Dömsöd Nagyközség honlapján és Dömsöd Nagyközség Fórum
oldalán napról napra, s ha kell, óráról órára adnak közre tájékoztató
leírásokat a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatosan. Ezenkívül milyen más csatornákon próbálják eljuttatni a lakossághoz a friss
információkat?
– A polgármesteri facebook oldalamon is minden nap tájékoztatom lakótársainkat, de volt már, hogy szórólap formájában és plakát formájában
osztottunk meg információkat. A napi tájékoztatást a járvány végéig meg
is tartjuk!
– Hogyan szervezik meg Dömsöd Nagyközség területén belül a segítségnyújtást?
– Ezekben a napokban a Családsegítő Szolgálat munkatársai heroikus
munkát folytatnak a rászorultak ellátásában. Szerencsére önkéntesek –
köztük három főiskolás is – segítik a munkájukat! Természetes, hogy a
járvány miatt nagyon megszaporodott az ellátandó személyek száma.
Esetleges feladatuk lett a karanténba kerülők szükséges ellátása is. Az
egészségügyi maszkok varrásában soha nem látott összefogást tapasztaltam, de erről majd legközelebb! Annyi biztos, hogy elkezdtük az elkészült
maszkok eljuttatását a családoknak! Reményeim szerint rövidesen minden családban lesz legalább egy belőle!
– Mi a helyzet a közterületeken?
– Az eddig megállapítható, hogy az emberek tudomásul vették a korlátozásokat, és az utóbbi napokban nem nagyon látni a központban „kóricáló”, egyébként ismerős arcokat! Persze azért mindig vannak olyan embertársaink, akik magukon kívül „nem ismernek sem embert, sem Istent”!
– Kiket és hogyan lehet elérni aktuális kérdésekkel?
– A járvány ideje alatt a helyi operatív csoportnak jómagam, dr. Bencze
Zoltán, Láng András és Pongrácz József a tagja. A honlapunkon megtalálható valamennyiünk elérhetősége. Az természetes, hogy egy-egy szakfeladati döntéshez kikérjük az orvosaink és az intézményvezetőink véleményét is!
– Mire figyeljünk oda leginkább?
– Mire is figyeljünk? Mindenre! Magunkra, másokra, családunkra, ismerősökre és ismeretlenekre egyaránt! A legfontosabb, hogy tartsuk be a
kijárási korlátozás minden betűjét! Tartsuk be a higiénés ajánlásokat, és az

elkerülhetetlen beszélgetéseknél a megfelelő távolságot! Remélem nem
kiabálom el, de számomra most úgy tűnik, hogy valahogy ráéreztünk a kiszolgáltatottságunk közös orvoslására! Rajtunk múlik, hogy urai legyünk
ennek a szomorú helyzetnek!
– Köszönöm Polgármester Úr válaszait!
Vass Ilona

Operatív csoport tagjainak elérhetõsége:
Bencze István polgármester: 06 24 523 121
Dr. Bencze Zoltán jegyző: 06 24 523 126, illetve 06 20 369 6412
Láng András településgazdálkodási csoportvezető: 06 24 523 132
Pongrácz József közbiztonsági referens: 06 20 232 7042

Veszni hagyjuk vagy mégsem?
Januárban indult a felhívás, mely a Duna-parton álló Bazsonyi–
Vecsési nyaraló és a benne található 18 négyzetméteres szekkó megmentését célozza meg. Az azóta eltelt időszakban a következő felajánlások érkeztek:
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság két külsős tagja egy éves
tiszteletdíjukat ajánlották fel.
Egy képviselőtől érkezett anyagi természetű hozzájárulás, aki egy
éven át havi tízezer forinttal támogatja a mentést.
Egy képviselőtől érkezett tárgyi felajánlás a tetőfelújításhoz.
Berki Géza helyi alkotó az általa készített Vacsora a pusztán c. festményét bocsátotta sorsolásra mindazok közt, akik a nyaraló és a szekkó
megmentésére felajánlást tesznek. (Sorsolás a Dömsödi Napok megnyitójának keretében lesz.)
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának számlaszámára, Bazsonyi–
Vecsési nyaraló felújítása közleménnyel az eltelt időszakban nem érkezett felajánlás.
Akik úgy érzik, nem veszíthetjük el a nagyra becsült művész házaspár
és munkájuk hagyatékát, támogassák annak megmentését! Adományaikat Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának számlaszámára utalhatják: 11742070-15393159.
A közlemény rovatba fontos feltüntetni: BAZSONYI–VECSÉSI
nyaraló felújítása.
Az így beérkezett összegeket az önkormányzat elkülönítve tudja kezelni. Támogatásunk azért szükséges, mert a nyaraló és a szekkó felújítását teljes egészében az önkormányzat egyedül nem tudja felvállalni.
Ezt az értéket ne hagyjuk elveszni!
Vass Ilona múzeumvezető
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Í G Y I N D U L T…
Beszélgetés Tóth Imrével,
a Press+Print Kft.
ügyvezetõ igazgató j ával
A Dömsödi Hírnök első számának nyomását 1990 decemberétől Kiskunlacházán,
az ÉGSZÖV Rt. nyomdájában végezték,
egészen 1991 augusztusáig hónapról hónapra. ’91 szeptemberétől napjainkig a
Press+Print Kft. végzi az újság megjelenésével kapcsolatos nyomdai teendőket.

papírméretben történik, mint a későbbi kész méret. Ezért aztán a kinyomtatott íveket a vágó a megfelelő méretre vágja.
A kinyomtatott íveket aztán a kötészet sorba rendezi (összehordja),
tűzőgéppel összetűzi, ha kell, végső méretre vágja. A gépsor végén kötegeli és csomagolja. Ez tehát egyszerűsítve röviden a nyomtatási folyamat. Ebből is látható, hogy egy-egy késztermék sok-sok kézen megy
keresztül mire az olvasóhoz ér.

– Mondhatjuk-e, hogy a kezdetektől,
csaknem harminc éven át aktív résztvevője a Dömsödi Hírnök nyomdai kivitelezésének? – kérdezem Tóth Imrét, a
Press+Print Kft. ügyvezető igazgatóját.

– Milyen technikákkal vitték és viszik át papírra az írott szövegeket, az egyes ábrákat és a fotókat?

– Igen, ez így van! Jó régen volt, az biztos. Amikor a nyomdai vállalkozásunkat elindítottuk, mi elsősorban a reklámújságra koncentráltunk,
akkor kezdődött az ingyenes reklámújságok korszaka. Itt és a környékbeli településeken jelentettük meg a Keres-Kínál Reklámújságot. Minden lakásba ingyenesen juttattuk el, a költségeket a hirdetési bevételből
fedeztük. Először 3.000 példánnyal indultunk, de gyorsan kezdett növekedni a példányszám előbb 10.000-re, majd később 30.000 példányban
jelentünk meg. Az induláskor már korszerű számítógépes szerkesztést,
tördelést, grafikát alkalmaztunk, viszont a sokszorosításhoz szükség
volt egy nyomdára is. Ekkor merült fel, hogy kooperáljunk az akkor
még működő ÉGSZÖV nyomdájával. Nagyot is néztek, amikor elmondtuk mit szeretnénk. Addig ugyanis kis példányszámú gépkönyveket, céges nyomtatványokat „gyártottak” házi használatra. A több ezres
példányszám ismeretlen volt. Az üzleti kapcsolat során ismertem meg a
Dömsödi Hírnök akkori „készítését”.
– Ha például a Dömsödi Hírnök anyagát dolgozzák fel, mi a menete a nyomdai munkafolyamatoknak?
– És akkor itt engedjenek meg egy kis kitérőt. Akik nem ismerik részleteiben a nyomdai folyamatokat, azoknak szeretném elmondani, hogy
egy újság elkészítése több részből áll.
Először van ugye a szerkesztés, ahol az illetékes szerkesztő(ség) öszszeállítja a lap tartalmát, meghatározza az írások sorrendjét, elkészíti a
„laptükröt”. Ez már nagyvonalakban hasonlít arra a kiadványra, amit az
olvasók kézhez kapnak.
A laptükör alapján elkezdődik a tördelés, a fotók (megdolgozása), hasábba tördelés, fejléc, képaláírás, lábjegy stb. Mivel a hasábos kialakítás
miatt sok az elválasztás és az átadott szövegben is lehetnek helyesírási
hibák, többször átfuttatjuk a szöveget a helyesírásellenőrző programon,
kinyomtatjuk és korrektúrázzuk. Amikor már minden véglegesnek tekintendő, akkor kerül tovább a betördelt oldal a montírozáshoz.
Itt az a folyamat zajlik, ahol az egy példányban meglévő oldalakról
olyan nyomóforma készül, ami a nyomdagépbe behelyezve több tízezer, de akár több százezer nyomtatást is kibír.
A nyomdagép végzi tulajdonképpen a sokszorosítást, a kiválasztott
papírra, a megrendelt példányszámban rányomtatja a megfelelő oldalakat.
A következő folyamat a papírvágás. Azt tudni kell, hogy a gazdaságos termeléshez mindenki igyekszik kihasználni a nyomdagép kapacitását optimálisan. Éppen ezért a nyomtatás általában sokkal nagyobb

– Visszatérve az ÉGSZÖV nyomdához. Akkor ott még nagyon kezdetleges volt a technika. Szinte minden kézzel készült. Az újság tördelését is kézzel és ollóval(!) végezték. A szöveg begépelése egy margarétakerekes írógéppel készült, 60 leütéses hasábokba papírra. Ha betűtípust akartak változtatni, akkor az írógépben cserélték a margarétakereket. Mindössze néhány betűtípus létezett! Természetesen ha elgépelték vagy hibásan írtak, akkor lehetett újrakezdeni a gépelést! A papírra
nyomtatott hasábokat azután egy másik papírra ragasztották fel a laptükör szerint, ollóval elvágták a hosszabb hasábokat, és a következő hasáb kezdődött felül. Ez nagyon fáradságos, időigényes munka volt. A
főcímet, grafikákat ollóval körbevágták és beragasztották a megfelelő
helyre. Amikor egy oldal elkészült, akkor az oldalpárjával együtt egy
nagyobb méretű lapon került összemontírozásra. Ezután a kész anyag
bekerült egy COPYRAPID másolóba, ahol a papír alapú oldalakról
egy másolat készült speciális alumínium lemezre. Ez már alkalmas volt
néhány száz példányig a nyomtatásra. Sok hátránya volt ennek a rendszernek, főleg a munkaigényessége és a minősége miatt. Nem lehetett
jó minőségű fotókat készíteni, nagyon korlátozottak voltak a betű és a
tördelési lehetőségek.
Ezért aztán a mi számítógépes tördelésünk alapjában változtatta meg
a Dömsödi Hírnök megjelenési lehetőségeit! A hasábkiegyenlítés, a
helyesírásellenőrzés, a széles betűválaszték (több mit 900 féle betűtípus!), a fényképek megjelenése, mind-mind sokat javított az olvashatóságon, az átfutási időről nem is beszélve. Természetesen ehhez kiválóan
képzett munkatársakra is szükség volt. Közöttük sok dömsödi is volt,
aki megtanulta ezt a szép szakmát.
– Milyen technikákkal vitték és viszik át papírra az írott szövegeket, az egyes ábrákat és a fotókat?
– Ma már természetesen szinte minden számítógéppel vezérelt. Korszerű tördelőprogramok segítségével készül az újság, szinte szemmel
követhetetlen, amikor a tördelők néha egyszerre három-négy billentyűt
is lenyomva, pillanatok alatt változtatják az oldalt. Korszerű képjavítókkal próbálják feljavítani, kivágni, retusálni, körbevágni az amatőr képeket. Szinte alapkövetelmény lett a színes megjelenés, a PDF állomány,
hogy az interneten is ugyanazt láthassák, mint nyomtatásban. A szöveg
és a fotók általában e-mailen, pendrive-on érkeznek. Esetleg a régi papírképeket kell még scannelni. Hasonló a helyzet a táblázatokkal, grafikákkal. Több tízezer grafika, rajz közül lehet válogatni, ha az szükséges
az írás illusztrálásához. A technikai haladással együtt óriási a fejlődés a
nyomdai felbontásban. Erről azt kell tudni, hogy mekkora az a legkiFolytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
sebb pont, amit még ki lehet nyomtatni. Ez főleg a fotók esetén fontos,
de természetesen ehhez már kiváló minőségű, műnyomó papír szükséges. Érdekességképpen, amikor indult a Dömsödi Hirnök, 200 dot/inch
(200 pont/2,54 cm) volt a felbontás, ma már 2.400 dot/inch felett jár!
Egyszerűbben, régen 0,127 mm volt a legkisebb pont, ma már 0,01058
mm. Természetesen ma már nem fénymásolással készül a nyomólemez,
hanem a legkorszerűbb lézer berendezés írja egy speciális lemezre. Ez a
CTP (computer to plate) eljárás. A nyomólemez készítés során keletkezett információk közvetlenül a nyomdagép számítógépére kerülnek. A
gépmester kiválasztja a következő munkát, a gép automatikusan beáll a
megfelelő papírméretre, a komputer beállítja a festékezést, és az első néhány ív már nagyvonalakban hasonlít a végső késztermékre. Ha mindent rendben talál vizuálisan is a gépmester, elindul a nyomtatás. A nyomógép sebessége elérheti akár a 20.000 ív/órát. A gépmesternek időnként ki kell vennie egy ívet, ezt ellenőrzi a computer és automatikusan
korrigálja az eltérést anélkül, hogy a gép megállna.
A néhány száz példányos kiadványok már digitális nyomdagépen készülnek. És a fejlődés nem áll meg!
– A Press+Print Kft., mint nyomdai vállalkozás legeredményesebb időszakát hogyan jellemezné?
– Mindig fontos szempont volt a cég történetében a technikai fejlődés. Az elmúlt három évtized alatt kezdőből sikerült felküzdenünk magunkat egy sikeres közép vállalkozássá. Sok munkatársunk itt ismerkedett meg a nyomdai szakmával. Az évek során az itt dolgozók létszáma
elérte a 35 főt. Ez volt a csúcs. A műszaki fejlesztéseknek köszönhetően
voltak olyan gépeink, amelyek itt működtek először Magyarországon.
Évente kb. 3.000 féle munkát készítettünk el, néhány száztól a több mil-
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liós példányszámig. Készítettünk itt heti, havi folyóiratokat, könyveket.
A legkisebb könyvünk néhány cm2-es, a legnagyobb könyv súlya 7
kg(!). Rendelt tőlünk az akkori köztársasági elnök. Készítettünk tankönyveket svédországi exportra is. A saját tulajdonunkban lévő épület
minden négyzetméterét kihasználtuk, pedig az megközelíti az 1.000 m2-t.
Ma már kisebb a forgalom, mindketten a feleségemmel nyugdíjasok lettünk, próbálunk lassítani a tempón. Most már csak a nyomdai előkészítés folyik, a többit elvégzik az alvállalkozók, de a minőségi követelmény ugyanaz maradt!
– Mint nyomdai szakember, hogyan ítéli meg a helyi lapok létjogosultságát?
– Az egyre gyorsuló, online világunkban is van létjogosultsága a
nyomtatott kiadványoknak, így a helyi lapoknak is. Egyrészt sokan élnek közöttünk, akik még nem lógnak a „dróton” egész nap, vagy egyáltalán. A helyi sajtóban van kiváló lehetőség hosszabb írások, sorozatok
leközlésére. Többször elő lehet venni, nézegetni a régebbi írásokat, öszszegyűjteni, egybe kötni a megjelent számokat. Véleményem szerint ez
még sokáig fenn fog maradni. Nem beszélve arról a semmivel össze
nem hasonlítható élményről, ami akkor ér, amikor kinyitok egy frissen
nyomott újságot, egy könyvet. Azt az illatot nem lehet elfelejteni. Hiába, „akit a mozdony füstje egyszer megcsapott…”
Végezetül szeretettel köszöntöm a Dömsödi Hírnök valamennyi olvasóját, munkatársát a harmincéves jubileum alkalmából. Remélem, ha
szerény mértékben is, de a magunk eszközeivel sikerült hozzájárulnunk
a dömsödi állampolgárok tájékoztatásához.
További sikeres évtizedeket kívánok a Hírnök minden munkatársának és hűséges olvasójának!

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL

A Magyar Közlöny 56. számában megjelent 71/2020. (III. 27.)
Korm. rendelet a kijárási korlátozásról, amely március 28-án, szombaton lépett életbe.
A rendelet általános tilalmakat rögzít, amelyek érintik a szociális
érintkezést, a tömegközlekedést, a vendéglátóüzletek bezárását, a 65
év felettiek részére biztosítandó kereskedelmi idősávot.
Alapvetően a rendelet előírja, hogy a közös háztartásban élő személyek kivételével mindenki köteles a más személyekkel való szociális érintkezést a minimálisra visszaszorítani, és legalább 1,5 méter
távolságot tartani tőlük. Ez a védőtávolság a tömegközlekedési eszközökre is érvényes, vagyis március 28-tól mind az álló-, mind az
ülőhelyek esetén alkalmazni kell.
Március 28-tól az állandó lakóhelyét, tartózkodási helyét (ez gyakorlatilag az állandó lakcím, vagy az érvényes bejelentéssel bíró,
közismert nevén ideiglenes lakcím) valamint a magánlakást (a magánlakás fogalma: a lakás (üdülő, nyaraló vagy a lakás céljára használt egyéb helyiség, létesítmény, tárgy), az ahhoz tartozó nem lakás
céljára szolgáló helyiség, létesítmény, bekerített terület) bárki, csak a
rendeletben szerepelő alapos okkal hagyhatja el.
Ezek az alapos okok az alábbiak:
1. a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
2. b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek
kísérése,
3. c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség

megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat
(különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés,
gyógytorna),
4. d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú
gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
5. e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
6. f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
7. g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai
papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
8. h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
9. i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
10. j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
11. k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
12. l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
13. m) a dohányboltban történő vásárlás,
14. n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
15. o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
16. p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
17. q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
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18. r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő
ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
19. s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
20. t) a szülői jogok és kötelezettségek,
21. u) a hitéleti tevékenység.
Elfogadható ok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és
beteg személy) részére történő segítségnyújtás, azonban ennek során
is be kell tartani a 1,5 méteres távolságot (ha ez megoldható), ha nem
közös háztartásban élő személyről kell gondoskodni.
A fentiek azt jelentik tehát, hogy az otthonunkat és annak bekerített udvarát csakis a fenti okokból hagyhatjuk el, a legrövidebb időre.
Vagyis ha pl. dolgozni megyünk, vagy élelmiszert venni, gyógyszert
kiváltani stb., akkor csak annyit legyünk otthonunkon kívül, amennyi
ennek elintézéséhez feltétlenül szükséges, és a legrövidebb utat használjuk. A közlekedés, várakozás során is be kell tartani azonban a távolságtartásra vonatkozó rendelkezést.
Egyéni szabadidős sporttevékenység (pl. futás, kocogás, kerékpározás), szabadidős célú gyalogos közlekedés – lehetőség szerint a
zöldterületeken – csak egyedül vagy csak ugyanazon háztartásban
élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter
távolságot kell tartani. Vagyis ezen tevékenységek egyelőre tilosak a
baráti társaságoknak, vagy a nem közös háztartásban élő pároknak is.
Egyes üzletek működésével és azok látogatásával is holnaptól új
korlátozások lépnek hatályba:
• A rendelet szerint a vendéglátóhelyeken most már csak és kizárólag
az ott dolgozó alkalmazottak tartózkodhatnak, függetlenül attól, hogy
mennyi az idő. Ez alól egy kivétel van, az pedig az elvitelre alkalmas
ételek kiadása és elszállítása. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az üzlethez tartozó terasz, kert stb. is az üzlettel azonos megítélés alá esik. Az
üzletek előtti szeszesitalfogyasztás pedig egyébként is szabálysértés.
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• Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az
élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és
12.00 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti
időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. Más akkor sem, ha egyébként akkor az
üzlet éppen üres. Tehát ezen négy típusú üzletre igaz csak ez a korlátozás, másra nem.
A rendelet az egyes helyiségek üzemeltetőit teszi felelőssé a másfél méteres távolság megtartásáért, a vendéglátó üzletek korlátozásáért, valamint az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertáraban azért, hogy az adott időben csak az engedélyezett életkorú személyek legyenek jelen.
A fenti előírások betartását elsősorban a rendőrség és a katonai
rendészet ellenőrzi. Aki a korlátozásokat megszegi, azt alkalmanként
5.000-től 500.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal büntetik. Az
ellenőrzés során a rendőrök a rendőrségi törvényben szereplő intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatják a törvényben
előírt módon.
A tilalmat jelenleg április 11-ig mondták ki.
FIGYELEM!
• a fent vázolt alapos okok, amelyek esetében elhagyhatjuk az otthonunkat, sem engedélyt, sem igazolást nem követelnek meg, de az
intézkedő rendőrök belátására és az adott helyzet körülményeire tekintettel fogadhatják azokat el;
• bár szerepel a 65 év felettiekre vonatkozó szabályozás, azonban
továbbra is érvényes, hogy az idősek elsősorban maradjanak otthon
és kérjenek segítséget az önkormányzatoktól vagy családjuktól.
Mindenkitől kérjük, hogy a fenti korlátozásokat tartsa be, mert
jelenleg ez mindannyiunk érdeke, és a korlátozások kapcsán is lehetőség szerint tanúsítsanak türelmet és működjenek együtt embertársaikkal, az üzletek dolgozóival és az intézkedő rendőrökkel
szemben is.

Koronavírus
jogkövetkezmények
2020
FONTOS!
Az intézkedések betartása, a figyelmesség, az
óvatosság elengedhetetlen!
A koronavírus kapcsán hiteles és naprakész információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és a teendőkről a https://koronavirus.gov.hu oldalon, az információs vonalakon: 06 80
277 455, 06 80 277 456.

Nyomatékosan, többször hívják fel az
otthon maradt, idős hozzátartozóik figyelmét arra, hogy senkit ne engedjenek be az
otthonukba!
Naponta többször hívják fel egyedül
élő, szépkorú rokonaikat, ezzel is növelve
a biztonságérzetüket.
A csalók a veszélyhelyzetre sincsenek
tekintettel.

§

Kérjük, hogy mindig hiteles és megbízható forrásból származó hírt
posztoljon, illetve a közösségi oldalakon figyeljen a megosztások valóságtartalmára.

Legyenek körültekintőek a telefonhívásokkal kapcsolatban is, és
az egészséges bizalmatlanság elvét követve, győződjenek meg minden esetben a kapott hívás valóságtartalmáról.

A rémhírterjesztésnek jogkövetkezményei vannak, melyre ezúton
szeretnénk felhívni a figyelmet – Büntető Törvénykönyv 337. §!

A vírussal kapcsolatban vagy arra hivatkozással terméket eladni
kívánó, vagy családtagot ért fertőzés miatt felmerülő anyagi hozzájárulásra irányuló telefonhívásokat minden esetben szakítsák meg és
ellenőrizzék!

A pánikkeltés nem megoldás a veszélyhelyzet kezelésében. Kérjük,
minden esetben tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be az összes
meghozott és jövőben meghozandó, a társas érintkezéseket korlátozó intézkedést, valamint az előírásokat és ajánlásokat!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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NE KERÜLJÖN FEL A KORONA A FEJÜNKRE,
avagy óvintézkedések a koronavírus terjedésének megakadályozására

A koronavírus ugyanúgy cseppfertőzéssel
terjed, mint az influenza, tehát köhögéssel, tüszszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. A
vírus terjedésének megakadályozására, valamint önmaga és embertársai egészségének védelme érdekében, kérjük, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:
• Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személylyel, aki vírushordozó lehet, mert például a közelmúltban valamely külföldi fertőzött területen
járt! Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az
érintkezés minden formáját!
• Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató

embereket, a nagy tömeget! Lehetőség szerint
mellőzze a tömegközlekedést!
• Alaposan és gyakran mosson kezet! Szappanos vízzel vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét,
ügyeljen a körmei alatti és az ujjai közötti területekre is!
• Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az
otthonra, az irodákra és minden zárt térre.
• Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az
orrát és a száját behajlított könyökével vagy
zsebkendővel, utána dobja ki a zsebkendőt és
mosson kezet!
• A megszokott érintkezési és üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést tanácsos mellőznie.
• Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, fogyasszon elegendő vitamint!
• Használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei
vannak, ezzel védi a környezetében lévőket!
• Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosás
után nyúljon!

• Amennyiben a koronavírusra jellemző tünetet észleli magán, telefonáljon háziorvosának,
ne menjen be a rendelőbe!
A koronavírussal kapcsolatban hívható zöld számok:
06 80 277 455
06 80 277 456
A koronavírusról az alábbi elérhetőségeken
tájékozódhat:
https://koronavirus.gov.hu
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában: 107, 112.

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
elõzetes tájékoztatási szakasz
„DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓ” KÉSZÍTÉSE TÁRGYÁBAN
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testületének a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017 (IV. 21.) önkormányzati
rendelete 4. §. (1) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy az önkormányzat 195/2019. (XII. 18.) számú határozatában új Településfejlesztési Koncepció készítéséről, valamint a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat teljes felülvizsgálatáról döntött.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 30. §-a alapján készül Dömsöd Nagyközség Településfejlesztési
Koncepciója.
A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja
az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a
területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az
intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglalta-

kat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti. (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A §
(1) bek.)
A Településfejlesztési Koncepció megalkotásának folyamatába az önkormányzat a településen élő lakosok, gazdasági szereplők, civil szervezetek minél szélesebb körét kívánja bevonni a partnerségi egyeztetések
során.
Az új koronavírus elterjedése miatt kialakult helyzetben a partnerségi
rendelet alapján tartandó lakossági fórumot bizonytalan ideig nem tartjuk
meg.
Kérjük a településen élő lakosokat, üdülőket, gazdasági szereplőket és
civil szervezeteket, hogy a következő linken elérhető kérdőívet töltsék ki:
https://drive.google.com/open?id=1fiBz0qTcmwksmp_FGLLdg2L9wT
YkybmQAI5yyeuTVH8
A kérdőív végén lévő Küldés gombra kattintva továbbítsák számunkra
válaszaikat, lehetőség szerint április 15-ig.
Kérdés esetén e-mailben (foepitesz@domsod.hu), vagy a 06 30 900
5898 telefonszámon Vargáné Ágoston Julianna főépítészt keressék.
Várjuk véleményeit, javaslatait Dömsöd jövőbeni fejlesztési irányainak meghatározása céljából!
Bencze István
polgármester

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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PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG: 1149 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 43.
PEST.MKI@KATVED.GOV.HU

Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés április-május hónapban
Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtés

Dömsöd
üdülő

április
23.
11.

május
21.
11.

Házhoz menõ lomtalanítás: A lomtalanítást
Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő

Dömsöd
üdülő

április
17.
11., 27.

május
1., 15., 29.
11., 25.

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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Helyzetkép állataink orvoslásáról
Beszélgetõtársam dr. Siket Péter állatorvos
Gyermekkorom emlékeit felidézve, a falumbeli háztáji gazdaságokban
szinte kivétel nélkül mindenütt megtalálható volt a baromfi, a sertés, a
nyúl, valamint a házimacska és a kutya. Nagyobb jószág már ritkábban
koptatta az istállók küszöbét, de még javában hajtották a teheneket a
legelőre és gyakrabban klaffogtak a kocsit húzó lovak patkói a bitumenes
főúton.
A falu köztiszteletben álló állatorvosa, dr. Nagy István többször is megfordult egy-egy gazdaságban, ha bármilyen állategészségügyi teendő
vagy ügyintézés szükségeltetett.
Napjainkra a ’70-es, ’80-as évek fent említett modellje némiképp átrendeződött. Ez a folyamat a ’90-es évektől indult és egyre inkább felgyorsult. Kevesebb a sertésállomány, az apró jószág. A kisüzemi tejtermelés
alig érhető nyomon, és az igavonásra hasznosított lovak ma már hobbiállatként tűnnek fel itt-ott.
A legtöbb háztartásban kis kedvenceink, a cicák és a kutyák kerültek
előtérbe.
– Mi indíthatta el ezt a folyamatot és merre tart a változás? –
kérdezem dr. Siket Péter állatorvost.
– Az utóbbi 20-25 évben jelentősen lecsökkent a háztáji haszonállat tartás. Ennek több oka is van, elsősorban gazdasági okok vezettek ide. A kis
háztáji gazdaságokban történő állattartás, élelmiszer-előállítás arányában
nagyobb költségekkel jár mint a nagyüzemi állattartás, gondolok itt a takarmány-előállításra, gépesítésre. A háztáji gazdaságokban egyre kevesebben tudtak megfelelni a fokozódó állategészségügyi, élelmiszerhigiéniai feltételeknek (főként az uniós csatlakozás után). A háztáji állattartók
esetében az értékesítés is nehezebb. A másik ok az állattartók elöregedése.
A legtöbb esetben az utódok nem folytatják szüleik gazdálkodását, más
szakmát választanak, vagy ha folytatják is, nagyrészt rövid időn belül abbahagyják. Egyre kevesebb a csak saját célra, a család ellátására állatot
tartók száma is. A jelenlegi 30-as, 40-es korosztály körében nagyon kevés
a háztáji haszonállat tartó. Azt gondolom, hogy a jövőben sem várható a
háztáji haszonállat tartás növekedése, az élelmiszer ellátást a nagyüzemi,
esetleg a modern kisüzemi gazdaságok fogják biztosítani.
– Milyen hatással van ez a változás az állatorvosi szakmára?
– Kevesebb igény van haszonállatokkal foglalkozó állatorvosokra. Ezt
az élet meg is oldja, mert az utóbbi években nagyot változott az állatorvosi egyetemen a végzősök aránya, hozzávetőleg 90% hölgy és csak 10%
férfi diplomázik évente. A hölgyek zömében kisállatpraxisban dolgoznak, nagyon kevés közülük az, aki haszonállattal foglalkozik, azok közül
is elsősorban lovakkal. A haszonállatokkal foglalkozó állatorvosok közül
egyre többen specializálódnak bizonyos szakterületekre, elsősorban a
nagyüzemi telepeket ellátó kollégák körében. Vannak például lógyógyász, szarvasmarha szaporodásbiológus, sertés-, hal-, juh-, baromfiegészségügyi szakállatorvosok. A fiatalok közül kevesen akarnak a klaszszikus „falusi vegyes praxisban” dolgozni. Vannak az országnak olyan területei, ahol már hiány van vegyes praxist végző állatorvosokból. A kisállat orvoslás területén még nagyobb a specializáció, szinte minden szakmai területen vannak már specialisták, folyamatosan növekednek az igények az állattartók részéről.
– Hogyan tud alkalmazkodni az újabb és újabb igényekhez?
– 2004-től 2013-ig kerületi főállatorvosként dolgoztam, ezen idő alatt a
praxis végzését a hatályos jogszabályok értelmében fel kellett függesztenem. Az 1993-ban megnyitott rendelőmben ebben az időszakban egy
szigetszentmártoni kollégám dolgozott. Én a ráckevei állategészségügyi
kerület vezetését, valamint 2 évig megyei osztályvezetőként a főváros és
Pest megye élelmiszerhigiéniai irányítását végeztem. Folyamatosan hiányzott a praxis, az „igazi állatorvosi” munka, így lemondtam a vezetői
beosztásomról, hatósági állatorvosként dolgoztam tovább, és emellett újra
kezdtem praktizálni, elsősorban a rendelőmben. 2013-ban az akkor már

20 éves rendelőmet a jogszabályi változások és az igények növekedése
miatt is bővítenem kellett. Az eredetileg garázsként funkcionáló épületrészből állatorvosi kézigyógyszertárat és egy különálló műtőhelyiséget
alakítottam ki. Így lehetőség nyílt szélesebb körű állatgyógyszer-ellátást
biztosítani pácienseim részére, valamint bővíteni a műtétek számát és típusát. Sajnos a váró helyiség bővítésére nincs lehetőségem, ott egyszerre
csak 1-2 tulajdonos tud várakozni az állatával. 2017 októberében végleg
szakítottam a hatósági munkával, mert átvettem a Ráckevéről elköltöző
dr. Vona Viktor kollégám praxisát, kibéreltem ráckevei rendelőjét a hozzá
tartozó patikával együtt. Ezzel praxisom jelentősen megnövekedett, a
dömsödi rendelőm mellett rendelek Ráckevén is. A rendelői páciensek
egyre növekvő részét a macskák jelentik. A haszonállat praxisom is megemelkedett, ellátok egy 56.000 db-os tenyésztyúk állományt Szigetcsépen, egy-egy nagyüzemi szarvasmarha telepet Lóréven és Ráckevén, egy
nagy létszámú lóállományt Ráckevén, valamint Ráckevén és környékén
lévő településeken háztáji szarvasmarha, sertés, ló, juh, baromfi állományokat. Dömsödön a haszonállat ellátást nagyrészt a bevezetőben megemlített dr. Nagy István fia, utóda, dr. Nagy Zoltán végzi. Zolival nagyon
jó kollégiális kapcsolatban dolgozunk együtt, állatgyógyszer forgalmazásunkat közös cégünkben végezzük. Teljes mértékben vegyes praxist végzek, a macska műtétektől a kólikás lovak kezeléséig szinte minden háziállattal foglalkozom, így sem időm, sem energiám nincs valamely szakterület felé specializálódni. Klasszikus vidéki vegyes praxisú állatorvosként
igyekszem minden problémát helyben megoldani, természetesen a lehetőségeimet meghaladó eseteket továbbküldöm állatkórházba vagy specialista kollégákhoz.
– Mennyire felelősek ma az állattartók?
– Manapság sokat lehet hallani a felelős állattartásról. Az a tapasztalatom, hogy az állattartók nagy része felelősséget érez az állata iránt, akár
haszonállatról, akár hobbiállatról van szó. Ezt igazolja, hogy kisebb problémákkal, betegségekkel is állatorvoshoz fordulnak, igyekeznek meg-
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előzni a megelőzhető betegségeket, tanácsot kérnek az állatok tartásával,
etetésével kapcsolatban. Ennek ellenére sokat kell beszélni a felelős állattartásról, mert még mindig vannak, akik nem megfelelő módon tartják állataikat, vagy nem megfelelő módon bánnak velük. Ezeket az „állattartókat” meg kell tanítani a felelős állattartásra, vagy ha ez nem lehetséges, a
jogszabályok adta lehetőségekkel élve szankcionálni kellene, vagy eltiltani az állattartástól.
– Végül engedje meg, hogy megkérdezzem: Ha ismét pályaválasztás előtt állna, milyen hivatást vagy szakmát választana?
– Természetesen az állatorvosi pályát választanám, esetleg több praxis
és kevesebb hatósági munka végzésével.
– Köszönöm válaszait!
Vass Ilona

Tisztelt Állattartók!

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.

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

Tájékozatjuk Önöket, hogy a szokásos módon áprilisban tartandó összevezetett veszettség elleni eboltás a koronavírus járványhelyzet miatt megtiltásra került!
Az ebek oltása háznál és állatorvosi rendelőben lehetséges!
Amint a járványhelyzet kedvezően alakul és a korlátozások feloldásra kerülnek, az összevezetett eboltást megszervezzük, és arról a lakosságot a Hírnökön, plakátokon és elektronikus csatornákon keresztül
értesíteni fogjuk.
dr. Nagy Zoltán, dr. Siket Péter
állatorvosok

Villámkérdések
Látogatóban a mosolygós, viccelõdõs Gombosnál
Hogy hol a Gombos? Tudják, kedves olvasók, a Horgos-Gombos!
Jakos Boriska Jolán vállalkozását néhány éve
indította el. Leginkább a horgászat kedvelői lépték át a Horgos-Gombos üzlet küszöbét, no meg
akik játékot vagy varrócérnát, szalagot, zippzárat kerestek. Aztán hirtelen eltűnt a BajcsyZsilinszky út mellől. Elköltözött. Nem messzire, csak a Horváth-kert tőszomszédjába. Kissé
beljebb az úttól, a Siket-portán álló kisházba.
Nos, ott a Gombos!
– Mi az üzlet profilja? – kérdezem Boriskát, a tulajdonost.
– A vállalkozás eredetileg játék, horgászcikk
és rövidáru kereskedéssel indult. Innen jött a
Horgos-Gombos elnevezés.
– Hogyan lett mégis simán csak Gombos?
– Néhány esztendő elteltével megpróbáltam alkalmazkodni a kereslethez, és annak
függvényében kialakítani a kínálatot. Végzettségem szerint varrónő a szakmám, és szívesen vállaltam kisebb javításokat, átalakításokat. A költözést követően az új üzlethelyiség adottságai megerősítettek abban az elhatározásomban, hogy csak a varrásra összpontosítsak. Most szabok, varrok, átalakítok, így
ennek megfelelően változtattam az üzlet elnevezését Gombos-ra.

– Melyek voltak a legkülönlegesebb darabok, melyek kikerültek az üzletből?
– Varrtam jellegzetes népi szabású férfiinget,
szüreti felvonulásra női lovasruhát és babzsákfotelt is.
– Jelenleg milyen megrendelésekre van
leginkább igény?
– A koronavírus okozta válsághelyzet miatt,
elsősorban mindenkinek maszkra van szüksége.

Most ez a legfontosabb, minden mást félre kell
tenni. Maszkokat varrok. Ha valaki önállóan
szeretné elkészíteni saját maszkját, szivesen segítek szabásmintával és tanáccsal egyaránt.
Boriskához, a Gombos boltba érdemes benézni! Hiszen a mosoly, a jókedv, az egészséges humor és a sarokban a pihenőszék mindig ingyen
van!
A kérdéseket feltette: Vass Ilona
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Irodalmi est a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár szervezésében
Összetett, ám egymáshoz kapcsolódó témákkal szervezett irodalmi estet március 06-án a
Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár. Az intézmény vezetője, Szabó Andrea köszöntötte a jelenlévőket. A közönség két nagyobb, falutörténetünket érintő témakörből kapott ízelítőt:
Petőfi és családjának dömsödi kapcsolatáról
Vass Ilona, a Petőfi Emlékház vezetője tartott
előadást. Jancsó Attila fiatal helyismereti kutató
Szabó Lajos tanító, a dömsödi múzeum alapítójának életéről, munkásságáról beszélt.
Mindkét előadás alatt kisebb időutazáson vehettek részt a jelenlévők, színes ábrák, korabeli
felvételek segítségével.
Az est folyamán Szabó Lajos tanító verseit,
novelláit olvasták fel: Baranya Ábel, Kopor Tihamér és Kristóf Józsefné sz. Csaplár Eszter.
A szép számmal megjelent érdeklődő közönség soraiban olyanok is jelen voltak, akiknek
személyes kapcsolatuk volt Szabó Lajos tanító
bácsival és feleségével, Olgi nénivel.
Vass Ilona

Fotó: Ispán Imre

Március 15-én emlékeztünk…
A világméretű koronavírus terjedését megelőző intézkedések átírták a
megemlékezések megszokott rendjét, menetét.
Ehhez igazodva Dömsödön is körültekintően, egymásra odafigyelve
emlékeztünk az 1848. március 15-i forradalomra és szabadságharcra.
Már a hónap elején, a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár szervezésében, egy színvonalas irodalmi est keretében kapcsolódtunk a közelgő
nemzeti ünnephez.
Az ünnep hetében óvodásaink kis piros köpenyükben, csákóban, pártában látogatták meg a Petőfi-emlékhelyeket. Kokárdáikat letűzdelve őszinte, nyílt szívvel szavalták el a jól megtanult nemzeti érzelmű verseiket.
Március 15-re lelkes fiatalokból álló csapat, lelkes fiatal képviselő készült, hogy a falu lakosságával közösen ünnepelhessenek, közösen helyezzenek koszorút az emlékhelyeken és közösen avassanak táblát a Petőfi Emlékház falán. A megelőző óvintézkedések figyelembevételével
azonban csak a szabadban volt lehetőség megvalósítani az ünnepi megemlékezést.

Koszorúztunk.
A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ előtt Bencze István
polgármester úr röviden köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a
megemlékezés menetét, melynek következő állomása a Petőfi Emlékház
(múzeum) volt.
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Az épület falára helyezett emléktábla méltatja az alapító Szabó Lajos tanító vitathatatlan érdemeit. A táblát Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
emeltette az alapító fáradhatatlan, örökérvényű munkájának elismeréséül.
Az emléktáblát Szabó Géza, Szabó Lajos tanító úr fia és Bencze István,
Dömsöd Nagyközség polgármestere leplezték le. Beszédet mondott Szabó
Andrea alpolgármester asszony.
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A koszorúzás ezt követően a Petőfi Sándor utcában a Petrovics-féle
háznál, a Petőfi téren a Marton László által készített szobornál folytatódott, majd a Petőfi-fánál fejeződött be.
A Dömsöd fiataljai által előadott ünnepi műsor, valamint Kovács Gyula képviselő úr beszéde felvételről, községünk honlapján vált elérhetővé.
Szöveg és fotó: Vass Ilona

Kovács Gyula képviselő úr ünnepi beszédét teljes terjedelmében itt olvashatják:

Tisztelt Ünneplõ Közönség! Kedves Dömsödiek!
Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy nemzeti ünnepünk nagyközségi megemlékezésén idén én lehetek az ünnepi szónok. Megtiszteltetés, hogy újonnan megválasztott képviselőként ez az első alkalom arra,
hogy ünnepi beszédemben tiszteleghetek hőseink történelmi tettei előtt.
Március 15-e minden bizonnyal Hazánk egyik legnagyobb és legkedveltebb ünnepe, amelyet valamennyi honfitársunk magáénak érez világnézetétől és politikai hovatartozásától függetlenül. Több mint 170 évre
visszatekintve elmondhatjuk, hogy a pesti ifjúság idealizmusa jogosan
győzte le azt a kishitűséget, amely akkor nemzetünk egy részét jellemezte.
Ugyanakkor nem csupán ez a bátorság, hanem a tettre kész hozzáállás, a
hit, az összetartozás érzése és a szabadság iránti vágy voltak azok a pillérek, amelyek a kiváló recept elemeiként győzelmet eredményeztek.
Maga a szabadság nem egy puritán fogalom, hanem egy olyan jelentéstartalommal rendelkező kifejezés, amely ugyan mindenkinek mást jelenthet, mindenkinek más juthat eszébe róla, de váza egyenlő a Haza erejével.
Szabadság érzése nélkül ugyanis nem voltak bátor és harcias fiatalok,
nem voltak mögéjük beálló és hozzájuk csatlakozó idősebb polgártársak,
nem volt küzdelemre és harcra irányuló vágy. A polgári forradalom lehetősége akkor bontakozott ki, amikor az emberek összefogtak, hiszen tudták, hogy csak így képesek elérni hatalmas célokat, csak így tudnak véghezvinni rendkívüli tetteket. Bár az érzelmek vihara fűtötte fiataljaink lelkét, helytelen lenne azt állítani, hogy nem voltak figyelemmel arra, menynyi mindent elveszíthetnek. A kezdetben elért alkotmányos sikerek táplálták a reményt, hogy a küzdelemnek és a harcnak van értelme, hogy feladni nem szabad és a végsőkig kell dolgozni. Szülőföldünk véres csatatérré
változott, hatalmas emberi veszteségek érték nemzetünket.
A történelmi visszaemlékezés szép dolog, helyesen tesszük, amikor
példát mutatunk a mai fiataloknak Kossuth vagy Széchenyi példáját idézve. Ugyanakkor mégis azt gondolom, legyen ez inkább a történészek és
tanáraink küldetése, akik becsületesen és lelkiismerettel látják el múltunk
tanításának és átörökítésének a feladatát.
A hőseinkre és tetteikre való megemlékezés magában hordozza nemzeti ünnepünk megannyi apropóját: egyetértést és békét a hétköznapokban, összefogást és tenni akarást a közösségek életében, hitet és szeretetet
embertársaink irányában. Sokszor elképzelhetetlennek tartjuk a múlt ese-

ményeinek nagyságát és azt, hogy a jelenben is mennyi mindenre képesek lennénk.
1848 szelleméhez akkor leszünk hűek, ha
szembenézünk a mai kor kihívásaival és
önmagunkkal. Ha merjük felvállalni, hogy
a szabadság ma már egy teljesen természetes dolog, amiért felmenőinknek még harcolni kellett. És hogy ez a szabadság miben
és hol nyilvánul meg? Könnyen válaszolhatjuk, hogy az élet valamennyi területén.
Szabadon gondolkodhatunk, formálhatunk véleményt, szabadon hihetünk abban,
amiben szeretnénk. Szabadon tanulhatunk,
válogathatjuk meg értékes emberi kapcsolatainkat, és szabadon dönthetjük el, menynyire hagyjuk befolyásolni magunkat. Szabadok vagyunk akkor is, amikor erős és tisztességes országot követelünk, és akkor, amikor döntéseinkért éppen elítélnek minket. A szabadságnak természetesen ára van, amit
minden alkalommal meg is fizettetnek velünk.
Akik mind, a forradalom évfordulóján itt összegyűltünk, mi is fizetjük a
szabadság számláját a közös cselekvés melletti kiállásunkkal. Mi magunk
határozzuk meg ugyanis országunk és településünk jövőjét. Ehhez azonban
szükségünk lesz elszántságra, kitartásra, csapatmunkára, bátorságra és jövőbe vetett bizalomra. Szükségünk lesz mindenkire, aki a közjót szolgálja és
hasznos elemként részt vesz a munkában. Hiszem, hogy ez a bizakodás
nem lehet naivitásom jele. Fiatal korom ellenére megtapasztalhattam, hogy
az emberek képesek összefogni közös célok érdekében, és képesek arra,
hogy nehezebb időben is akaratukat végigvigyék. A megfutamodás, a széthúzás és a félelem soha nem volt dömsödi hagyomány, és nem is lesz az!
A szabadság azonban nem örökkévaló, nap mint nap meg kell dolgoznunk érte. Azt kívánom, hogy ez a küzdelem sikeres legyen és boldogságot, örömöt hozzon az egész országnak, Dömsödnek, Önöknek és családjuknak az előttünk álló nehéz időkben is!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dömsöd, 2020. március 15.
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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 – március hónapban
A cikkem megírásáig elértük 3 hónap alatt a
24 riasztási számot, ami nem kevés már most a
viharos, szeles idő és az avartüzek, vegetációs
tüzek nélkül.
Március 18-án délután Kiskunlacházára vonultunk a Bagoly utca környékére, ahol 20 hektáron égett a száraz fű és aljnövényzet. A tűz
erdőt és közel 30 faházat, üdülőingatlant veszélyeztetett.
A tüzet kéziszerszámokkal és 4 vízsugárral
oltottuk el a kint lévő többi rajjal közösen, a műveleti szolgálat irányítása alatt.
A tűzesethez a ráckevei és a kunszentmiklósi
önkormányzati, a szigetszentmiklósi, dabasi és
a fővárosi hivatásos tűzoltók, illetve a délegyháza-dunavarsányi, szigetújfalusi és a dömsödi
önkéntes tűzoltók vonultak. A helyszínen így 8
gépjárműfecskendő végezte az oltást.
20-án a Csides közbe kaptunk jelzést. A helyszínen a tulajdonos kis mennyiségű zöld hulladékot égetett a jogszabályoknak megfelelően az
engedélyezett időben. Így ez az eset téves jelzés
volt.
24-én délután kaptunk sms riasztást Tassi út
19. szám elé, ahol egy kamion tolatás közben
egy betonvillanyoszlopnak ütközött, ami el is
tört. A helyszint biztosítottuk, és a forgalmat is
egy sávra, a villanyoszloptól távolabbra tereltük
az ELMŰ szakembereinek kiérkezéséig. Személyi sérülés szerencsére nem történt.
27-én délután a Zrínyi utcába vonultunk,
ahol ismeretlen okból a száraz fű és az árokban
lévő száraz levélrakás meggyulladt. A tüzet egy
sugárral eloltottuk.
Mindenki viselkedjen felelősségteljesen, az
ilyen esetek elkerülhetőek lennének!
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.
28-án 24. esemény, ismét tűzesethez vonultunk 11 óra 17 perckor a ráckevei kollégákkal.
A régi vásártéren lévő önkormányzati zöldhulladékgyűjtő kigyulladt. Kb. 6-8 négyzetméteren
égett.
Szerencsére időben észrevették, jelezték, így
még az előtt sikerült a lángokat eloltanunk,
hogy nagyobb kiterjedésű lett volna a tűz.
Továbbra is szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy Dömsödön csak szerdán és csak
pénteken 12 óra és 19 óra között lehet növényi
hulladékot égetni! Ha nem ezeken a napokon
történik és valaki bejelenti a 112-es segélyhívó

számon, nekünk ki kell menni, illetve a hivatásos egységeknek is. Ebben az esetben a hivatásos egységek jegyzőkönyvezik az esetet, és később a Katasztrófavédelem megbírságolja azt a
személyt vagy személyeket, akik a tüzet gyújtották! A kijelölt napon is mindenki nagyon körültekintően végezze az égetést, mert a száraz
időszakban a száraz növényzet gyorsan lángra
kaphat és elterjedhet a tűz!
„Új fecsi” ☺ ☺ ☺ ☺
A Steyr 13S23-as fecskendőnk javítása és új
eszközökkel történő felszerelése is elkezdődött!
Beszerelésre kerültek a híradástechnikai eszközök (EDR és URH rádiók) és a hiányzó hangjelzés, cserére került a sérült megkülönböztető
fényjelzése, és beépítésre pedig a kiegészítő kék
és piros fények is.
Felkerültek az oldalsó, hátsó és a felépítmény
tetejére az éjszakai biztonságos munkavégzéshez szükséges munkalámpák is.
Javításra kerültek a legénységi fülke hátsó hibás ajtózárjai, és megtörtént a fényárbóc tartószerkezetének kiépítése is.

Jelenleg a fékek javítását végzik itt Dömsödön
egy tehergépkocsik javítására is szakosodott cég
munkatársai, és aztán folytatják a motor javításával és a szükségek karbantartási munkálatokkal is.
Ezúton is nagyon köszönjük, hogy jó ütemben halad a fecskendőnk javítása, és ezzel napról napra közelebb kerülünk ahhoz, hogy az
öreg gépet nyugdíjba küldhessük, és egy „fényévekkel” korszerűbb szerrel védhessük a dömsödi lakosok életét, vagyonát.
Már a gépkocsi kötelező dekorja, matricázása is megrendelésre került, ami reményeink szerint egy-két héten belül elkészülhet.
1%
Új év, új lehetőség támogatásunkra!!!!
Adója 1 százalékával segítheti munkánkat és
technikai fejlődésünket!!!!
Előttünk áll még 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: 06-20383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma:
18688320-1-13
A kedvezményezett neve:
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma:
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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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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GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...

Kinek piros a lámpa?
Nagyközség-központ, valahol Európában, Magyarország szívében, Budapesttől nem messze... Forgalmas főút, mely az ország egyik
jelentős teher- és személyforgalmi útvonala. A központban gyalogátkelőhely, lámpával. Hármas kereszteződés. Délről kanyarodósáv,
lámpával. A másik irányból szintén lehet kanyarodni is és egyenesen
is. A gyalogátkelőhely lámpával ellátott. Állok a parkolóban, délután
14:20.
Kamion. Jókora nyerges, óriási kerekekkel. A fülkében szól a rádió, nem hiszem, hogy lenne légkondi. Az ablak letekerve, középkorú sofőr. Arcán több napos borosta. Rágyújt. Az óriás járgány fékrendszeréből haragosan egy szempillantás alatt dől ki a levegő óriási
hangerővel. Vezetője kinéz a visszapillantóba, és egykedvűen szívja
tovább a cigarettát. Nem úgy néz ki, mint aki kialudta magát. Néztem
a rendszámot, magyar. Várják otthon. Biztosan nagyon várja a hétvégét, amikor egy kicsit lazíthat. NEKI PIROS!
A visszapillantóban egy kerékpáros nő tűnik fel, a napközbeni bevásárlását intézhette, a csomagtartón teli a kosár. Mi mindent képesek az asszonyok ilyen kosárba
rakni! Elnézem, zöldség zöldje
kandikál ki jobbról, aztán egy friss
kenyér színeit látom a kosáron belülről. Tésztát is vett, sőt még egy
nem túl nagy görögdinnye is belefért. Meleg van. Az asszonyon fehér passzos halásznadrág, póló, haja copfban hátragumizva. Arcán
veríték csorog, szájában cigaretta.
Nem valami szexis látvány. Nem a
nő – a cigaretta. A nőn látszik,
hogy valamikor jobb napokat is
láthatott, próbál igényesen felöltözni, azonban a cipője és a kerékpár is meglehetősen kopott. A kormány előtt egy másfél éves forma
kislány ül, fején hetyke fehér vászonkalap, játékosan hullámos karimával. Kis kezével a kormányon kapaszkodik. Általában így van
ez: az anya kénytelen a gyereket magával hurcolni, nyáron ugyanis
nincs aki vigyázzon rá. Az apa dolgozik, nincs kire hagyni. Végül is
időben megszokja a bevásárlást. A kerékpár jobbról elhalad az óriási
nyerges mellett, talán nincs húsz centi a kormány és a jármű monumentális kerekei mellett. A biciklis ezt azért megszokja. Marha nagy,
hát marha nagy... Kit érdekel? Nem foglalkozik vele. Úgy nyomja a
pedált, mintha ott sem lenne. Csak remélni tudom, hogy nincs a jármű holt terében, és a vezető a visszapillantóba nézve látja a kerékpárt, a nőt és a csöppséget a padka és a kerék között.
A kerékpár elér a lámpáig, és már-már megkönnyebbülten fújom
ki a levegőt: most már nem lehet baj! A kerékpáros lassítás vagy bármilyen tétovázás nélkül egykedvűen cigarettázva megy tovább a kereszteződésbe... NEKI NEM PIROS!
Déli irányból motorosok jönnek. Lehetnek vagy öten, hatan. Modern, de ugyanakkor tradicionális gépcsodájukon minden csupa
króm. Egyik szebb, mint a másik. Vezetőik megadják a módját, bőrszerkó, van aki mögött ott ül és kapaszkodik csinos barátnője is. Tudnak élni! Lassítanak. A motorok körül izzik a levegő. Többszáz lóerő
dübörög a betonon, hogy aztán lelassítva egyetlen fülsiketítő moraj-

lássá alakuljon. A motorosokon sisak. Van akin fekete, napellenzővel, van akin valamilyen modern UV narancs – ezt biztosan észre lehet venni. Szemem megakad egy mókás sisakon – az egész tiszta
króm. Látom benne a környező világot, bár a képe meglehetősen
torz. Mosolyra húzódik a szám, aztán eszembe jut, hogy a háborúban
a német katonák viseltek ilyen sisakot. Igaz, az nem volt krómozott.
Nem tudom, mit gondoljak. Egyből nem mosolygok. A motoros csapat lassan nagy dirrel-durral leveszi a fordulatot, a krómacél féktárcsák és a fizika kölcsönhatásba lép egymással. Bőrcsizmák koppannak a forró aszfalton. NEKIK PIROS!
A figyelem pattanásig feszül, a motorosok pöfögtetik a járgányt,
és farkasszemet néznek a szemben álló kamionnal. Nagyüzem van az
utakon. A kamionsofőr elnyomja a cigarettát, majd megtörli a homlokát. Keres egy másik sávot a rádión. A teherautó újra süvöltve engedi
ki a féklevegőt, közben a lámpa vált. Az impresszió véget ér, hogy
egy másiknak adja át a helyét.
A gyalogátkelőben iskolás csapat kezd gyülekezni. Hat-hétéves
formák. Lehetnek vagy tizen. Volt aki futva ért oda, még szerettek
volna átmenni, vagy esetleg megcsodálni a motorokat. Most ácsorognak a lámpa mellett, hangosan
csivitelnek, mint a dróton ősszel a
madarak. Megint mosolygok, tetszik a színes gyereksereg. Kinek
piros, kinek kék, kinek zöld a táskája. A meleg miatt csak pólóban
vagy trikóban vannak. Van akinél –
helyesen – egy üveg ásványvíz is
van. Ebben a melegben ez javasolt
is. Többen felfedezik a lámpa tartóoszlopára elhelyezett kapcsolót.
Elvileg ez állítaná le a forgalmat,
hogy a gyalogos át tudjon menni,
de gyakorlati működése nincs,
pszichológiai annál inkább. Sokszor láttam már, hogy nyomkodják.
Nem csak gyerekek, felnőttek is.
Igazából érdekes, nem tűnik fel nekik, hogy a forgalomban nem
okoznak változást. Viszont így már érdemes várni a zöldre... végül is
ő nyomta meg a gombot, megvárja az eredményét. Nagy találmány.
Mindenki azt hiszi, hogy... pedig dehogy. Nincs is ezzel semmi baj, a
gyalogos megnyugszik, az autósok meg a megadott ritmusban mennek – állnak – mennek. Jobb, mint az Andaxin. A lurkók megunták a
nyomkodást. Közben megjelenik a tanító néni is, most már közösen –
cseppet sem szűnő zsivallyal – várják a szabadságot. NEKIK PIROS!
Az átkelő másik oldalán egy öltönyös, nyakkendős, aktatáskás úr
várakozik. Elegáns, látszik hogy nincs gondja az öltözködéssel. Látásból ismerem is – szeretek itt élni, nem annyira flegmák az emberek, mint a fővárosban. Jólesik a boltba úgy bemenni, hogy cinkosan
odakacsinthatsz az eladólánynak, vagy éppen néhány mondatban szidod az időjárást a kereskedővel, és ha nehéz helyzetben is, de legalább néhány másodpercig mosolygunk egymásra. Nekem ez nagyon
fontos. Szóval láttam már az illetőt, vállalkozó. Jól megy a bolt – legalábbis a zakójából és a cipőjéből ítélve. Mobilja a fülén, jelenleg is
biztosan mély üzleti tárgyalást folytat. Nem nagyon néz se balra, se
jobbra. Nem mosolyog. Nem érdeklik az emberek. Lassan nem is
emberek – erőforrások. Néhányan a mellette álló nyugdíjasok és falubeliek tétován ráköszönnek, de telefonnal a fülén az ember nem iga-
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zán tud a körülötte lévőkre figyelni – ez ugye megbocsátható? Nem
ér rá... Emberünk hirtelen felnéz a telefon üveges homályából, gyorsan elnéz jobbra, majd balra – meggyőződik, hogy szabad az út – és
határozottan indul át az úttesten aktatáskástól, telefonostól, nyakkendőstől. Bizarr látvány. Főleg a kisiskolásoknak és a nyugdíjasoknak a
másik oldalon. NEKI NEM PIROS!
A méregdrága cipő épp a másik oldalra ér, amikor vált a lámpa, a gyereksereg felszabadultan indul csatára a másik oldalon álló felnőttek ellen.
Nem egészen a zebra közepén találkoznak. Újra változik a kép. Az úttest
üres. Nincsenek járművek. A zöld lámpánál egy idős asszony álldogál fehér bottal. Nem mer elindulni. A lámpa már nagyon régóta zöld, nem tud
sietni. Úgy van vele, hogy Ő már ráér megvárni a következő váltást, hogy
aztán teljes ideje legyen átbotorkálni a másik oldalra. Sajnos nem jön senki, aki átkísérhetné. Nyitom a kocsi ajtaját, van időm – talán át tudom még
vezetni. Azonban a fránya lámpa ismét vált, az idős hölgy meg ezen az oldalon marad. NEKI PIROS!
A kereszteződés felől szépen komótosan beérkezik egy rendőrautó. Szépek ezek az új Fordok, és a matricázását is eltalálták! Az autóban egyedüli sofőr szolgálatban, makulátlan vékony világoskék ingben. A váll-lapot nem látom, de biztosan helyi, most indult az őrsről.
Szokatlan, hogy egyedül ül az autóban, de biztosan nem siet sehová.
Kiürült a főút. Messze ameddig csak a szem ellát, sehol egy mozgó
jármű, csak biciklisek és gyalogosok. Se egy autó, vagy egy motor,
semmi. A fiatal rendőr figyelmesen nézelődik, tekintetével a központot fürkészi. Jó is ez így. Vigyáz ránk. Aztán úgy látszik megunja,

vagy hirtelen eszébe juthatott valami. Először figyelmesen szétnéz,
majd egy fél másodpercre felkapcsolja az autó tetején a fényhidat, és
immár villogó fényekkel gázt ad, és kifordul az üres útra. A fények
már nem is villognak. NEKI NEM PIROS!
Ispán Imre

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!

Kotmanóczki
Veronika
Veronika az első olyan riportalanyom a csoportból, aki nem tősgyökeres dömsödi, de elmondása szerint a szíve azért mindig ide húz.
A fotós csoportunk aktív tagja, elsősorban természetfotókkal, gyönyörű virágokról készített
makrókkal, kedves témája még a gyerekportré
és az állatvilág is. Hétről-hétre szép és szórakoztató képekkel örvendeztet meg bennünket,
és természetesen folyamatosan készíti képeit a
kislányáról is.
– Meglepődtem, amikor kértem Tőled ezt
az interjút, ugyanis úgy fogalmaztál, hogy
„csak egy nyaraló pesti” vagy. Akkor kezdjük
innen, mesélj néhány szót Magadról!
– A szüleim ’78-ban vettek egy nyaralót lent
a Neptun-parton, és miután megszülettem, onnantól kezdve félig-meddig dömsödi vagyok,
a gyerekkorom nagy részét lent töltöttem. Három éves koromig szinte végig lent voltunk,
csak télen jöttünk föl Pestre 2-3 hónapra.
Anyukám pedagógus, úgyhogy az összes hétvégét és a nyári szünetet is ott töltöttem. Azon

kívül, hogy Pesten jártam iskolába, itt lakunk,
a szivem inkább dömsödi, mint pesti.
– Alapvetően telefonnal fotózol, de mesélj arról is, hogy hogyan jött Neked a fényképezés?
– Még apukámnak volt egy fényképezőgépe
– azt hiszem Olympus –, ami akkoriban nagyon jónak számított. Apukám nagyon sok jó
képet tudott készíteni, és én mindig néztem,
hogy hogyan és mit állítgat. Később vett egy
automata fényképezőgépet és én azt használhattam, kb. amikor tíz éves elmúltam, onnantól
már azzal készítettem képeket, osztálykirándulás, tábor alkalmakról.
– Akkor elmondhatjuk, hogy Neked elég
komoly filmes múltad van?
– Igen! Egyébként a filmest nagyon szerettem, mindig izgultunk, hogy vajon hányat tudnak előhívni belőle. Én ezt nagyon szerettem,
sőt emlékszem, még arra az illatra is, amikor
elmentünk a laborba, és a film előhívásnak
volt az a jellegzetes illata.
– Mikor tértél át a telefonra?
– 2007-2008 körül vettem magamnak egy
digitális kamerát, egy Canont, de aztán jóval
később lett egy olyan céges telefonom, aminek
nagyon jó kamerája volt. Később a gépem is
elromlott, és akkor már úgy voltam vele, hogy
nem veszek külön kamerát. Akkor kezdtem el
telefonon fotózni, és utána már érdekelt, hogy
nekem is legyen olyan telefonom, amelyiknek
jó a kamerája. Ezután már próbáltam arra törekedni, hogy minél jobb felbontású legyen és
minél többet tudjon.
– Próbálsz utánanézni dolgoknak, tanulni,
ismereteket szerezni a fotózással kapcsolatban?

– Bevallom őszintén, hogy onnantól kezdve,
hogy bekerültem ide a csoportba, ennek köszönhetek nagyon sok fejlődést. A heti szinten
leírt képértékelésekből is nagyon sokat tanulok.
A csoportban egy-két embernek nagyon sok
kedves és segítőkész kritikája van. Persze belenézegetek más csoportokba is, de egyedül itt
osztok meg képeket, mert sokkal jobban szeretem ezt a kis szerény, visszafogott csapatot
mint a nagyobb, „hangosabb” csoportokat.
– Akkor ezek szerint jól érzed nálunk Magad. Hogyan találtál ránk?
– Az igazat megvallva, engem egy ismerősöm hívott meg, április-május körül. Először
csak nézelődtem, nem mertem feltölteni képeket.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
Aztán láttam, hogy itt igazából senkinek nem
harapják le a fejét, gyengébb kép esetén sem.
Azt szeretem ebben a közösségben, hogy
olyan, mintha egy nagy család lennénk! Attól
függetlenül, hogy nem ismerem személyesen a
tagok nagy részét, úgy érzem, hogy ha mondjuk nyáron összetalálkozunk, akkor biztos vagyok benne, hogy rögtön 2-3 mondatot vált az
ember, és mindenki mosolyogva fogja fogadni
a másikat! Itt új ismeretségekre tettem szert,
azóta több csoporttaggal bejelöltük egymást,
és van olyan is, akivel viszonylag sűrűn levelezünk. Van, akivel kikérjük egymás véleményét
a fotókról, vagy esetleg ötletelünk, és ez szerintem nagyon jó dolog!
– Milyen műfajok állnak Hozzád közel, és
mi az, amit esetleg még szeretnél csinálni?

– Szeretem a természetfotókat, állatfotókat,
és imádom a streetfotókat (utcai fotó – szerk.)
is, de nem próbálkoztam még vele. A kislányomról nagyon sok gyerekfotót készítek, Róla már több ezer kép van. Még nagyon tetszenek az épületfotók is.
– A gyerekek fényképezése nem egy egyszerű műfaj. Vannak trükkjeid?
– Vannak trükkök természetesen, mert egy
gyereket megállítani fél pillanatra is nagyon
nehéz. Nálam most például az a korszak van,
hogy csak azért sem mosolyog, olyankor előtte
egy kicsit megcsikizem, vagy vicceset mondok, vagy énekelek neki, ami ráveszi arra,
hogy mindenképpen elkacagja magát.
– Mennyire vagy tudatos fotós?
– Nagyon sokat változtam. Korábban a pillanat megörökítése volt a lényeg, ami éppen

jött és megláttam. Most már azért teljesen más
szemszögből látok sok dolgot. Odafigyelek,
hogy honnan, milyen irányból fényképezzek,
hogyan esik rá a fény, ne legyen túl sok, de túl
kevés sem a fény, megcsillan-e az a vízcsepp
vagy sem, hova esik a fókusz, ezekre régebben
nem figyeltem, de most igen.
– Mit üzennél a közösségi oldalak felhasználóinak, milyen képeket töltsenek fel?
– Sajnos a közösségi oldalon nagyon sok a
nem odaillő, már-már „közönséges” kép. Ha
feltesznek egy képet, akkor az olyan legyen,
amit nemcsak a maga örömére készített, hanem másnak is szeretne ezzel örömet szerezni!
Ha valakinek a képemmel örömet szerezhetek,
ettől nekem is szebb lesz a napom!
– Köszönöm a beszélgetést!
lejegyezte: Ispán Imre

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 hetedik részeként dr. Tállay Ferencről lesz szó.

DR. TÁLLAY FERENC 1878–1960
Dr. Tállay Ferencre visszaemlékeznek az unokái
Dr. Tállay (született
Tallatschek) Ferenc 1878.
május 7-én született Petrozsényban, elhunyt Dömsödön 1960. május 18án. Petrozsény a nagy
Magyarország legdélebbi bányavárosa volt, ma
Romániában található.
Édesapja Tallatschek
Ferenc (1839. május 7.)
bányaigazgató volt, édesanyja, báró Jankwitz von
Freinfeld Atala 1844ben Körmöcbányán született.
A dédnagyapa bányamérnökként került Petrozsényba, majd igazgató
lett. Nagyon vallásos,
katolikus ember volt, s
mivel nem volt rendes,
kő temploma a városnak,
az ő támogatásával, ösztönzésével és összefogással épült meg. A bányaigazgató nevét ma is őrzi
egy emléktábla a katolikus templom falán.
Szintén az ő nevéhez köthető az apácakolostor, ami ma iskola és a dévai gyerekek otthona (Böjte Csaba háza is egyben), továbbá a bányász lakótelep is neki volt köszönhető.
Nagyapám a budapesti orvosi egyetemen kapott diplomát 1906-ban.
A diploma megszerzése előtt mint egyetemi hallgató dolgozott a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesületnél. Az ezt tanúsító levelet Kresz Géza írta alá, aki az Egyesület megalapítója volt.
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Megházasodott, felesége Sárffy Katalin, aki
1883. április 13-án született és 1964. március
11-én Budapesten halt
meg. Visszamentek Petrozsényba, és mint bányaorvos dolgozott.
1906-ban született Katalin, majd 1909-ben
Sarolta, 1912-ben Ferenc (édesapám) és
1916-ban Zita gyermekük.

A szerződésének a lejárta után visszatért Magyarországra, és az első világháború végéig katonaorvos volt. Ekkor már el kellett menekülniük
Petrozsényből. Úgy tudjuk, hogy rövid ideig Budapesten laktak, majd
Makádon kapott orvosi állást.

Dr. Tállay Ferencné, Katica mama az első gyermekével
Valószínű egyhangú volt az a munka, mert jelentkezett hajóorvosnak. A
Kárpátia és a Saxonia nevű tengerjárókon London és New York között teljesített szolgálatot. (Igazolja a Cunard Hajóstársaság levele.) Az ismereteim szerint 1912-ben, amikor a Titanic elsüllyedt, nagyapám épp szabadnapos volt a városban. Csak amikor a Kárpátia visszatért New Yorkba a menekültekkel, akkor mehetett a fedélzetre a túlélők ellátásában segítkezni.

1920 május elején került Dömsödre mint községi orvos, majd később
OTI orvos, és abban a házban kapott lakást, ahol egykor Petőfi szülei is éltek. A rendelő is ott működött, majd a nyugdíjas éveiben is ott élt.
A nagypapa testvére, Mária néni Erdélyben maradt, és felesége lett egy
Lázár nevű, jómódú embernek. Ezért azután a doktor úr két nagylánya,
Kató és Sári hozzá került. Ferenc (édesapám) elvégezte a Ludovika Akadémiát és katonatiszt lett. A legkisebb lánya, Zita 20 évesen férjhez ment
Drezdába.

A Cunard Hajótársaság 1925-ben küldött német nyelvű levelével bizonyította a nagyapám hajóorvosi múltját:
Dr. Tallatschek Ferenc
községi orvosnak
DÖMSÖD
Kérésére ezúton igazoljuk, hogy 1912-ben mint magyar hajóorvos a
Társaságunk személyszállító gőzösein, a „Saxonian” és a „Carpathian”
látta el a szolgálatot. Jó tulajdonságaival – alaposság, következetesség –
úgy a hajó személyzetének, mint az utazó közönségnek elnyerte tetszését,
továbbá barátságosságával is mindenki elégedett volt.
Aláírta a Társaság budapesti képviselője

Dr. Tállay Ferenc négy gyermekével
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
Nagyapám a magyar nyelven kívül beszélt románul, angolul, németül
és franciául is. Amatőr nyelvészként levelezett Lőrincze Lajossal, aki a rádión keresztül volt ismert anyanyelvőr. Emlékezünk, hogy műfordítással
is foglalkozott, Goethe Faustjából fordított részleteket. Szívesen hallgatott
komolyzenét, elsősorban operákat, de a népzenét is szerette. A román
népzene szinte naponta szólt, az udvaron is hallhattuk 11 óra után, mert az
a román idő szerint a déli „Jó ebédhez szól a nóta” megfelelője volt. Lehet, hogy ennek tudható be, hogy a dömsödi muzsikus cigány családokat
is becsülte és szerette. A román nyelvet Decsov Lajos igazgatóval gyakorolta. Sokat sétált a szigetben, a Duna-parton két tacskó kutyájával,
Cickével és Dzsekivel. Vasárnap a templomba is elkísérték a kutyák, de
este a moziba is, ahová vett jegyet a kutyáknak is.

Amerikai cserkészek látogattak Dömsödre 1933-ban, amikor Gödöllőn
volt a világtalálkozó (dzsembori). Dr. Tállay Ferenc és felesége,
két lányuk, Sári és Zita is látható a képen.
Pipázott, ezért mindig volt angol pipadohánya, de a téliszalámit is nagyon szerette. Valahonnan a legínségesebb időkben is be tudta szerezni.
Az étkezéshez mindig megivott egy deci vörösbort, amit a Petőfi utcában
lakó Némethéktől vettünk. Úgy tartotta, hogy az kell a jó emésztésnek és
vérkeringésnek.
Szigorú és szókimondó embernek tartották, de az is ismert volt, hogy a
szegényeknek a gyógyszerét is kiváltotta, ha nem volt rá pénzük. Mindig
jóban volt a szomszédaival, így a Hirschler családdal, ahol a családfő hentes mester, majd mezőgazdasági gazdálkodó volt, mindig tartott állatokat. Nagyapa a lovakat szerette. Többször mondta,
hogy az ő koporsóját csak a
Hirschler Misi lovai húzhatják.
Így is lett. A könyvszekrényének volt egy kis zárható része,
ahol a spórolt pénzét tartotta a
temetésére.
A családban is voltak életmentő gyógyításai. Feleségén
diagnosztizált mellrákot korai
stádiumban, amit műtéttel
gyógyítottak. Nagymama is 81
A nagyapám és a nagymama
évet élt.
Fiának (édesapámnak) tüdőgyulladást állapított meg fiatalon. Akkor
még nem volt penicillin, ezért a tüdő kb. egynegyedét elhalasztotta, és
édesapám háromnegyed tüdővel élte le az életét.
Nekem 12 éves koromban közel 10 napig állandó lázam volt, amit végül is a vályogház rossz, párás levegőjének köszönhettem, ezért kórházba
küldött Budapestre, ahol meggyógyultam.
Néhány anekdota dr. Tállay Ferenccel kapcsolatban:
• Egy alkalommal egy nagygazda kérte a doktor urat, hogy vizsgálná
meg a feleségét, mert már több hete nyomja az ágyat. Nem látja el a ház-

tartást, csak jajgat. Elment a két kutyával a doktor úr a gazdához, a házból
éppen Székely Zsigmond községi orvos jött ki. Mondta, hogy biz nem talált semmi bajt. Nagyapám kérte, maradjon ott és tartsanak „konzíliumot”. Hosszas vizsgálás után nagyapám halkan odaszólt a kollégának:
– Te Zsiga! Húzz már föl az injekciós tűdbe azt a szert, amivel átsegítjük a túlvilágra!
Mire az asszony ordítva fölugrott: – Gyilkosok, meg akarnak ölni!– de
kiderült a férjnek is, hogy nincs is semmi baj, csak szimulált az asszony.
• Egy dabi férfi mesélte nekem (úgy emlékszem, Jakab Lencinek hívták), amikor 10-11 éves volt, a szőlőben leesett egy gyümölcsfáról, rá egy
szőlőkaróra, s mozdulni sem tudott. Tállay doktor urat az apja kihozta a
szőlőbe, megvizsgálta a gyereket, majd kért egy széket, amire leült. Óvatosan felemelte őt, majd az egyik térdére húzta háttal, és egy hirtelen rántással
a kiakadt csigolyát a helyére tette. Hát ezért lett egészséges felnőtt belőle.
• Személyes élményem volt 1968-ban, amikor fiatal gépészmérnökként Apajon dolgoztam: Egy alkalommal elvittek Peregre, mert az ottani
üzemegységnek a Hajós-kastélyban volt a központja, és megismertettek
az ott dolgozókkal. A konyhában a szakács néni (jó húsban volt) a nevem
hallatán kérdezte, hogy unokája vagyok-e a doktor úrnak. Az igen válaszom után mesélte el, hogy úgy nyolc éves lehetett, amikor neki kellett
kannában vizet vinni az aratóknak, de egy alkalommal összeesett. Kocsira
tette az apja, és bevitte Tállay doktorhoz. A vizsgálat után nagyapa kiszólt
a konyhába, Katica hozzál friss zsemléket a boltból, és csinálj a kislánynak szendvicseket. Kiderült, hogy az éhségen kívül más bajom nem volt.
Behívta az édesapámat, akit keményen leteremtett, hogy ha még egyszer
reggeli nélkül viszi ki a gyereket a mezőre, kancsukával fogja megverni.
Nagyapámnak az ebédlőben egy szarvasagancsra volt felakasztva egy rövid, karikás ostor (kancsuka), egy lovaglópálca és egy angol
rendőr fejbevágó botja (a
gumibot elődje). Ez nálam még ma is megvan.
lejegyezte Tállay Ferenc
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A faluból eddig összegyűjtött emlékek a doktor úrról:
• Katolikus volt. A régi templomban, a gyóntatószék helyén egy dobogón állt a harmónium. A doktor úr ez előtt ült egy széken. A kutyák mindig vele voltak.
• Lányát, Zitát 1930 karácsonyán felkérték, hogy az ünnepi szentmisén
harmóniumozzon.
• Nagyon szigorúan vette a hivatását. Szolgálatkész volt. Ha úgy érezte,
magasabb szintű (szak) orvos kell, akkor továbbküldte a beteget.
• A betegeknek utasítást adott a gyógyulásuk érdekében. Nem érte be
ennyivel, nyomon követte a gyógyulásukat, utánanézett, betartják-e a tanácsait.
• Csaplár Józsi bácsi mikor gyerek volt, fájt a foga. Elment a doktor úrhoz. A rendelő a ház első helyiségében volt. Leült a székre, de
nem úgy, ahogy kellett volna. A doktor úr rákiabált, hogy rendesen
üljön már azon a széken.
Tállay Ferenc, aki a visszaemlékezést lejegyezte a „nagypapáról”, a
következő kéréssel fordul a dömsödiekhez:
Az 1970-es években, amikor a feleségem (dr. Kausz Sarolta) fogorvosként dolgozott Dömsödön (ő pedig gyerekkorában közel 10 évig élt Dömsödön, 2 évig Apajon, majd 6 évig a Dózsa TSZ-ben mérnökként dolgozott), még sok anekdotát mondtak el a betegek, de sajnos nem írtuk ezeket
össze.

Ha valaki még személyesen találkozott a doktor úrral, esetleg gyógyította, vagy valakitől hallottak róla, az orvosi munkájával kapcsolatban
tudnak róla mesélni, kérik, hogy jelentkezzenek
Varga Gézánénál 06 20 550 74 77 vagy fules08@freemail.hu
vagy Tállay Ferencnél 06 302 745 341 vagy tfrenc@t-online.hu
A jelentkezőket egy előre egyeztetett időpontban felkeresné unokája,
Tállay Ferenc.
Az eddig megjelent cikkekhez is volt kiegészítenivalója, illetve pontosítása Tállay Ferencnek:
Dr. Székely Zsigmonddal kapcsolatban – Zsiga bácsi két fiából csak
az idősebbik lett orvos, sebész, a Rókus Kórház osztályvezető főorvosa. A
fiatalabb, „Pici” fogtechnikus volt.
A főorvos fia, Székely Ákos ugyancsak sebész lett.
Dr. Tóth Andorral kapcsolatban – Egy alkalommal Tóthéknál jártunk, és Bandi bácsi a következőket mesélte az előző munkahelyéről,
mint érdekes esetet:
Szülész-nőgyógyász szakvizsgával is rendelkezett, és egy alkalommal egy fiatalkorú leány ment hozzá azzal a kéréssel, hogy állapítsa meg, terhes-e. A vizsgálat pozitív volt, és neki, mint orvosnak
meg kellett kérdezni, ki a gyerek apja. A válasz meglepő volt: Doktor
úr, ha ön délben fehér babot eszik, este meg tarkát, tudja, hogy éjfél
tájban melyiktől szellentett?

Szabó Lajos Öregfiúk Torna a sportcsarnokban
Március 7-én több autónyi kissé pocakos
őszülő ember érkezett Sportcsarnokunkhoz. Jakab Attila ismét megszervezte a Szabó Lajosról
elnevezett tornát. A meghívott hat csapat helyett
4 csapat nevezett.
Bencze István polgármester köszöntötte a jelenlevőket. Kiemelte Szabó Lajos labdarúgás
iránti elkötelezettségét. Megemlítette azt az időszakot, mikor Szabó Lajossal együtt irányították a Dömsöd SE-t. Anyagiakban nehéz időszak volt a rendszerváltás ideje. Szabó Lajos
mindenféle vállalkozással tette lehetővé, hogy
működhessen a sport klub és eljusson az MNKban a legjobb nyolc közé.
A tornán a City Taxi két csapattal, Dömsöd és
Kiskunlacháza egy-egy csapattal vett részt.

A 30 perces mérkőzéseken a legnagyobb
gondot az időmérő beállítása jelentette. A játékosok nagy elánnal vetették magukat a játékba.
Az eredmények: Dömsöd : City Taxi I 1:2
City Taxi II : Kiskunlacháza 1:0
City Taxi II : City Taxi I
3:1
Dömsöd : Kiskunlacháza
1:3
City Taxi II : Dömsöd
0:5
City Taxi I : Kiskunlacháza 1:3
A tornát a megállapított szabályok szerint a
City Taxi II csapat nyerte. A legidősebb játékos
64 éves volt (mindjárt kettő).
Véleményem szerint a Kiskunlacháza volt a
legegységesebb csapat. A Taxi két csapatán látszik, hogy gyakran játszanak együtt, a dömsödi
csapat egyénileg kiváló játékosokból állt.

A mérkőzések után a Kék Duna vendéglőben
egy kis vendégfogadással fejeződött be a találkozó. Reméljük, lesz még ilyen torna máskor is.
Varsányi

Lacháza csapata

A „harmadik félidő”

A labdarúgás is karanténban

Szabó Lajos családja a díjakkal

Dömsöd : Ecser 1:0 (1:0)
Itthon tartotta csapatunk a 3 pontot. Szabó I. góljával sikerült
együttesünknek megnyerni a mérkőzést. Ezzel a Dömsödi SE a
harmadik helyen áll a tabellán. A bajnokságot bizonytalan ideig
felfüggesztette a labdarúgó szövetség a vírusos járvány miatt.
Varsányi
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„A Háború zsoldja VI.”
Jaksa Mihály

Dömsödön született 1921-ben. Szülei id. Jaksa Mihály és Lákics Erzsébet földművesek voltak. Három testvére született, de abból csak Jaksa Erzsébet volt édestestvére, mert édesanyja

EGYHÁZI

korán elhunyt. Édesapja újranősült Ágaston
Zsuzsannához, kitől még két féltestvére: János
és Zsuzsanna született.
Iskolái befejezése után elvégezte a kötelező
levente iskolát, majd megérkezett a behívó! A
második világháborút végigharcolta a második
magyar hadseregben, fogságba szerencsére nem
esett. Istennek hála a Don-kanyari ütközetet is
túlélte.
Fia: ifj. Jaksa Mihály a következőképpen emlékezett vissza apja elbeszéléseire:
„Csak annak köszönhetem, hogy túléltem,
hogy tudtam, nem állhatok meg, muszáj menni
előre. Egyik társam ezt nem tartotta szem előtt.
Egy pillanatra nekidőlt a fának pihenni, mire
szóltam neki, hogy nem szabad megállni, mert
megfagysz, már késő volt, beállt a halál. A főparancsnok egyértelmű parancsa volt, hogy nincs
megállás, de tudtuk, semmi esélyünk a T4 tankok ellen. Egyszer csak elhangzott az új parancs! Elszakadás! Az ellenség golyózápora közepette irányomba futott egy huszárló, ami segítségével tovább haladtam.
Bolyongásom és botorkálásom közepette

HÍREK

DÖMSÖD-DABI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
A dabi gyülekezet életében történő időszerű
események, információk és igehirdetések Balogh László Levente lelkipásztor facebook oldalán érhetők el.
„Kedves Dabiak! Felnőttek és Gyermekek!
Vasárnap nem tartunk a templomban sem istentiszteletet, sem gyermek-istentiszteletet.
Minden hétközi alkalmunk elmarad.
A harangok szólni fognak, legyen otthoni istentiszteletetek. Keressétek az igehirdetéseket a
neten és a tv-ben.
A hittanosok a heti tananyagot a Krétában, a
Házi feladatok címszó alatt találhatják meg.
A lelkészi hivatal sem tarthat nyitva. A hivatalos ügyeket (emlékharangozás stb.), valamint
a segítségkéréseket telefonon a 24-955-716-os
számon lehet jelezni, vagy a domsoddab.ref@
gmail.com e-mail címen.
Aki teheti maradjon otthon, töltse le telefonjára a Bibolka és a Csendes Percek alkalmazást, olvasson igét és imádkozzon.
Reggelenként legyen énekünk a 230. dicséret, esténként pedig az 500. dicséret.
A lelkigondozói beszélgetésekre is döntően
csak elektronikus eszközökön keresztül kerülhet sor. Váljon javunkra a csend.
Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk
őrző pásztora!”
Balogh László Levente lelkipásztor

hadtápos sofőrökkel találkoztam, és mit ad a
sors, felismertek, hisz dömsödiek voltak hazulról: Rajkó József, Jelinek Lajos és Lejtner Lajos. Kaptam tőlük élelmet, ami életmentő volt,
illetve a furgonnal kivittek, távol a harctűzből.
Egyszer lövészteknő-ásás közben az ellenfél
támadásának hevességében nem elég mélyre
csináltuk a sáncot, ami következtében a lábszáram hátsó felét aknaszilánk találta el és hadikórházba kerültem.”
Kitüntetései:
• Tűzkeresztség II. fokozat sebesülési pánttal
• Magyar bronz vitézségi érem
Szakaszvezetőként szerelt le. Frontszolgálatról való hazatérése után feleségül vette Bödő
Lajos és Gulyás Ilona idősebbik lányát, az
1919-es születésű Bödő Esztert. Házasságukból
két gyermek született: Mihály 1949-ben és Eszter 1953-ban.
(Az olvasott szöveg Jaksa Mihály visszaemlékezése alapján.)
Ifj. Jancsó Attila
/ Települési Értéktár vezetőségi tagja:
a kulturális örökség témakör felelőse/

• EGYHÁZI

BAPTISTA GYÜLEKEZET
A krízishelyzetre való tekintettel hírek, információk, prédikációk a www.domsodibaptista.hu oldalon érhetők el.
RÓMAI KATOLIKUS HITKÖZSÉG
A járvány miatt a templom és az iroda bizonytalan ideig ZÁRVA.
A vasárnapi misék elmaradnak.
Keresztelőt felvenni nem lehet.
Házasságkötés tervezése az idei évre nem javasolt.
Temetés ügyintézése külön időpont-egyeztetés alapján.
DÖMSÖD-NAGYTEMPLOMI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Elindult honlapunk, melyen aktuális hírek,
információk érhetők el. Az igehirdetések
ugyanitt megtekinthetőek.
ELÉRHETŐSÉGEK:
Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
Lelkészi Hivatal
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Telefon: +36-24-434-477
Mobil: +36-30-588-9500
E-mail:
domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő: 9-12, Csütörtök: 9-12

HÍREK

HÍREK
• A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy a Lelkészi Hivatalt ne személyesen, hanem telefonon vagy e-mail címünkön
keressék fel.
• A temető nagykapuja szombaton és vasárnap nyitva van.
• A gyülekezeti alkalmak jelenleg szünetelnek.
Az istentiszteleteket honlapunkon vasárnap
10 órától láthatják.
Adományok
• Gyülekezetünk egyik legfontosabb bevételi forrása a vasárnapi perselypénz, főként ebből
tartjuk fenn egyházközségünket. Mivel a jelenlegi közegészségügyi helyzetben az istentiszteleteken csak honlapunkon keresztül lehet részt
venni, ezért kérjük, hogy adományaikat átutalással küldjék el gyülekezetünk bankszámlájára. Akinek ez nehézséget okoz, otthon gyűjtse
össze adományát, és majd a veszélyhelyzet elmúltával lesz lehetősége elhelyezni a templomi
perselybe.
• Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
Számlaszám:
OTP Bank 11742214-20033435
• Külföldről történő utalás esetén:
IBAN:
HU03 1174 2214 2003 3435 0000 0000
BIC (SWIFT) kód: OTPHUHB

XXX. évfolyam 4. szám
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

március–április

Születtek:

Kovács István – Szappanos Bettina
LÉNA ÉS PATRÍCIA
Berezvai Ferenc – Hornyik Csilla
HANNA CSILLA
Sallai Károly – Kálmán Noémi
DÁNIEL
Csepregi József – Török Zsuzsanna
ÁRMIN
Nyári Imre – Bíró Zita
CSENGE
Német Alfréd Robertó – Kincses Ramóna
SZÓFIA
Oláh Pál – Binszki Erika
CSENGE ERIKA

Házasságot kötöttek:
Vitéz János – Várkonyi Mariann
Csanálosi Csaba – Nagy Georgina Mária
Szilágyi Tamás – Benes Boglárka
Bojtok György – Dr. Boros Edit
Palotai György – Muzs Orsolya
Perger Máté – Langó Krisztina Alexandra
Pintyi Gábor – Hegyi Andrea
Turcsán József – Kató Eszter
Kiss Tamás – Pásztor Nikolett
Kiss Márk Zoltán – Fabula Bernadett Fanni

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: április 25.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: május első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, Budai
Szilvia, Christoph Gáborné, Földvári Attila,
Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit,
Ispán Imre, Jancsó Attila, Kovács Gyula, Sass
László, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József,
dr. Siket Péter, 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

Elhunytak:
Orosz József
67 éves
Füki Györgyné Rakovecz Julianna 47 éves
Bácsi Gábor
86 éves
Bácsi Ferenc
91 éves
Gál József
83 éves
Kurdy Istvánné Bötykös Veronika 79 éves
Balassa Imre
93 éves
Vass István
77 éves
Bábel Balázs
78 éves
Horváth Ilona
66 éves
Inotai Attila
55 éves
Nagy István
55 éves
Saller László
73 éves
Szécsényi Károly
65 éves
Bődi József
65 éves
Gugyela Mihályné Ispán Anna
71 éves
Az anyakönyvi hírekben megjelenő elhunytak adatai olyan időrendben kerülnek közlésre, ahogyan az elhalálozás helyszínéről beérkeznek hivatalunkhoz a dokumentumok.

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

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
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
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Fogorvosi rendelés: Dr. Reza Khodayari
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720
Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendőrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!

06-70-634-5434

112 vagy 105 segélykérő számok

Képeslapok Dömsödrõl

Egyesületünk telefonszáma:

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.

06-20-383-5407

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

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!
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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

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

Szösszenetek a Dömsödi Vadásztársaság életébõl
2020. február 29-én a tisztújító ülésen megválasztott vezetőséggel működik tovább, négy éven át a vadásztársaság. Életükbe, mindennapjaikba
kaphatunk bepillantást Oláh Zoltán vadászmester beszámolói és fotói által.
Köszönet…
„Egyik szemem könnyezik, a másik mosolyog. Őszintének tartom magamat, így nagyon nehezen tudom érzelmektől mentesen megfogalmazni
a bennem lévő gondolatokat.
Vadásztársaságunk életében az elkövetkezendő négy esztendőben komolynak számító vezetőség-változás következett be, a társasági tagok
nagy részének, közakaratának megfelelően. Elődeinktől átlátható, könynyedén átjárható – vadász – ösvényt és biztos anyagi hátteret örököltünk
meg. Mindegyik leköszönő IB tagnak kijár hát a megkülönböztetett tisztelet és megbecsülés részünkről.
Napjaink küzdelmes világában, az önkéntes alapon felvállalt társadalmi munka ellentételezés nélküli terhét csak olyan személyek vállalják fel,
akik hisznek képességeikben, tudásukban, lehetőségeikben, melynek mindenek feletti alapja a kölcsönös bizalom embertársaikkal szemben. Úgy
vélem, az újonnan alakult IB 5 fős társasága nem lesz azonosítható Artúr
király kerekasztalának lovagjaival, akik zárt körben hozták meg döntéseiket. Nyílt, egyenes, szókimondó, kompromisszumra hajlandó, megértést
kereső csapat szellemiséget érzek magam körül, és ez nagyon jó érzés.
Nincs bennünk uralkodási vágy, csak tisztességes szolgálat érzése a vadásztársaság tagjaival, a ránk bízott területtel, vadállománnyal szemben.
Optimistán remélem, hogy a ma még csupán vázlatos jövőképeket, kollektív munkával a még velünk szembeni bizalmatlankodókat is meg tudja
győzni, hogy érdemesek voltunk a bizalomra. Vadászok Istenei óvják a
Dömsödi Vadásztársaságot, tagjait, vadjait, tájait.”
Vadászmesteri gondolatok…
„Véget ért weboldalunk Csipkerózsika-álma. Hála az örökké vidám
Somfai Gyuszinak.
Februárban az utolsó előtti fácánvadászat ebédszünetében, annak a
gondolatnak mentén beszéltem Gyuszival, hogy minden egyes vadásztár-

sasági taggal elbeszélgessek, hogy mit és mennyit vállalnának a társaság
jövőjének építéséből, közösen testre szabott gondolatok mentén. Mivel
Gyuszival volt közös bakvadászati kalandtúránk, így kendőzetlen baráti
nyíltsággal rákérdeztem, hogy a régen elkezdett világhálón szereplő sajtó
oldalunkat tudná-e folytatni, lenne-e rá ideje, energiája. Lelkesen igent
mondott. Ettől a pillanattól kezdve már megosztottam a jó hírt Sass Laci
vadásztársammal, barátommal, aki szintén IB-tag lett, természetvédelmi
és propagandaügyi attasé szerepkörben. Esti beszélgetéskor már kreatív
módon megszülettek első ötleteink. A sok közül egyértelműen a kronológia
mentén történő események írásaira, fotóira terveztük a fő hangsúlyt. Minden egyes előttünk álló hónap végére összeállítjuk az elkészült fotó kollekciókat, megírjuk a történeti hűségre törekvő írásainkat, tagjainkkal egyetértve, kart öltve. Elméletileg egy év múlva már visszatekinthetünk saját,
egyedi múltunkra. Nekilátunk társaságunk maradandóságának nyomait
közkinccsé tenni. Megosztottságot véletlen sem szeretnénk generálni ötleteinkkel, hanem a megértő egyetértésre és elfogadásra szeretnénk szert
tenni, kitartásunkkal.
Vadászok Istenségei óvják a Dömsödi Vadásztársaságot, tagjait, vadjait, tájait.”
Önálló vizslák
„Pontosan egy esztendeje Guliánó barátunk otthonában kettő tüneményes vizslakölyköt fotóztam le. Öreg barátom vízi vadhoz értő szaktudománya sokat jelentett társaságunk életében. Korára való tekintettel csodáltam is elszántságát, hogy belekezdett újra a vizslázásba, de attól már
megrettentem, hogy rögtön kettővel kezdett.
Eltelt egy esztendő. Miklóssal terület ellenőrzéskor a Tassi gát útján
haladtunk, mikor társam felfedezte a két vizslát, amint örült tempóban
őzeket kergettek. Azonnal felismerte Guliánó kutyáit. Telefonált a ház úrnőjének, aki kétségbeesetten elmondta, hogy a kutyák véletlen megszöktek, és azóta sem találják őket. Mindenesetre a vizslák élve a kontroll nélküli szabadságukkal, láthatóan kiválóan szórakoztak. Az űzött őzek, félkört futva a kettes területen, visszatértek a gát műútján át az egyes területre. A gát tetejéről sikerül róluk pár képet készítenem. Hihetetlen vadász-
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ösztönnel, intelligenciával, egyértelműen a suta gidát kezdték el leválasztani a kis csapatról, melyben ott volt egy nagybak. A kiválasztott rohant
fejvesztve az életéért.
Visszakanyarodott előttünk a kettes területre, majd határ hosszan futva,
lerázta magáról üldözőit és berohant a már fotózott, 16 tagú őzcsapat közé. A vizslák célegyenesen átsuhantak az 51-es nagy forgalmú főúton. Talán nyulat kergetve. A hármas körzet szőlő kordonjai között láttuk meg
őket újra, amint több nyulat is felugrasztva nyargaltak utánuk. Láthatóan
esélytelenül. Mire közelükbe értünk, eltűntek a sorok között. Guliánó is
megérkezett terepjáróján, feszülten, idegesen. Miklóssal megegyeztek a
keresési stratégiában, majd a főút felé vettük az irányt. Társam halkan
megjegyezte, hogy reméli, nem az 51-es forgalma oldja meg a vizslás
problémát. Nehezen tudtunk kikanyarodni a főútra, a nagy sebességgel
haladó kamionok miatt. Alig mentünk 200 métert, mikor az előttünk haladó kamion előtt átugrottak a vizslák. Szembe sávba érkező személyautó telibe kapta a hátsót, satu fékezése ellenére. Esélye sem volt a kamion miatt
kikerülni a vizslát. Nehéz pillanatok voltak mindkettőnk számára. Miklós
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mire megfordult, addigra az elütött levonszolta magát az úttestről. Társa
tanácstalanul állt mellette, majd elfutott Tass irányába, otthona felé. A kutya cudar állapotban volt. Lyukas garast nem adtam volna az életéért.
Szenvedése lelket rázó, tekintet taszító volt. Visszakanyarodott mellénk a
még mindig sokkhatás alatt álló ember.
Tisztességes becsületességéhez, ebszeretetéhez kétség sem fért. Látszott rajta a kutya sorsa feletti aggodalom. Miklós telefonált. Nemsokára megérkezett
Guliánó. Bevallom, miközben fotóztam öreg barátom és kutyájának nehéz pillanatait, én is a könnyeimmel küszködtem. Meghatódottságom zavarba ejtett.
Kínosan néma percek után Miklós berakta a mozgásképtelen vizslát a terepjáró hátsó ülésére. Visszafelé haladva igyekeztünk megtalálni a másik vizslát a
határban. A Guliánó ház úrnője jött velünk szemben a Tassi gáton.
Gyalog, kipirult arccal, kisírt szemekkel. Kiszálltam és megöleltem.
Őszintén kérdezett a kutya állapotáról. Őszintén válaszoltam. Könnyeinek
gátja átszakadt. Miklós kérésére továbbindultunk, majd alig egy kilométer
után, az út menti, távoli nádasos fasor szélében megpillantotta a fácánt álló vizslát. Hihetetlennek tartottam, hogy még mindig dolgozott benne a
vadászvére, hazajutás helyett. Számolgattam az időt, és rájöttem, hogy közel húsz perce állta a madarat a szegélyben. Parancsszóra, puskahangra
várva. Guliánóék beértek bennünket. A ház úrnője azonnal leszaladt a
meredek partoldalon, és hangosan hívva, szaladt a kutya felé. A vizsla lassan fordította fejét gazdasszonya irányába, és állt szobormerevséggel tovább. Aztán meglepetésemre behúzta farkát a lábai közé, majd igyekezett
elsomfordálni. Miklós padlógázzal eléje került. Meglett a másik vizsla is.
Bementünk mi is Guliánóék házához. Úrnő zokogva vállamon megköszönte a segítséget. Megkérdezte, mit vigyen magával az állatkórházba, ahol
már várják őket, és, hogy átrakják-e a kutyát a másik autóba.
Nem javasoltam, mert medencecsonttörésre gyanakodtam, a jelek
alapján. Öreg barátom is megölelgetett, könnyeivel küszködve.
Napokkal később kiderült, hogy a kutyát sikerült összerakniuk az állatorvosoknak. Csodát tettek.”
(Még több történetet olvashatnak a vadásztársaság honlapján.)
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