
A koronavírus járvány továbbra is életünk része, ha tetszik, ha nem! Eb-
ben a kritikus időszakban még inkább felszínre kerül az édesanyák szerepe a
családban! Az apróságok miatt nemcsak a munkába járó anyukák megszo-
kott élete fordult fel, hanem azoké is, akik eddig a háztartást vezették. Ezek
közül is nagyon sokan otthon tartották az óvodáskorú gyermeküket, megfe-
lelő programokat kitalálva számukra. Az iskolák digitális munkarendjének
bevezetése ugyancsak az édesanyákra ró újabb feladatot. Mivel a családok
nagy többségében az apa dolgozik, ezért az anyákra marad a távoktatás mű-
szaki hátterének megteremtése mellett a napi online feladatok elkészítésének
ellenőrzése is! A járvány alatt a nagymamákra hárul az egyébként is jellemző
aggódás a családért. Izgulnak azon, hogy a kijáró családtagok ne hozzák ha-
za a vírust, és gondoskodnak a család mentális állapotának pozitív megőrzé-
séről! Szóval, a fentiek alapján egyértelmű, hogy az édesanyák szerepe a jár-
vány alatt csak tovább erősödött! Köszönöm helytállásukat, és mindent, ami-
vel életünket szebbé tették, szebbé teszik! Gondolatban egy nagy csokor vi-
rággal köszöntök minden Édesanyát, Nagymamát, Dédmamát!

A járvány továbbra is át- és átszövi nemcsak a hétköznapokat, hanem a
hétvégéket, az ünnepnapokat is. Azt veszem észre, hogy az emberek egy ré-
sze egyre nehezebben viseli el a különböző korlátozásokat. Egyre inkább
hiányzik az empátia a másik ember irányába! Még családon belül is komoly
gondokat okoz a bezártság érzése. Azt hiszem, az mindenki előtt világos,
hogy a Kormány intézkedéseivel kézben tartja a járvány terjedését! Ezeket a
korlátozásokat viszont hosszú távon nemigen lehet fenntartani! Valahol
majd engedni kell úgy, hogy az alapvető biztonság azért elsőséget kapjon!

A koronavírus járvánnyal nagyon sok negatív „élményben” volt ré-
szünk, de volt egy olyan hozadéka is, amelyet én magam soha nem fogok
elfelejteni! A kritikus veszélyhelyzet olyan érzelmeket szabadított fel em-
berekben, amelyeket talán ők maguk sem gondoltak! És itt most nem is a
lehetőségekhez simuló, kisebb-nagyobb adományokra gondolok, hanem
arra  a segítőkészségre, amely szinte a fél falut megmozgatta! Képviselők
álltak az adománygyűjtő mozgalom élére. Napokon keresztül folyt a cso-
magok összeállítása, kiszállítása! Biztos vagyok abban, hogy a nehéz
helyzetbe került családok közül egyetlenegy sem maradt magára! Köszö-
nöm MINDENKINEK!

Egészségügyi maszkot továbbra is lehet igényelni azoknak a családok-
nak, akik még nem kaptak! A Cser Györgyi vezette lányok-asszonyok kö-
zel ötezer darab maszkot varrtak! Ezért is jár a köszönet!

Az egészségügyi központ építkezésnél lassan elkezdődik a belső bur-
kolóanyagok felhordása. Az építkezés üteme a vártnak megfelelő!

Felhívom a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy a hulladékszállításban
változást jelent, hogy május elseje után csak havonta egyszer viszik el a
szelektív hulladékot, az eddigi kétheti gyakorisággal szemben. Kérek
mindenkit, hogy honlapunkon figyeljék a pontos időpontot!

Idén utoljára kérem adójuk 1 százalékát a Dömsödért Alapítvány szá-
mára. Adószámuk: 18668456-1-13. Köszönöm szépen!     Bencze István
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Varga Gézáné 1993 januárjától 1994 szeptemberéig szerkesztette a
Dömsödi Hírnököt. Tartalmilag igen változatos időszakról beszélünk,
melyre szívesen emlékezik vissza:

A Dömsödi Hírnök 1993. év első számában a következő sorok jelen-
tek meg:

„Tisztelt Olvasó! 
1993. január 1-től lapunk felelős szerkesztőjének személye megvál-

tozott. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kohlné Rózsa Katalin tanár-

nőnek kétéves kitartó munkájáért. Ezúttal szeretettel köszöntjük a Döm-
södi Hírnök hasábjain Varga Gézáné Kiss Ágit, új felelős szerkesztőn-
ket. Neki kívánunk jó munkát, sok sikert, ötletet, Önöknek pedig sok ér-
tékes percet a Dömsödi Hírnök olvasásához.           Szerkesztő Bizottság”

Hogy kerültem én ide, mint felelős szer-
kesztő? Megkeresett Kudarné Marika és
Fehérné Ági, hogy rám gondoltak ezzel a
feladattal. Vállalnám-e? A kérés elég sok-
koló volt, mert az újságot csak olvastam
eddig. Mikor igent mondtam, beindult a
gépezet: máris a következő havi szám elő-
készítéséhez kellett látni.

Ekkor az újság már kétéves volt. Meg-
szoktuk a küllemét, voltak állandó rovatok és aktuális témák. Ezek ma-
radtak is a továbbiakban. Emellett arra törekedtem, hogy minél színe-
sebb legyen a kínálat, minél több ember találjon magának olvasnivalót
hónapról hónapra. Legyenek olyan írások, amik a napi életet könnyítik
meg, segítenek az ügyintézésben. Így például menetrendek, szakrende-
lők elérhetősége, rendelési ideje. A gyerekek játékos feladatokat oldhat-
tak meg. Az ügyes kezűek ötleteket kaptak az ünnepi dekorációk, aján-
dékok elkészítéséhez. A horgászok alaposan megismerhették a környé-
ken fogható halakat, illetve „biztos” tippeket kaptak a kifogásukra. Az
állattartók megismerhették az állataikat fenyegető betegségeket és a
gyógyításukat. A kerttel, fóliával, növénytermesztéssel kapcsolatban
hónapokra lebontva kaptuk meg, mi a teendőnk, hogy élvezhessük is a
munkánk gyümölcsét. Sokan próbálták ki azokat a recepteket, amiket a
falu asszonyai közöltek, majd összegyűjtve akár egy receptkönyvet ál-
líthattak össze.

Volt kedvenc rovatom, több is. Megkérdeztem az embereket, mit
gondolnak egy-egy témáról, és a beérkezett válaszokból nagyon érde-
kes olvasmányok születtek. 

A másik sorozat, amire szívesen emlékszem vissza, a falu zenészeit,
zenekarait mutatta be.

Sok segítőre számíthattam az Önkormányzat részéről és az eddigi ro-
vatok vezetőitől is.

Visszagondolva, nem is volt olyan egyszerű összeállítani az újságot
akkoriban. Mikor eldőlt, mi fog kerülni egy-egy számba, beérkeztek
többnyire írott formában a cikkek, melyik lapra mi kerüljön, fotó, rajz
stb. ekkor következett a szöveg gépelése. A kezdet: Volt egy írógép és
egy gépelni nem tudó ember, aki néhány óra pötyögtetés után odáig ju-
tott, hogy van ezen az írógépen egyáltalán ilyen vagy olyan betű… Ha
eltévesztettem valamit, azt nem volt egyszerű kijavítani.  Mindezt legin-
kább késő este vagy éjjel csináltam, mivel tanítottam is.

„Összeállt” az újság, a cikkek begépelve, a fotók, rajzok mellé tűzve.
Átvittem a nyomdába, és megbeszéltük lapról lapra, mi hogy legyen.
Úgy emlékszem, a nyomtatás előtt még egyszer átnéztük az újságot. Ha
valami kérdés, probléma adódott az újság kinyomtatásakor, körülmé-
nyes volt egymást elérnünk, mivel a telefont még csak tervezték beve-
zetni Dömsödön.

Összehasonlítva: Az előző év végétől a Dömsödi Hírnökben megje-
lennek az egészségügyi dolgozókról írt cikkek. Ma már számítógéppel
írom ezeket, válogathatok különböző betűtípusból, betűnagyságból,
színből. Elhelyezhetem többféle módon, s ha nem tetszik, kipróbálha-
tom másképpen. A képek, dokumentumok beillesztése megtörténik már
írás közben, nem kell külön elküldeni. A kapcsolattartás a szerkesztővel
vagy akár más helységben élővel is megoldható. Ha valamit javítani,
változtatni kell, néhány gombnyomással kész is van.

Mikor elkészültek a nyomtatással, széthordták azokra a helyekre,
ahol árulták. Kezdetben 1000, majd 1200 példányban jelent meg az új-
ság. Visszajelzést főleg szóban kaptam a cikkekkel kapcsolatban. Volt
benne elmarasztaló és elismerő is. Most, hogy ennyi idő után átnéztem
azokat a lapokat, amiket én szerkesztettem, van, amit másképp csinál-
nék, de akkor megpróbáltam a lehető legjobban megfelelni ennek a fel-
adatnak.

Hogy van-e jövője a mai világban a helyi újságoknak, így a Dömsödi
Hírnöknek? Remélem, hogy igen. Rólunk szólnak a cikkek, a mi fa-
lunkról, a régmúltunkról, a terveinkről, küzdelmeinkről, a gyerekeink-
ről. Vissza lehet keresni témákat a régebbi példányokból akár tanulás-
hoz, adatokat keresni, régiekre emlékezni.

Jó ötletnek találom, hogy az újság elolvasható Dömsöd honlapján.
Remélem, hogy egyszer a kezdeti példányok is felkerülnek! 

Végül kellemes időtöltést kívánok a Dömsödi Hírnök olvasásával: 
Varga Gézáné

AA DDöömmssööddii HHíírrnnöökk
3300 eesszztteennddeejee

Beszélgetések az újság fenntartóival
és felelõs szerkesztõivel

1970. május 30-án, 50 éve esküdtek örök hűséget egymásnak

Bányai Krisztina és   Fehér László
Ebből az örömteli alkalomból szeretettel köszönti Őket:

Testvére Mihály, Sógornője Ida és családjaik.
Fiuk, lányuk, menyük és unokáik.
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Mi ez az egész?
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. §-a előírja, hogy

amennyiben vízilétesítmény létesítése (ennek minősül a kút létesítése is) ható-
sági engedély nélkül vagy attól eltérően történt, úgy arra fennmaradási enge-
délyt kell kérni. A hatóság alapesetben az engedély megadása mellett köteles
bírságot is kiszabni, azonban a törvény mentesíti azokat a kút tulajdonosokat a
bírság alól, akik 2020. december 31-ig kérelmezik annak fennmaradását.

Ez azonban azt is jelenti, hogy mindazon kutakra, amelyek létesítésekor
jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét (jogszerűen létesültek
engedély nélkül), nem alkalmazható a fennmaradási engedély, hanem üze-
meltetési engedélyt kell adni. Annak érdekében, hogy egyértelműen eldönthe-
tő legyen, az üzemeltetési engedély vagy a fennmaradási engedély kiadása
szükséges-e, vizsgálni kell a kút létesítésének időpontjában hatályos törvényi
előírásokat.

A vízjogról szóló 1885. évi XXIII. törvénycikk értelmében az élet rendes
szükségletére vizet szolgáltató kutakat saját birtokán mindenki szabadon épít-
het. A törvénycikket a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény 1965. július 1.
napjával hatályon kívül helyezte. A vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény vég-
rehajtására kiadott 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vtv.-
vhR.) értelmében 1992. február 15. napjáig az egy ingatlan határán belüli
ásott kút megépítéséhez, átalakításához csak akkor nem szükséges vízjogi lé-
tesítési engedély, ha

1. a) annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja
meg;

2. b) élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a
környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb ku-
taktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírá-
sokban meghatározott távolságban van;

3. c) a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik,
amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság)
indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.

A fúrt kutak építésére vonatkozóan már 1960-tól a 34/1960. (V. É. 17)
számú OVF főigazgatói utasítás rendelkezett. Ez az 1960. augusztus 8-án élet-
be lépő utasítás, amelynek 4. § (1) bekezdése szerint „az építtető (beruházó) a
kút létesítéséhez vagy felújításához, amelynek során a vízbeszerzés az eredeti-
leg bekapcsolt vízadó réteg helyett más vízadó rétegből vagy vízadó szintből
történik, vízjogi engedélyt köteles kérni” azonban a 10 méternél sekélyebb, il-
letve kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű szivattyúval működte-
tett, kizárólag háztartási célokra használatos kutakra nem vonatkozott. Ebből
fakadóan ezek a házi vízellátó kutak 1960. augusztus 8. napjától bizonyosan
továbbra is engedély nélkül voltak létesíthetők.

1992. február 15. napján hatályba lépő módosítása alapján a Vtv.-vhR. 61.
§ (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges az olyan kút (akár
ásott, akár fúrt kút) létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez,
amely a létesítő háztartásának (házi vízszükségletének) napi 1,5 m3 mennyisé-
gig terjedő kielégítését szolgálja, továbbá – a parti szűrésű, karszt- és
rétegvízkészlet igénybevétele vagy érintése nélkül – kizárólag a talajvíz fel-
használását biztosítja.

Összességében, a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozó-
an megállapítható, hogy

1992. a) 1992. február 15. napja után létesült minden kúthoz vízjogi létesí-
tési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási
engedély adható ki.

1993. b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében
• arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és el-

helyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemel-
tetési engedélyt kell adni,

• arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és
elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradá-
si engedélyt kell adni,

• minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.
Ki fogja nekem ezeket engedélyezni?
Két hatóság járhat el a kutak ügyében. Vagy a helyi jegyző vagy a fővárosi,

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Hogy kihez kell fordulni, az alábbiak
szerint dönthető el.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és meg-
szüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

2. aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés
alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védő-
idom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érin-
tése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkész-
let vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

3. ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi
ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

4. ac) nem gazdasági célú vízigény.
Vagyis ha a kutunk megfelel az alábbi összes feltételnek, akkor a jegy-

ző az eljáró:
• legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy

parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel és nem érint védett
részt és vízkészletet,

• magánszemély céljait szolgálja; (tehát cég, szervezet nem lehet),
• vagy házi ivóvízigényt elégít ki, vagy egyéb háztartási vízigényt
• olyan ingatlanon van, amin van épület,
• nem gazdasági célú (az otthoni kert locsolása háztartási célú).
Minden olyan esetben, amikor a fenti feltételek közül akárcsak egy is nem

áll fenn az adott kútra, akkor a katasztrófavédelem lesz az eljáró szerv.
Hogy kell kérni a fennmaradást vagy üzemeltetést?
Most csak a jegyzői eljárásról írok. Először is van rá kérelem nyomtatvány,

ami az 5-6. oldalon szerepel. Ehhez azonban a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet
által előírt dokumentáció is kell. Ennek alapján a kérelemben szereplő adato-
kon felül csatolni kell fényképfelvételt a kútról és környezetéről.

A kérelmen szerepel egy nyilatkozat is, amit minden esetben aláír a kút tu-
lajdonosa, és még:

• engedéllyel létesült fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivite-
lező;

• ha pedig fennmaradási engedélyt kérelmeznek vagy olyan kút utáni üze-
meltetésit, ami engedély nélkül lett létesítve, akkor arra jogosult kútfúró.
(teljesen mindegy, hogy fúrt, vert vagy ásott kútról van-e szó ebben az
esetben).

(Ha új kutat létesítenek, akkor ahhoz nem kell a tulajdonos aláírásán kívül
másé, ha vert vagy ásott kútról van szó.)

Fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés,
a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. Vagyis igazolni kell,
hogy a kivitelező

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett,
vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tarto-
zó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szin-
ten történő elsajátítását igazolja, valamint

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási,
kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által ki-
adott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést ta-
núsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelő-
ségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyi-
latkozattal rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy a létesítési engedéllyel rendelkező fúrt kút esetében
(semmilyen más esetben viszont nem kell) az üzemeltetési engedély iránti
kérelemhez csatolni kell az azt kivitelező jogosultságát igazoló okirat egy
másolatát.

Mibe kerül ez nekem?
Maga az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási

szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 58a
pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Sajnos azonban a nyilatkozat aláírása megfelelő szakember részéről várha-
tóan nem lesz az.

Dr. Bencze Zoltán jegyző
(Forrás: Dömsöd Nagyközség honlapja)

Közérthetõen a kutak fennmaradásának engedélyezésérõl
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DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJÉTŐL
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

Levélcím: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. Tel.: 24/523-126. Fax: 24-435-363 
e-mail: jegyzo@domsod.hu

KÉRELEM
a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak fennmaradási
és üzemeltetési engedélyezési eljárásához

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője, mint a vízgazdálkodási jogkör gyakorlója a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján

Kérelem tárgya: fennmaradási engedély                              üzemeltetési engedély

Kérelmező: 

neve: ..................................................................................................................................................................................................................................

lakcíme: ............................................................................................................................................................................................................................

anyja neve: ........................................................................................................................................................................................................................

születési hely, idő: ............................................................................................................................................................................................................

telefonszám: ......................................................................................................................................................................................................................

A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállítóhatóság (fennmaradási engedély kérelem esetén nem kell kitölteni):

............................................................................................................................................................................................................................................

A kút helye: 

Irányítószám: ............................................................. Település: ....................................................................................................................................

Közterület neve: ............................................................. Házszám: ............................................................. 

Helyrajzi szám: .............................................................

Koordináták (EOV vagy földrajzi): ................................................................................................................................................................................

Terepszint (mBf): ............................................................................................................................................................................................................

Vízhasználat célja (megfelelőt megjelölni): 

Háztartási vízigény O                                   Házi ivóvízigény O 

Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye: 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

A kút műszaki adatai:
talpmélység (terepszint alatt, méterben): ........................................................................................................................................................................

nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben): ..............................................................................................................................................................

Fúrt kút esetén:
A kút-felsőrész kialakítása (megfelelőt megjelölni): 

akna O                     kútház O                     kútszekrény O                     kútsapka O 

Iránycső anyaga: ..............................................................................................................................................................................................................

Iránycső átmérője: ............................................................................................................................................................................................................

Rakathossz: ......................................................................................................................................................................................................................

Csövezet átmérője: ..........................................................................................................................................................................................................

Csövezet rakathossza: ......................................................................................................................................................................................................
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Csövezet anyaga: ..............................................................................................................................................................................................................

Szűrőzött szakasz mélységköze: ....................................................................................................................................................................................

Szűrűzött szakasz átmérője: ............................................................................................................................................................................................

Szűrőzött szakasz kialakítása, típusa: ..............................................................................................................................................................................

Ásott kút esetében: 

Kútfalazat anyaga: ............................................................................................................................................................................................................

Kútfalazat átmérője: ........................................................................................................................................................................................................

Kútfalazat helye: ..............................................................................................................................................................................................................

Vízbeáramlás helye: ........................................................................................................................................................................................................

Nyitott kúttalp, nyitott falazat helye: ..............................................................................................................................................................................

Kút lezárása, fedlap, anyag: ............................................................................................................................................................................................

Vert kút esetében:

Csövezet anyaga: ..............................................................................................................................................................................................................

Csövezet átmérője: ..........................................................................................................................................................................................................

Csövezet rakathossza: ......................................................................................................................................................................................................

Szűrőzött szakasz mélységköze: ......................................................................................................................................................................................

Szűrő típusa: ....................................................................................................................................................................................................................

Vízkitermelés módja (megfelelőt jelölni):                    Gépi O                      Kézi O 

Használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elvezetése: 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Fúrt kút esetén a 101/2007. (XII. 23) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása: 

Alulírott ................................................................................................................... (név) .................................................... (személyi igazolvány szám)

a ........................................................................................................................................ nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem. 

Érvényessége: ............................................. (év) ............................................. (hónap). 

Nyilatkozat: 
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. 

............................................., ............................................. (év) ............................................. (hónap) ............................................. (nap) 

...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
kérelmező aláírása létesítési engedélyes fúrt kút esetében a kivitelező fennmaradási vagy létesítési engedéllyel 

nem rendelkező kút üzemeltetési 
engedélye iránti kérelem esetében 

a 101/2007. (XII. 23.) KvV. rendelet 
13. § alapján megjelölt szakember alírása

Mellékletként csatolandó dokumentumok:
1. Ivóvízigény esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye
2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet vonatkozó 2. mellékletének II. bekezdés 6.7. pontjaiban foglal-

taknak megfelelően. 
3. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.)

KvVM rendelet 13. § szerint képesítést igazoló okiratok másolata. 
4. Fúrt kút esetén vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdése alapján szükséges doku-

mentáció csatolása a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II.
pontjában foglaltaknak megfelelően.

Dömsöd, ………………………………………………..



Idézzük fel együtt az Ő festészetét, an-
nak mondanivalóját és gondolatiságát!
Mindezt legszebben Tamás  Menyhért fog-
lalta versbe:

„Vecsési Sándor az indulatok festője
a visszatérések szomjúságáé
a tompa sajdulásoké 
a vakolat-csöndű udvaroké
a halálunkig magunkra-zárt szülői házaké
a nyitva felejtett, melegségtől vetemedő
ajtóké
az örökké fehéren-maradó húsvéti falaké
a gyermekkor gyökérnyomásáé
a fölforrt ragyogásoké
a mindig-menedék templomoké
a szent-arcú édesanyáké-édesapáké
a kálváriás napoké

a sorsa-fordult mezőké
a tegnapba fogózó pillantásoké
a hétköznapi ünnepeké
a szépre-jóra éhezőké
az emberig-mélyült magasságoké
a napba-néző arcoké
az összeforrt kezeké
a sebet-fúvó-sebet-gyógyító emlékeké
az éjszakákat-abroncsozó magány
félelmünké
a fák görcsös nyújtózkodásáé
az aszálytól menekülő bokroké
a repedező rögöké
az örvénylő madaraké
a kétkedő nyugalomé –
jelenünké.”

Olvasás közben megelevenednek s mint
diakockák pörögnek egymást követve
előttünk Sándor bácsi munkái. Láthatjuk a
vásznakon a nyitva felejtett ajtókat, a min-
dig menedék templomokat, a tegnapba fo-
gózkodó pillantásokat, az összeforrt keze-
ket, a fák görcsös nyújtózását, az örvénylő
vizeket, jelenünket… 

Talán nem is sejtik sokan, hogy nekünk
dömsödieknek ahhoz, hogy ezt az élményt
megtapasztalhassuk, nem is kell elhagy-
nunk falunkat. Hogy mindezt lássuk, elég
végigsétálnunk a dömsödi községháza he-
lyiségein, a művelődési ház házasságkötő
termén és a Bajcsy-Zsilinszky úti képtár
kiállítótermein. 

Emlékezzünk így Vecsési Sándorra, aki-
nek választott otthona volt, majd végső

nyughelye lett Dömsöd. A Duna-part, az
emberek, a saját építésű nyaraló, a helybe-
liekkel szövődött baráti és családi kapcso-
latok jelentették mindazt, melyek által ma-
gáénak érezhette Dömsödöt.

A Munkácsy-díjas festőművész szülőfa-
luja Nyergesújfalu. Nyerges…, ahogyan Ő
emlegette. E szónak minden rezdülésében
benne volt a szülők, a nagyszülők, a test-
vér, a rokonság, az otthon, a szülőföld
iránti végtelen szeretet. Ezt az életérzést a
Duna kötötte össze Dömsöddel.

A Duna, mely mindig, minden évszak-
ban és napszakban megihlette, szórakoz-
tatta és pihentette Őt. Az 1960-as évektől
szinte észrevétlenül vált dömsödivé, bele-
olvadt a falu minden irányú lüktetésébe.
Vecsési Sándor gyakran viccelődött, hu-
morizált, ugyanakkor nevelt is, és oktatott
is. Az emberségre, az egymás iránti tiszte-
letre, a művészet szeretetére.

Feleségével, Bazsonyi Arannyal több al-
kalommal ajándékozták meg településün-
ket festményeikkel. 2001-ben így nyílt
meg a Bajcsy-Zsilinszky úton a Vecsési-
Bazsonyi képtár. Szeretett nyaralójukat,
mely oly sokat jelentett számukra, szintén
Dömsödnek ajándékozták. Remélve, hogy
a falu mindenkori vezetése méltó módon
viseli majd gondját.

Tisztelettel emlékezzünk Vecsési Sán-
dorra, Dömsöd díszpolgárára, aki május
18-án töltené 90. életévét!

Vass Ilona
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Emlékezzünk
Május 18-án lenne 90 éves Vecsési Sándor Munkácsy-díjas festõmûvész

Veszni hagyjuk?
Januárban indult  a felhívás, mely a Duna-parton álló Bazsonyi–Vecsési nyaraló és a benne található 18 négyzetméteres szekkó

megmentését célozza meg. 
Erre a célra várjuk adományaikat, hogy közös összefogással menthessük meg e hagyatékot.
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.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának számlaszámára, Bazsonyi–Vecsési nyaraló felújítása közleménnyel az eltelt két hó-
napban (márciusban és áprilisban) sajnos  nem érkezett felajánlás.

Ezt az értéket nem hagyhatjuk elveszni!                                                                                                            Vass Ilona

(Felvétel a művész hagyatékából)



Tisztelt Lakótársaim!
Még bőven a világjárvány hazai megjelenésének és a védekezés idősza-

kának első harmadában vagyunk, amikor e sorokat írom. Sokunkat átjárja
a bizonytalanság: meddig fog még ez tartani, meddig kell még kitarta-
nunk? A pontos választ azonban senki nem tudja, habár jelentek meg jósla-
tok és elgondolások szakemberek részéről. Az biztos, hogy Dömsöd eddig
az odafigyelés, a védekezés és az összefogás hármas elemével olyan sze-
replő a vírus frontján, amelyre sok település felfigyel és példát vesz. A
pandémia időszaka nehéz helyzet elé állított mindannyiunkat: egyéneket,
családokat és az egész települést egyaránt. Nem tudjuk, mire készüljünk, és
hogy mivel nézünk szembe. Azt azonban tudjuk, hogy csak közösen arat-
hatunk sikert és érhetünk el eredményeket a védekezés terén is.

Maga az adománygyűjtési akció két szálon fut: Dömsöd Nagyközség
Önkormányzata létrehozott egy elkülönített számlaszámot, amelyre eddig
hatalmas mennyiségű pénzösszeg érkezett. Ebből a forrásból központilag
megtörtént az élelmiszerek beszerzése, amit a szétválogatás, csomagok
készítése és a kiszállítás követett. A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ munkatársai több napon keresztül, fáradhatatlanul végezték a
szortírozást, majd a szállítást, rengeteg csomagot eljuttatva a megfelelő
helyekre. A másik szál a civil kezdeményezések szála. A járványhelyzet
megjelenése után ugyanis rengeteg helyi család úgy gondolta, hogy segítő
kezet nyújt azoknak, akik a vírus következtében rossz anyagi helyzetbe és
kedvezőtlen életkörülmények közé kerültek. Voltak, akik már korábban is
nehezebb körülmények között éltek, és voltak, akik az elmúlt időszakban
veszítették el munkájukat. Az adománygyűjtési akció pár élelmiszercso-

maggal, néhány zsák ruhával indult, de olyan hatalmas méreteket öltött,
amit kezdetben senki sem tudott elképzelni. 

Telefonhívások, privát üzenetek, személyes beszélgetések útján egyre
több lakótársunk csatlakozott és gondolta úgy, részt vesz a munkában.
Sorban jöttek a felajánlások dömsödi civilek, családok, vállalkozók részé-
ről, akik ha segítségről van szó, egyből ott teremnek. Volt, aki kisebb élel-
miszercsomagot állított össze, és volt olyan is, aki hatalmas mennyiséget
juttatott el hozzánk különböző tisztasági és egészségügyi szerekből, ter-
mékekből. A válogatás, szortírozás képviselőtársaimmal a mi feladatunk
volt. A csomagokat úgy állítottuk össze, hogy mindenki a számára legin-
kább hasznosítható és fogyasztható cikkeket kapja. Ebben a Védőnői
Szolgálat, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint a képvise-
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Adománygyûjtés



lő-testület szociális bizottsága volt segítségünkre, amely szervek rendel-
kezésünkre bocsátották azokat az információkat és adatokat, amelyekkel
tényleg a rászorulókon segíthettünk. A hatalmas élelmiszermennyiség
miatt a csomagolás és dobozolás is nagy feladat volt, a szállításban renge-
teg lakótársunk részt vett. Autókat biztosítottak és szabadidejüket áldoz-
ták az akció sikeréért.

A csomagok kiszállítása során lehetőségünk nyílt személyes beszélge-
tésekre is a kedvezményezettekkel, akik sokszor elmesélték életkörülmé-
nyeik okát, de voltak olyanok is, akik csak pár szót szerettek volna váltani
valakivel. Ezek a találkozások valamennyiünket energiával töltöttek fel,
hiszen látva az örömöt az arcukon és tudva, hogy ennek kiváltásában
mennyi dömsödi vett részt, hatalmas élmény birtokába kerültünk! 

A segítség azonban nem áll meg. Az önkormányzati számlaszám to-
vábbra is aktív, így aki teheti és szeretné, anyagi természetű adományát
azon keresztül tudja átadni. Az élelmiszercsomagok fogadása és készítése
szervezetten majd a karácsonyi ünnepek előtt fog folytatódni, amikor a
nyugdíjasokon, sokgyermekes rászoruló családokon reményeink szerint
újból sok dömsödivel együtt segíthetünk. Akinek viszont bármilyen ter-
mészetű, számára felesleges, ugyanakkor másnak hasznosítható és fel-
használható adomány célú felajánlása van, nyugodtan eljuttathatja hoz-
zánk, hiszen segítségre mindig szükség van a nehéz helyzetekben. 

Valamennyi adományozónak köszönjük a segítségét! Hálásak va-
gyunk, hogy Dömsödön ennyi jó szándékú, szociális és segítőkész ember
él, akik nagy szeretettel ajánlják fel segítségüket a nehezebb életkörülmé-
nyek között élő lakótársaiknak. 

Kovács Gyula
képviselő

RUHAOSZTÁS 
Ruhaosztást tartottunk április 30-án 13:00-tól

16:00-ig Dömsödön az OMK-ban.
Az elmúlt hetekben önkéntes adományozá-

sokból összegyűlt ruhákat és cipőket szétválo-
gattuk nem és kor szerint, amelyekből egység-
csomagokat készítettünk. A járványra való te-
kintettel így tudtuk megoldani, hogy minél ke-
vesebb legyen az érintkezés és biztonságossá
váljon az átadás a rászorulóknak.

Az adományozókat felsorolni sajnos nem tu-
dom, mert sokan voltak, többünknél gyűltek a
zsákok, illetve egy régebbi iskolai gyűjtésből is
jutott el hozzánk ruha.

Közel 110 zsák egységcsomagot állítottunk
össze, amelyeknek kétharmada gyerek, egyhar-
mada felnőtt ruha volt. Cipő is rengeteg össze-
gyűlt, amelyeket méret szerint kipakoltuk aszta-
lokra, hogy könnyebb legyen megtalálni a meg-
felelő méretet.

Két délutánt töltöttünk a válogatással, csoma-
golással, a harmadikon pedig kiosztottuk. 

Csütörtökön már egy óra előtt gyülekeztek az
emberek az ajtó előtt. Mindenki maszkban és
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Folytatás a következő oldalon.



türelmesen várta, hogy sorra kerüljön. Az ajtó-
ban megkérdeztük, ki mekkora gyerekre, fel-
nőttre szeretne ruhát, cipőt, és méret szerint ad-
tuk kézbe. Majdnem mindenkinek tudtunk adni
a méretének megfelelő ruhát.

Volt olyan, aki elhozta, ami neki már nem
kell, hogy a többieknek odaadja.

Szinte az összes felnőtt ruha elfogyott, és a
gyerekruhák zöme is gazdára talált. Bízom ben-
ne, hogy sikerült örömet okozni az apróságok-
nak a ruhák közé rejtett plüssökkel!

Még egyszer köszönet az adományozóknak
és azoknak, akik segítettek a szervezésben, cso-
magolásban és a kiosztásban!

A ruhákat hordják egészséggel!
Tarr-Sipos Zsuzsa

képviselő
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Folytatás az előző oldalról.

Pályázati kiírások – óvodapedagógus
Dömsödi Nagyközségi Óvoda a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Dömsödi Nagyközségi Óvoda

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2020. 09. 01. – 2022. 08. 31-ig
tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógusi feladatok ellátása:
pedagógiai, szakmai feladatok; tanügy igaz-
gatási adminisztratív teendők; egyéb feladatok a

teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek,
csoport és intézmény érdekében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű önálló munkavégzés, felelősség
és kötelességtudat, együttműködési készség,
csapatmunka.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
Végzettséget igazoló oklevél; három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; szakmai
önéletrajz; a szakmai gyakorlati idő igazolására
szolgáló dokumentum; nyilatkozat arról, hogy a

pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályá-
zati anyagba betekinthessenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. május 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Madarász Mária nyújt, a 06-20-
429-5379-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagy-
községi Óvoda címére történő megküldésével
(2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 85/2020, valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektonikus úton Madarász Mária részére a
domsodiovi@kevenet.hu e-mail címen keresztül.



A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető bírálja el az intézményve-
zető-helyettes véleményének kikérésével.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. június 5.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
– Intézmény hirdetőtábláján – 2020. április 20.
– Dömsöd Nagyközség honlapján: – 2020.
április 20.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2020. április 17.

***   ***   ***

Dömsödi Nagyközségi Óvoda a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Dömsödi Nagyközségi Óvoda

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2020. 09. 01. – 2021. 02. 28-ig
tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:

2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógusi feladatok ellátása:
pedagógiai, szakmai feladatok; tanügy igaz-
gatási adminisztratív teendők; egyéb feladatok a
teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek,
csoport és intézmény érdekében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű önálló munkavégzés, felelősség
és kötelességtudat, együttműködési készség,
csapatmunka.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
Végzettséget igazoló oklevél; három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; szakmai
önéletrajz; a szakmai gyakorlati idő igazolására
szolgáló dokumentum; nyilatkozat arról, hogy a
pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályá-
zati anyagba betekinthessenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. május 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Madarász Mária nyújt, a 06-20-
429-5379-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagy-
községi Óvoda címére történő megküldésével
(2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 86/2020, valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektonikus úton Madarász Mária részére a
domsodiovi@kevenet.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető bírálja el az intézményve-
zető-helyettes véleményének kikérésével.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. június 5.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
– Intézmény hirdetőtábláján – 2020. április 20.
– Dömsöd Nagyközség honlapján: – 2020.
április 20.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2020. április 17.
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Április 24-én ünnepeljük Szent György nap-
ját. A Krisztus utáni 3. században élt híres kato-
na, Szent György egyike a leghíresebb katonai
szenteknek. A sárkányt legyőző lovag képében
vált a köztudat részévé. A Szent György legen-
da azt hirdeti, hogy a hit elűzi a gonoszt, és az,
jelentkezzen bármilyen alakban, legyőzi.

A sárkányölő legenda a Krisztus utáni harma-
dik századig nyúlik vissza. A líbiai Silena mellet-
ti tóban egy sárkány élt. Hiába próbálták elker-
getni, a rátámadókat mindig legyőzte. Először
naponta két juhot áldoztak neki, hogy távol ma-
radjon a várostól. Aztán amikor a juhok elfogy-
tak, szűz leányokat küldtek a tóhoz, sorshúzással
döntötték el, hogy ki legyen az áldozat. Egy na-
pon a király leányára került a sor, aki sorsát elfo-
gadva indult a tóhoz, ekkor találkozott a környé-
ken szolgáló Györggyel. A királylány el akarta
küldeni a lovas katonát, de György addig nem tá-
gított, míg meg nem tudta, hogy mi történik a tó-
nál. A királylány elmondta neki. György azt
mondta: „ne félj, segítek rajtad”. Jött is a sár-
kány, elkapta a királylányt, de György lándzsájá-
val lecsapott rá. Derékszíját a sárkány nyakára
kötötte, aztán a lánnyal és a sárkánnyal együtt be-
mentek a városba. Az emberek megijedtek a pó-
rázra kötött sárkánytól, de György azt mondta
nekik: „Ne féljetek, az Úr küldött hozzátok, hogy
megszabadítsalak titeket ettől a sárkánytól. Ke-

resztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sár-
kányt.” A nép azonnal megkeresztelkedett,
György pedig ígéretéhez híven levágta a sárkány
fejét. Ahol mindez megtörtént, templomot építet-
tek, melynek oltáránál forrás fakadt, ennek vize
minden beteget meggyógyított, aki ivott belőle.

A legenda mindenkit magával ragad, hiszen
minden ember lelkében ott él a csodákra, csodá-
latos mesékre vágyódó gyerek. Szent György
története, győzelme a sárkányon nem jelent
mást, mint a hit diadalát a gonosz hatalmakkal
szemben.

Szent György 270–303 között a mai Török-
országban élt, gazdag családba született, Dioc-
letianus császár uralkodása idején lépett be a
hadseregbe. Kiváló katona, a harcművészet
mestere volt. Bátorsága, ereje és esze gyorsan
magas rangú katonává emelte. 

Emléke máig él, hiszen pénzérméken jelenik
meg alakja, de ami ennél jelentősebb, a Szent
György-kereszt – fehér alapon piros kereszt –
több ország zászlaján is ott van, így az angol és a
grúz lobogón.

Szent György nagyon erősen él a népi emlé-
kezetben is, sok település viseli a nevét, illetve
számos műalkotás ábrázolja. Ezek egyik legis-
mertebbike, a Kolozsvári testvérek Szent György
szobra, melynek másolatai a budapesti Halász-
bástyán és Szegeden is állnak. A magyar alapí-

tású Szent György lovagrend is a nevét viseli.
Ma a rendőrök védőszentjeként tisztelik. A kor-
mány határozata alapján 1992-től Szent
György napján, április 24-én ünneplik meg Ma-
gyarországon a RENDŐRSÉG napját, illetve
ebben az évben ünnepeljük az egységes Magyar
Rendőrség létrehozásának 100. évfordulóját.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Rendhagyó történelemóra
a Rendõrség napja alkalmából
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Ilyen „karantén” esetén engedtessék meg a
cikkírónak egy kis visszaemlékezés a helyi lab-
darúgással kapcsolatban. Az emlékezet persze
néha csal, megszépíti a múltat, de ezt a kis hibát
nézzék el nekem.

Ismereteim szerint a ’60-as évek közepén
egy botrányos mérkőzés után betiltották a döm-
södi pályát. (Némi huzakodás után lövés dör-
dült az öltözőben, de csak a plafonba.) Ez után
nem volt csapat, a focipályán tornavizsgák és
bulimeccsek, tűzoltó versenyek voltak. ’69-ben
szerveződött újra a sportegyesület. A járási baj-
nokságban voltunk pofozógépek, de volt né-
hány biztató eredmény is. A következő években
már hazajöttek a környező csapatokban játszó
dömsödiek. Így pl. Új Lajos, Madarász Feri,
Orosz József, Ispán Sándor, Józsa György,
Zima Józsi stb. Ennek a csapatnak volt még osz-
lopos tagja Dudás Lajos, Tóbisz László, Jávor-
ka József, Kenéz Sándor, Nagy József (kapus),
Jaksa István, Hegedűs Árpád, Hegedüs István
(Kobak), Csörgő Sándor. Apajról is voltak csa-
pattagok. Ez időben Józsa László volt az edző,
aki nagy hatást tudott gyakorolni a csapatra. Az
ifi csapat is egyre jobb eredményeket ért el. A
helyi fiatalok közül többen tanulmányaik vagy a
katonaság miatt kimaradtak a csapatból és egyre
többen jöttek a környező településekről. Árky
Lajos, Elekes József és Elekes István, a közel-
múltban elhunyt Csatári János, Polgár Ferenc,
Varsányi Elemér is hazajött. Ez időben már né-
hány magasabb osztályból igazolt játékos is
erősítette Dömsödöt, pl. Szőke László (a kézi-
labda válogatott játékos Szőkénének a férje),
Oláh Gyula, Straub László, Szántai, Oborzil
Sándor, akik már volt NB-I-es játékosként iga-
zoltak Dömsödre. A klub anyagi segítséget a
Vízügytől, a Tsz-ektől és az akkori Tanácstól
kapott. Ambruska Péter tanácselnök szerette és
lehetőségeivel támogatta a focit. Még Józsa
Lászlóval megnyerték a járási bajnokságot, és
feljutottak az akkori területi bajnokságnak ne-
vezett megye II-be. Rövid ideig Szélesi nevű
edző működött a csapatnál, majd Szurgent La-
jos egykori Honvéd, majd Csepel játékos lett a
játékos edző. Egyre több magasabb osztályból
érkező játékos volt a keretben.  

Straub András, ő először ’75-ben szerepelt a
csapatban, amikor a Paks ellen játszottunk visz-
szavágót a Szabad Föld kupa döntőbejutásért.
(Az a falusi csapat játszott Szabad Föld kupát,
aki a legtovább jutott az MNK-ban.) Négy falu-
si csapat jutott a 32 közé, ott mindenki kiesett.
(A mieink az NB III-as Jánoshalmát verték ki a
64 között.) Ezért kellett elődöntőt játszani. Pak-
son némi játékvezetői segítséggel 5:1-re nyert a
hazai csapat. Az itthoni visszavágón már 4:0-ra
vezettünk, mikor egy potya góllal 4:1-re módo-
sult az eredmény és a Paks jutott a Népstadion-

ban lejátszandó kupadöntőbe. Ezen a mérkőzé-
sen szenzációs 2 gólt szerzett Elekes István bal-
hátvéd létére. Szabó Sándor volt a kapusunk,
aki a ’80-as moszkvai olimpián Magyarország
sportattaséja volt.

A ’70-es évek végén már sok volt NB-I es vá-
logatott játékos is játszott Dömsödön. A teljes-
ség igénye nélkül nem idősorrendben, de szeret-
ném megemlíteni a legnevesebb játékosokat.
Bene Ferenc, Máté János, Tóth Kálmán ’72-es
olimpiai ezüstérmes, Lukács  Sándor. A közel-
múlt szövetségi kapitánya, Egervári Sándor.
Aszalai Imre az MTK-ból, a VVK győztes
FTC-ből Horváth László. Szintén volt szövetsé-
gi kapitány Várhidi Péter is, aki egy rövid ideig
szintén erősítette csapatunkat. Varga József (a
népszerű Kacsa) edzőként koptatta a Duna-parti
pálya gyepét. Nem feledkezhetünk meg azokról
a játékosokról sem, akiknek innen indult játékos
karrierje. Árky Lajos, Elekes József, Molnár
Csaba, Kajdácsi Imre, Lázár Ferenc, Elekes Ist-
ván, Kirschmajer Tibor ... Csaplár Sándor, akik
magasabb osztályokba is eljutottak. Ellenfél-
ként játszott a dömsödi pályán az FTC öregfiúk
csapata, még a ’30-as évek sztárja, Lázár „ta-
nár” úr is pályára lépett. Itt volt dr. Fenyvesi
Máté, Mátrai Sándor, Rákosi Gyula, hogy csak
a legismertebbeket említsem.

Többször megfordult a pályánkon az ÉG-
SZÖV edzőjeként Sipos Ferenc, a 77-szeres vá-
logatott „Tüdő”. Ellenfélként a Pénzügyőr csa-
patában játszott többször Bozsik Péter, az ismert
edző, szövetségi kapitány. Edzett itt a válogatott
Mészőly Kálmán kapitánysága idején. Szintén
sportvezetőként volt jelen Tichy Lajos. Ellen-
félként megfordult itt a Békéscsaba (kétszer), az
MTK, Siófok NB-I-es csapata hivatalos kupa
meccsen.

Érdekességként: apja-fia akik a dömsödi csa-
patot erősítették hosszabb ideig:

Dudás Lajos > Dudás Gábor, Elekes István  >
ifj.  Elekes István, Elekes József  >  Elekes
Zsolt, Árky Lajos  > Árky Csaba, Ispán Sándor
> ifj. Ispán Sándor, Jaksa István > ifj. Jaksa Ist-
ván és Csaba, Madarász András > ifj. Madarász
András, Faragó Gábor > ifj. Faragó Gábor,
Bene Ferenc > ifj. Bene Ferenc.

Sok jó képességű játékos fordult meg Döm-
södön és erősítette a csapatot. Mint pl. Gabai,
Frida György, Fekete, Havasi, Berta, Bieber,
Bilek, Magyar, Lengyel, Szili István, Imre Jó-
zsef stb. 

Egy kicsit probléma is volt a sok máshonnan
jött játékos, hiszen a helyi ifiből kevesen kerül-
tek be a felnőtt csapatba. Az igazi tehetségek
azonban így is utat törtek maguknak. Így Ne-
csász Sándor kapus, Zima József, Brassó Jó-
zsef, Lázár Ferenc, Csaplár Sándor, Hegedűs
István, akik a felnőtt csapatban is sok eredmé-
nyes mérkőzésen szerepeltek.

Meg kell említeni a megyei bajnokságot
nyert csapatot, amelynek Elekes István volt az
edzője. Az előbb említett dömsödiek közül so-
kan játszottak benne.

A Magyar Kupában 1988-89-ben a legjobb
nyolc közé jutott csapatról már több cikk jelent
meg a Hírnökben is. Álljon itt a névsor, akik ezt
a nagyszerű eredményt elérték: Lázár, Imre,
Elekes, Lukács, Gégény, Rottenbiller, Kiss J.,
Szabó Z., Ács, Farkas J., Suszter, Diamant,
Szénási. Az edző Dálnoki József volt.  Az egye-
sület vezetői ebben az időben Szabó Lajos és
Bencze István voltak. Két NB-I-es csapatot, a
Békéscsabát és az MTK-t is sikerült ennek a
csapatnak legyőznie. Az akkor még NB-I-es
Siófok verte ki csapatunkat a nyolc között. Ér-
dekességképpen megemlíthetjük, hogy akkori-
ban Árky Lajos a Békéscsabában játszott. A
mérkőzés idején a dömsödi szurkolók Árky el-
len szurkoltak, de a mérkőzés előtt és után ter-
mészetesen nagy szeretettel fogadták a sikeres
sportembert.

Néhány érdekesség, amely emlékeimből elő-
tör és ide kívánkozik. Még a ’70-es évek köze-
pén edzőmérkőzést játszott az akkor NB-I/B-s
Volán. A nézőtéren néhány elegánsan öltözött
szurkoló, vezető is jelen volt a Volán részéről.

A szurkolói emlékek Dömsöd labdarúgásával
kapcsolatban

Bene Ferenc 76-szoros magyar válogatott

Tóth Kálmán
olimpiai ezüstérmes

Egervári 
Sándor
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Köztük volt az Aranycsapat kapusa, Grosics Gyula is, aki akkoriban a Vo-
lán elnökeként dolgozott. Szoros mérkőzésen, nem látszott a több osztály-
nyi különbség. A Volán szurkolók becsmérlő bekiabálásokkal igyekeztek
megzavarni a Dömsöd játékát. Egy idő után odaszólt Grosics: – Ugyan
hagyjátok már ezt a nagyképű szöveget, ez egy lelkes, ügyes kis csapat. Az
a 3-as és a 9-es a mi csapatunkba is bármikor beférne. 

A 3-as a középhátvédet játszó Faragó Gábor volt, a 9-es a középcsatár
Tóbisz László. Egyébként a mérkőzés a második félidőben 1:1-es állásnál
félbeszakadt, mert a Volán játékosok becsmérelték a játékvezetőt. (A bírót
ők hozták.)

A másik érdekesség volt, hogy a ’90-es évek elején Komárom csapata
játszott bajnoki mérkőzést Dömsödön. Katona Anti bácsi egyszer csak ol-
dalba bök. – Te, az ott nem a Czibor? 

Természetesen ő volt. Gyermekkoromban sokat hallottam édesapámtól
az Aranycsapatról, a játékosairól. Mivel Czibor is külföldre „disszidált”,
azt gondoltam, az életben sosem láthatom közelről őket. A foci jóvoltából
ez nem így lett. Puskás Ferencet is láttam közelről, de őt a Szalki csárdá-
ban, dr. Kárpáti Györggyel, feleségeikkel vacsoráztak. Ezek a legendák
szinte elérhetetlen távolságban voltak tőlünk, egyszerű emberektől. A

dömsödi pályán megfordult még Buzánszky Jenő is az aranycsapatból. Ő
egyszer a Dorog csapatával érkezett.

Szeretnék megemlékezni Bujáki Pista bácsiról, aki amatőr fotós-
ként sok emléket hagyott a ’70-es, ’80-as évek dömsödi focijáról.
Említsük meg Tóbisz Misi bácsit, a legendás szertárost is.

Az egyesület vezetői ebben az időben a következők voltak: Sasvári
Gyula, Szabó Lajos, Bencze István, Madarász András és jelenleg Ko-
vács Ferenc, akik a feltételeket biztosították a lehetőségeknek megfe-
lelően. Mindig voltak nagylelkű szponzorok, tisztségviselők, akik szí-
vükön viselték a helyi sport sorsát. Voltak és vannak szurkolók, akik
nélkül nincs versenysport. A cikk személyes emlékeimből fakadt,
még sok nevet fel lehetett volna sorolni, most ennyi fért bele, és ha van
akinek más emlékei, koncepciója van, lehet folytatni a gondolatokat.

Azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a labdarúgás, az nem csak
sport, hanem társadalmi esemény, látványosság,  közösség-összetartó
erő, és ha jól csinálják, példa is lehet az ifjúság számára. Akik ezt so-
sem érezték meg, szegényebbek maradtak egy érzéssel.

A cikk írásában segítségem volt Nagy Ferenc, aki sok emlékkel
rendelkezik ez ügyben.                                                       Varsányi Antal

Elsõ nyári lúd…
Fél világot körbevadászott barátom megérkezett, ígéretéhez híven.

Gyermekkora óta vadászember Ő is, azon fajtából, aki örökké vidám, hu-
moros oldalát keresi az életnek. Amolyan szeretem az életemet, élek-halok
a vadászatért fajtából. Kiváló mesterlövésznek tartom, aki tökéletesen ura
fegyverének. Telefonos egyeztetésünkkor megkérdezte, hogy meleg van-e
a szobában, ahol aludni fogunk. Megmondtam neki az igazat. Nyitott bejá-
rati ajtónál alszom. Válaszul megnyugtatott, hogy akkor hoz tűzrevalót.

Ezen ígéretét is betartotta. Három rekesz hasogatott tűzifával lepett meg,
őszinte barátságán kívül. Este Isti is lejött egy kis beszélgetésre, miközben
Attila begyújtott. Fontos témákról beszélgettünk, melybe belefért az egész-
ség, a jövő, a múlt, a vadászat és a másnapi libázás esélylatolgatása is. Mik-
lós szakszemélyzetünk meglepetésemre elmondta, hogy készített egy kis
földbe ásott leshelyet az egyik libajárta búzavetés közepében. Javasolta,
hogy ott támadjunk hajnalban. Attila időközönként meglátogatta a háló-
szoba kályháját, mintha hölggyel randevúzott volna a helyiségben. Nem
volt elégedett a hőmérséklettel.

Addig tanakodott, mígnem megfejtette a kályha nyitjának titkát. Mire
éjfélkor ágyba bújtunk, már izzott a levegő. Először a bőséges vacsorára,
majd a hőségre gyanakodtam, hogy fizikai fáradtságom ellenére nem tud-
tam elaludni. Attila egyenletes légzése felbátorított. Kinyitottam teljesen a
bejárati ajtót, meg a szobaajtót is. Hadd cirkuláljon kedvére a hideg, meleg
levegő. Telefonom ébresztőjére azonnal felkeltem, és becsuktam az ajtó-
kat. Elkészítettem a kávét, mire Attila is felkelt. Tökéletesen kipihente ma-
gát, jól aludt. Nem osztottam meg vele sem a mélyalvás titkának egyszerű
prózai okát.

Miklós pontosan érkezett. A területen már meghasadt az ég alja, mikor
belaktuk a libagödröt.

Bevallom, viszolygok a gödrök látványától. Nem szeretem őket. Túl
sok koporsót láttam örökre elmerülni bennük, szeretteimmel, barátaimmal
együtt. Biztos, hogy ez az oka, mikor egyedül libázok, hogy inkább napo-
kig figyelem légi járataikat. Mikor késznek érzem a hadi tervemet, akkor
kedvemre vadászok, földfelszínen, megfelelő takarásból. Nem vagyok
hajlandó gödröt ásni magamnak.

Miklós távozása után, 20 perc múlva hátunk mögül közelítő nyári lúd
hangokat hallottunk.

Attila felkészült a lövésre, jómagam pedig a fényképezésre. Jöttek egye-
nesen irányunkban a ludak, majd tökéletes sörétlövés távolságra érve, Atti-
la rájuk duplázott. A hátsó lúd megbillent, és visszafordult a halastavak irá-
nyába. Betegnek látszott. Rengeteg liba kezdett el vonulni felettünk, de
mind elérhetetlen magasságban. Hatalmas hullámokban tartottak nyugati

irányba. Újabb húsz perc elteltével magányos lúd érkezett mellénk pár mé-
terre a föld fölött. Attila parádésan megtörte szárnyaló lendületét. Kimász-
tam a gödörből, közben fotóztam a zsákmányt, majd barátomhoz vittem.
Arcán feltűnt a meghatódottság. Kézmozdulatában tisztelet volt, amint
megérintette a nagy madarat. Zavartan nézett rám, majd azt mondta.

- Ez életem első nyári lúdja. 
Azt hittem, viccel velem, próbatételnek szánja szavait. De nem.
Látszott rajta a tisztességes vadászöröm, amint felemelve mustrálgatta,

tanulmányozta lúdját.
Mivel a közelmúltban egy egyszerű megfázás okán komolyabb betegsé-

gen esett át, így sokat nem időztünk a gödörben, ahol egyébként hideg volt
a lábnak, kéznek, a testnek.

Meg hát az égben szálkáló liba csapatok sem hoztak tüzes vadászlázba
bennünket. 

Barátom meg volt elégedve a sikerrel. Miklós jött értünk, majd körbeau-
tóztuk a halastavakat. Hátha megpillantjuk a sebzettnek látott libát. De
csak szürke gémek, nagy kócsagok gubbasztottak a leengedett tavak iszap-
jának tetején. A vadászházban vidám hangulatban megreggeliztünk, majd
Attilát hazahívta a kötelessége.

Érdekes jelenségnek tartom, hogy egyre jobban felértékelődik a jó li-
bavadászat lehetősége. Régen mindenki vaddisznót, gímszarvast szeretett
volna lőni, mert akkor területfüggőnek számító vadfajok voltak. Mára már
szinte mindenütt ott vannak. Muflon kos, dámbika vadászat értékszintjére
emelkedett fel a libázás.

Oláh Zoltán vadászmester

Szösszenetek a Dömsödi Vadásztársaság életébõl
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Csodák márpedig vannak
A nagy dolgok körülöttünk vannak. Mindig. Kis csodákból állnak ösz-

sze. A kis csodákat, ha észreveszed, összerakod, akkor szépen lassan nagy
dolgokká formálódnak. A nagy dolgokat meg kell látni, ahogyan a kis
csodákat is. Rajtad múlik, hogy elsétálsz mellette, vagy kinyitod a kaput,
és hagyod, hogy beszivárogjanak a szívedbe. Nap mint nap lehetőséget
kapsz észrevenni az élet kis csodáit. Egyszerűbb, mint gondolnád… ott
vannak Veled! Nap mint nap… Figyelj csak!

Szegény az az ember, aki még sosem járt reggel a vízparton! No nem
anyagilag szegény, hanem lelkileg. Szegényebb azzal a csodával, amit
nem lehet szavakkal leírni, mert arra ez kevés. Érezni kell! Minden érzék-
szerveddel! A reggeli hűvös szellőt az arcodon, hallani az ébredő énekes-
madarak reggeli koncertjét, a sárgarigók fuvolájába innen is, onnan is
meg-megszólaló kakukkmadarat. Érezni a Duna semmihez sem hasonlít-
ható illatát, és ha figyelsz, hallod a nádas susogását! Minden egyes nád-
szál külön történetet mesél! Óvatosan lépsz a hajnali harmatos, ropogós
fűben, vigyázol, hogy fel ne verd az ébredő természetet. Nézed a vizet. A
tükörsima felszínt a szellő néhol meg-megborzolja. A nagy víztükör szelí-
den áll ellen a lágy fuvallat-
nak. Néhány pillanatra apró
ráncként mutatja meg hullá-
mait, hogy a másik pillanatban
már újra mozdulatlanul várja a
kelő napot. A nagy víz még
reggeli párát pöfög, amely
lágy fátyolként terül el a folyó
felett.

A stég hosszú bejárójának
deszkája megreccsen, ahogy a
csizma talpa rátapos. Nem mai
gyerek már ez a bejáró, de a
csizma se! A felkelő nap erőt-
len fényében egy szikár, ma-
gas, cserzett bőrű, idősebb alak
indul a deszkákon befelé. Lábán gumicsizma, kezében műanyag vödör,
szatyor. Hátán két-három horgászbot, merítőháló. Az Öreg. Így ismerik a
faluban. Barátságtalan, mogorva ember. Nem nagyon beszél senkivel. Ál-
lítólag annak idején katonatiszt volt. Sokat látott. Mondják, hogy a barát-
ját véletlenül lelőtték, még mikor itt voltak az oroszok. Soha nem mondja
el az igazságot. Egyetlen szenvedélye a horgászat, minden reggel kijön,
este meg hazamegy.

Nyugodtan, komótosan mozog. Leteszi a szatyrot és a botokat, kicso-
magolja a darát, amit hozott. Etetőanyag. Rakott bele egy kis büdös kuko-
ricát is. Gyakorlott, rutinos mozdulatokkal nyúl a botokhoz, felcsalizza a
horgokat, majd dob. Előbb az egyik, majd a másik bottal. Nyílegyenesen,
hajszálpontosan. A két szerelék innen a partról nézve kb. egy vonalban
van, egymástól olyan három méterre. Megtörtént! Most már csak a kapás-
nak kell jönni!

Újra a természet veszi át a főszerepet. A madársereg fortissimora kap-
csol, amivel sikerül kicsalogatniuk a napot a víztükör fölé. Lassan a pára-
pamacsok is feloldódnak a sűrű hajnali levegőben. Újra csönd van. Egy
mozdítás sincs. Napok óta nincs egy mozdítás sem! Napok óta nem ké-
pes, nem hogy pontyot, de egy értékelhető dévért vagy kárászt se fogni!
Az idő se változik. Állandó. Minden állandó. Minden ugyanaz. A fű, a
fák, a madarak. Kapás meg egy szál se. Így telik el majdnem két óra. Nézi
a vizet, rá-rágyújt egy cigire. 

– Csókolom!
Mi van? Na még csak ez kellett! Egy tízéves forma kisfiú érkezik a stég

másik oldalára. A  lábán gumicsizma, a merítője meg nagyobb, mint a
gyerek! Na már csak ez hiányzott! Remélem csöndben marad, mert ha
nem, elzavarom a francba…! Idejönnek ezek a… na mindegy, aztán nem
tudnak viselkedni, zörögnek, ugrálnak, csobognak. Még azokat a halakat
is elzavarják, amik véletlenül erre járnak!

– Jó reggelt – mondja ingerülten.
– Van kapás? – kérdezi a kisfiú.
Szív egyet a cigarettán, amelynek a hegyén felizzik a vörös parázs. Na

még egy slukk, aztán vége is ennek a szálnak. Elnyomja. Majd nagy leve-
gőt vesz, és foghegyről veti oda:

– Itt aztán semmi! Jobban jársz, ha hazamész!
– Azért próbálkozom – mondja a kisfiú –, a bácsi mióta van itt?
– Egész héten itt voltam! Egy rántásom se… de Te tudod! De ne zörögj

nekem, mert idegesít!
– Rendben, nem fogok zavarni! Nagyon szeretek horgászni! Apukám

tanított meg pár éve, de sajnos Ő már nem jöhet ki velem. Azóta egyedül
járok. Ilyenkor úgy érzem, hogy itt van Ő is velem!

Az Öreg felhúzza a szemöldökét egy pillanatra, aztán gyorsan visszatér
a mogorva arckifejezéshez. Nem néz a fiúra, inkább bámulja a kapásjel-

zőket. A srác közben egész
ügyesen felcsalizza a boto-
kat, kis fém bottartót vesz
elő. Na, kíváncsi vagyok, ho-
va dobja… Pont a tartás mel-
lé! Na ott ugyan nem fog ha-
lat! Ha egy fél méterrel ar-
rébb dob leakad, aztán rán-
gathatja meg bogozhatja a
zsinórt!

A fiú második dobása is
egész pontosra sikerül az el-
ső mellé. Nem beszélgetnek.
A srác érzi, hogy az Öreg
nem túl barátságos. Csend-
ben ül a botok mellett. Tel-

nek a percek. Az Öreg újra rágyújt egy cigarettára, amikor a fiú botján el-
kezd rázkódni a kapásjelző. Na, biztos valami törpekeszeg! Olyan kis hor-
gokkal szerelt a szerencsétlen, hogy nem is csoda, hogy ha valami apróha-
lat fog! A fene se szórakoztatja magát azokkal! Azért fél szemmel figyeli.
Fiatal szomszédja szakszerűen kapja fel a botot, és akassza meg a zsinór
másik végére vetődött halat. Aztán elképed. Ez nem lehet igaz! Ez a ro-
hadt kölök pontyot akasztott! Méghozzá nem is rosszat! Látja a bot végé-
nek hajlásán, és ahogy elkezdi húzni, szépen oldalaz a hal… Ez nem igaz!
Itt rohad egész héten egy húzás nélkül, aztán idejön egy ilyen siheder, és
kifogja előle azt az egy halat is, aminek az ő horgára kellett volna akadnia!
Elfojt egy káromkodást, és köp egy jó nagyot a vízbe.

– Hűha! – mondja a fiú – ez elég nagy!
Igen, látja, hogy nagy! Hogy a keze száradna le ennek a kölöknek!
Azon kezd el gondolkodni, hogy legszívesebben elvágná a zsinórt, ha

már nem az övé a hal… Mit kezd vele ez a gyerek? Az is lehet, hogy visz-
szaereszti…! Magában folyamatosan káromkodik, amíg nézi, hogy a
gyerek fárasztja a halat. Biztosan ponty! Látszik, ahogy oldalaz! Elég vé-
kony a zsinórja, talán el is fog menni neki! Hátha elmegy! Egy ilyen nyik-
haj nem iskolázhatja le!

De nem. A kisfiú nagyon ügyesen a merítőszákba tereli a halat, amely va-
lóban egy szép potyka. Olyan két kiló körüli. Valamit csak kéne mondani…

– Ügyes vagy! – veti oda foghegyről
– Köszönöm! – jó, hogy emlékeztem, hogy az apukám hogy tanította a

Balatonon!

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

Fotó: Csontos István Károly



XXX.  évfolyam  5.  szám 15

A gyereknek fülig ér a szája. Az Öregnek nem annyira.
– Jaj, de szép ponty! – csinál rólam a bácsi egy képet a hallal?
– Nem értek hozzá… nem.
– Nem baj, akkor majd én magamról!
A kis horgász ügyeskedik egy darabig, de aztán csak sikerül a telefonjá-

val egy képet készíteni, amin rajta van ő is, meg a hal is.
Aztán az Öreg legnagyobb meglepetésére a gyerek a halat nem dobja

vissza, hanem a haltartóba teszi. Az Öreg kezd szedelőzködni. Neki elég
volt ez mára. Köp még egyet a vízbe, feltekeri a botjain a zsinórt, csoma-
gol. Majd szétveti az idegesség. Rohadjon meg az egész ott, ahol van!

– A bácsi elmegy?
– Hagyjál most már békén te gyerek! Megyek haza! Elég volt!
– Én még maradok kicsit… Máskor is tetszik jönni ide? Jöhetek még a

bácsihoz?
A mogorva öregember elindul a kijárat felé.
– Nem szeretem a társaságot. Na, viszlát!
– Tessék várni egy kicsit!
– Mi van már?

– Tessék elvinni a halat!
Megfordul vele a világ. Ez az emberpalánta neki adná a kifogott

halat…
– Ne viccelődj velem, mert megcsaplak! Örülj a haladnak, és ne pi-

maszkodj!
– Komolyan mondtam, bácsi! Mi nem szeretjük a halat, csak az Apu-

kám szerette. Amióta elment, azóta senki nem eszik halat nálunk! Ha a
bácsi elfogadja, szívesen odaadom!

Felhúzza a merítőt, a halat belerakja egy nejlonszatyorba, és átnyújtja
az Öregnek, aki remegő kézzel nyúl a szatyorért. Aztán találkozik a tekin-
tetük. Egy szúrós, megtört szempár, és egy tiszta, jó szándékú és még
romlatlan tekintet. Megtörténik a csoda.

– De… tényleg nincs rá szükséged? – kérdi most már halkan és egészen
más hangnemben.

– Nincs. Örülök, ha a bácsi elviszi. Fogyassza egészséggel!
– Köszönöm fiam…!
Aztán már csak a stég bejáró deszkáinak recsegése árulkodik arról,

hogy ma itt már egy csoda bizony megtörtént!        elmesélte: Ispán Imre

Budapest, 2020. 04. 24. – Az Országos
Mentőszolgálat és a Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei szervezete új típusú együttmű-
ködést alakított ki: a fennálló járványügyi
helyzetre reagálva vöröskeresztes kollégák és
önkéntesek teljesítenek COVID-19 mintavé-
teli ügyintézés, illetve diszpécseri szolgálatot. 

A Magyar Vöröskereszt régóta, folytonosan
és szoros együttműködésben dolgozik az Or-
szágos Mentőszolgálattal, amely például az el-
sősegély vizsgáztatások, tanfolyamok, verse-
nyek kapcsán is megmutatkozik. 

A kialakult járványügyi helyzet kapcsán az

együttműködésünk is tovább erősödött: a meg-
változott feladatokhoz igazodva, egymást támo-
gatva vesszük fel a harcot az új koronavírus el-
len. Ahogy az országos tisztifőorvos nyilatkozta,
a COVID-19 vírus által okozott megbetegedé-
sek több mint fele a közép-magyarországi régiót
érinti, így kiemelten fontos a közös munkánk. 

Az Országos Mentőszolgálat Központi Irá-
nyító Csoportjánál (KICS) a közép-magyaror-
szági régió, vagyis a budapesti és a Pest megyei
Vöröskereszt összefogásával április 4-től már
két műszakban, a hét minden napján önkéntese-
ink és kollégáink teljesítenek szolgálatot 8:00 és
18:00 óra között. Éppen most is!

A szolgálat során, az Irányító Csoport ko-
ordinálásával a COVID-19 kapcsán igényelt
budapesti és Pest megyei mintavételi kérel-
mek feldolgozásában dolgozunk és segédke-
zünk, illetve diszpécseri szolgálatként a min-
tavételt igénylővel vesszük fel a kapcsolatot,
a mintavétel körülményeit, időpontját egyez-
tetve. 

Ezáltal kiemelten és hasznosan tudunk
összedolgozni az Országos Mentőszolgálat-
tal, a jelenlegi helyzet enyhítésében, a régió
fokozott járványügyi kihívásait teljesítve. 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
PEST MEGYEI SZERVEZETE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Együttmûködés az Országos Mentõszolgálattal

A KLUCH RÓZSA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR OLVASÓINAK!
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár zárva tartási ideje alatt is tudunk olvasnivalót biztosítani azoknak, akiknek nagyon hiányzik az ol-

vasás. Sok könyvet kapunk ajándékba, amelyekből nem mindegyikre van szükségünk, ezeket tovább tudjuk ajándékozni olvasás céljára. Tekintettel a
járványügyi helyzetre, ezeket a könyveket nem kell visszahozni! 

A májusi hónap minden keddi napján a művelődési ház külső bejárata elé kihelyezünk ládákban könyve-
ket, amelyekből lehet válogatni és elvinni. A válogatásnál kesztyűt és maszkot használni kötelező. Maszkot
tudunk is biztosítani, ha szükség van rá. 

Az alábbi napokon lehet könyvekért jönni: 2020. május 12., 19., 26. 10-12 óráig.

Szeretettel várjuk olvasóinkat! Telefonon érdeklődni lehet a 06-30-594-7169-es telefonszámon.
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Csizmadi József 1905. november 14-én szü-
letett Budapesten. Édesanyja a bugyisi születé-
sű Csizmadi Julianna volt.

Józsi bácsi elemi iskoláit a református iskolá-
ban, Dezső Lajos rektor úr igazgatósága alatt vé-
gezte. Később megismerkedik Krizsán Julianná-
val, aki a Hajós-kastélyban szolgált a tekintetes
asszony szobalányaként. 1928-ban feleségül ve-
szi, majd elszegődnek Pestre szolgálatba Bren-
ner Rezsőhöz és feleségéhez, Verling Angélá-
hoz, kik budapesti hentesüzlet-tulajdonosok vol-
tak. Mindketten mindenesek lettek. Felesége vé-
gezte a ház körüli munkákat és vezette a háztar-
tást, illetve besegített a hentesüzletbe, míg Józsi
bácsi a lovakkal foglalkozott, illetve szintén az
üzletbe segített be. Nyaranta hazajárt napszámba
aratni, megkeresni a plusz betevőt a télre.

Első lányuk, Csizmadi Margit születésekor,
1935. június 3-án már Dömsödön laktak. Mos-
tohanagybátyja – ki bolgár virágkertész volt –
telkéből vettek meg egy területet, ahová részben
saját kézzel építettek házat. Második lányuk,
Csizmadi Márta 1939. január 28-án született.

1935-ben katonai szolgálatra hívják be a Jó-
zsef Nádor laktanyába 1940-ig. 1941-ben átköl-
töznek a Gazdakörbe, ahol gondnokok lesznek
egészen 1953-ig. Minden évben pár hónapra
úgynevezett továbbképzésre kellett mennie. Ha-
tárőr honvédként szolgált Nógrádbercel–Lo-
sonc–Mátészalka–Tokaj vonalán. 1941-1945-ig
mint „utász honvéd” harcolt Kijevben. A Közsé-
gi Levente Egyesület tagja volt 1935-től felbom-
lásáig, 1945-ig kiképzőként. Ez idő alatt sok ifjú
katona formálódott a kezei között. Megtanította
nekik a különféle felállásokat, tisztelgést, mene-
telést, fegyverösszerakást és -szétszedést.

1945. május 12-én, a háború befejezése után,
hazajövet pár társával Deuthslambergnél (Auszt-
ria) elfogják őket. Hetekig tartó fárasztó vonato-
zást követően a Szovjetunióban kötnek ki. Több-
szöri lágerváltás után végül a Kaukázus hegy lá-
bánál telepednek le hosszabb időre. Ahogy lá-
nyának később mesélte, sokat fáztak, éheztek,
csapatban mentek favágásra, mezei munkára.
Ilyenkor, ha találtak a földben betakarításkor ott
hagyott marharépát, úgy szárasan, sárosan meg-
osztva egymással befalták. Aki a munkavégzés
közben legyengült (ő is), azokat belső munkára
osztották be. Neki a konyha részére kellett fát
hasogatni. Valaki egyszer a konyhások közül
megszánta és egy darab szalonnát csempészett
oda neki. Olyan éhes volt, hogy szinte rágás nél-
kül, egy nyelésre megette, ami után olyan rosz-
szul lett, hogy majdnem bele is halt. 

Jó humorú, jó hangú, nótás volt. Esténként
fáradtan, lefekvés után, mindig az itthoni dol-
gokról, emlékekről beszélgettek a lágerben el-
keseredve, szomorúan. Máskor meg dalolgat-
tak, de oly átéléssel, hogy még az őrök is be-be-
jártak hallgatni azt. Az utolsó dal mindig a:

Nyílik már

Nyílik már a szarkaláb
Odahaza régen.
Ezer tücsök muzsikál 
Most is künn a réten.
Odajár ki a babám,
Mosolyog a szeme rám.
Istenem, de szép volt,
Istenem, de szép volt.

Hajladozó búzaföld,
Vadvirágos árok
Bánatimat altatom,
Ha így haza járok.
Csilingelő estharang,
Összebúvó vadgalamb
Istenem, de szép volt,
Istenem, de szép volt.

Álmodó Tisza part
Szívem, lelkem oda hajt
Legelésző nyáj, vadvirágos táj
Árva szívem csak utána fáj, fáj, fáj.

Nádfedél, faluvég eljutok-e haza még
Vár otthon reám az édesanyám
Visszavár a szép magyar hazám.

Ilyenkor már mindenki zokogott. Az őrök
egyébként elmondása szerint 1-2 kivételével
nem gorombáskodtak velük, átérezték sorsukat. 

Visszatérve arra, amikor vitték őket a lágerbe a
vonaton, Istennek köszönhetően a dömsödi állo-
máson is átment. Józsi bácsi egy darab fecnire a
következőt firkantotta: „itt visznek, csak nem tud-
juk hová! Gazdakör!” Szerencsére egy arra járó
megtalálta és bevitte feleségének az ivóba. Na-
gyon fájdalmas volt, de legalább tudták, hogy még
él. Ezt követően három és fél évig semmi hírt nem
kapott a családja felőle, amibe felesége majd bele-
roskadt, de bíztak benne, hogy fogságban van.

Aztán egyszer csak 1948. november 14-én
berontott valaki a gazdaköri kocsmába kiabál-
va, hogy jön a Józsi bácsi. A következő lovas
kocsin hozták. Abban a szent minutumban min-
denki kirohant az utcára és örömmel, éljenezve
fogadták. A család sírva-nevetve. Utána sokáig
beteg volt, alig jártányi erővel, soványan, tele
nagy sebekkel. Idővel felgyógyult, de az emlé-
kek sokáig üldözték.

Míg fogságban volt, Dömsödöt elfoglalták az
oroszok. Az otthon, családfő nélkül maradt fele-
ségét és két lányát elkergették a gazdakörből.
Ám amikor meglátták az orosz tisztek a falon a
családi képet, amelyen Józsi bácsi levente ruhá-
ban volt, csaknem agyonlőtték feleségét, azt ki-
abálva, hogy „katona, katona” oroszul. Nem ér-
tették meg ugyanis, hogy a képen nem tiszti ru-
ha, hanem levente ruha van Józsi bácsin.

1953-ban visszaköltöztek saját házukba, amit
addig kiadtak. A családfő a sok borzalom és
szörnyűség ellenére is megtartotta jó humorát és
nótás, éneklős kedvét.

(Az olvasott szöveg Necsász Imréné vissza-
emlékezése alapján.)

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

„A Háború zsoldja VII.”
Csizmadi József
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Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót itt a Dömsödi Hírnök
oldalain! A címmel azonos nevezetű Facebook csoport az interneten mű-
ködik, összegyűjtve minden dömsödi vagy Dömsöd iránt érdeklődő hobbi-
fotóst. Ebben az évben minden hónapban egy-egy aktív csoporttaggal fo-
gok beszélgetni a fotózásról, és még sok minden másról. Jó szórakozást
kívánok Mindenkinek!

Csontos István Károly
Pityesz talán már a kezdetektől jelen van a fotós csoportunkban. Szin-

tén dömsödi lakos, gyerekkora óta imádja a természetet, a természetjá-
rást. Gyerekként az alsó Duna-parton nőtt fel, a Duna, a Duna-part áll-
nak a szívéhez a legközelebb, ezen belül is a naplementés témák.

– Hogy kezdtél fotózni? Hogy jött a fotózás?
– Kb. 10 éve kezdtem, amikor bejöttek a kamerás mobilok. Életem el-

ső telefonja egy Sony Ericksson volt, amivel már lehetett fényképezni.
Azzal álltam neki kattintgatni. Leginkább szórakozásból, felvettük a kis
hülyeségeinket, a bohóckodásokat. Akkor még nem igazán volt közössé-
gi média, az volt a nagy szám, hogy a képeket egymásnak mutogattuk.
Közben engem folyamatosan visszahúzott a szívem a Duna-partra, és ott
már fotózgattam a naplementét, a madarakat – amit tudtam. Úgy érez-
tem, hogy végre egy olyan dolog van a kezemben, ami képes visszaadni
azt, amit én látok.

– Biztosan rengeteg képed van. Elrakod őket? Mit csinálsz velük?
– Törlök vadul! Mondjuk, ha lemegyek fotózni a Duna-partra, lövök

kétszázat, abból jó ha kettőt-hármat megtartok! Olyan is van, hogy
egyet se. Felülök a biciklimre, tekerek, megállok, kattintok, megyek to-
vább. Aztán megint meglátok valamit – van, amikor le is szállok –, azt
megint meglövöm egy pár nézőpontból, és megint megyek tovább.
Amíg a telefon kapacitása bírja, annyit lőhetek, amennyit akarok! Ha
van egy témám, úgy szoktam, hogy elkezdem fotózni egy nézőpontból,
aztán elkezdem mozgatni a telefont, felemelem, lejjebb rakom és folya-
matosan lövöm a képeket. Tudom, hogy mit szeretnék, de van amikor
már nem is látom, mit csinálok, mert mondjuk annyira magasan tartom
a telefont. Legtöbbször egyébként a spontán készült képek maradnak
meg, azok lesznek a legjobbak.

– Fönt vagy több közösségi oldalon is. Melyiket szereted jobban?
– Ez attól is függ, hogy hogy nézem, mire akarom használni. Az Insta-

gram (fényképes közösségi oldal – szerk.) például egy kifejezetten fotós
oldal. Ha a fénykép szempontjából nézem, akkor az Instagramot rakom
az első helyre, ide csak kimondottan a válogatott fényképeket szoktam
kirakni. A Facebook számomra inkább a kapcsolattartásról szól. Ott nem
vagyok annyira szigorú a feltöltött képeimmel kapcsolatban. 

– Ha be kellene határolnod a képi gondolkodásmódodat, akkor mit
mondanál? Mi az, ami Rád jellemző a fotóidon?

– Marhára szeretek középre komponálni. Szeretem egyértelműen az
emberek „szájába adni”, hogy mit is akarok megmutatni! Ez szerintem
jellemző rám. Szeretem a négyzetes formátumot, pont azért rakom szin-
te mindig „kockába”, mert úgy sokkal egyértelműbb, sokkal jobban
visszaadja az elképzelésemet. A szabályokat nem annyira érzem maga-
ménak, ezért próbálok a szabályoktól elrugaszkodni, másképp csinálni.

– A tájképen és a naplementén kívül milyen műfajok érdekelnek
még?

– A portré az most eléggé bejön. Nem egy könnyű műfaj, meg hát
alany híján vagyok – ebben a korlátozott helyzetben. Az állatfotók is kö-
zel állnak hozzám. Az sem könnyű, főleg egy olyan virgonc kis kutyával,
ami nekem van.

– Mi a véleményed a fekete-fehér képekről?
– Szeretem őket, viszont nagyon nehéz műfaj. Jobban kell figyelni a fé-

nyekre, szerintem nehezebb lőni egy jó fekete-fehér képet, mint színeset.
– Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
– Én ezt nagyon szeretem csinálni! Volt idő – most, nem is olyan rég –

hogy nemigen foglalkoztam vele. Van olyan, hogy válságba kerülsz:
nincs is kedved, nem is érzed, mennél is, de aztán mégse csinálod – aztán
túljutsz ezen. Egyszer biztos, hogy lesz majd gépem. Sok minden van,
amit meg szeretnék még valósítani, és sajnos telefonnal nem sikerül.

– A fotós csoportunk egyik húzóembere vagy, folyamatosan küldöd
a képeket, sikerrel, és többször voltál már a hét képe is. Hogy érzed eb-
ben a közösségben Magad, mi a csoportról a véleményed?

– Nekem tök pozitív véleményem van, tényleg sok szép képet látok.
Sokan, sokat fejlődtek. Van egy egészséges verseny is egymás közt,
próbál mindenki jobbat készíteni, jó kis barátságos versenyhangulat
van. Egyébként én is fejlődtem – most már egyenesen fotózok… Meg
figyelek sok mindenre.

– Bele szoktál nyúlni utólag a képeidbe?
– Hajaj! Szinte mindig az Instagramnak a szerkesztőjét használom,

sok más programot is leszedtem, csak ott meg a bőség zavara volt a baj.
Annyi beállítási lehetőségem volt már a végén, hogy elvesztem benne.
Én is, meg a kép is. Maradtam az Instagram szerkesztőnél. Minimális
beállítás, fényerő, kontraszt, struktúra, árnyékolás stb. Van olyan is,
hogy erősebb beállításokat használok – néha ennek is megvan a varázsa.
Általában tudom előre, hogy mit fogok rátenni.

– Mit üzennél általánosságban, milyen képeket látnál szívesen a kö-
zösségi oldalakon?

– Igyekezzen, hogy minőségileg egy jó kép legyen. A téma tulajdon-
képpen mindegy, de törekedjen, hogy jó képet tegyen fel!

– Köszönöm a beszélgetést!
lejegyezte: Ispán Imre

DÖMSÖD MÁS KÉP(P)

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával.

06-30-964-0485
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Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendőrség segélyhívó száma 

a 112-es központi szám.

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 nyolcadik részeként dr. Kausz Saroltáról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

Születtem 1941. július 2-án Budapesten, 9. gyermekként. Édesapám dr.
Kausz János tüdőgyógyász szakorvos volt, de később még szemész szak-
vizsgát is tett. Édesanyámnak, Aczél Ilonának tanárnői diplomája volt.
Testvéreim közül ketten lettek még orvosok, és négyen mérnöki diplomát
szereztek.

Az egyetem befejezése után Szentendrén kezdtem el dolgozni, itt is-
merkedtem meg férjemmel, Tállay Ferenccel, majd 1967-ben házasságot
kötöttünk.

Az esküvői képünk 1967-es

Neki három éves szerződése volt a Kiskunsági Állami Gazdasággal
Apajon, így kerültünk Dömsödre, ahol akkor távozott éppen egy fogász,
ezért nem volt nehéz fogorvosi állást kapnom. Addigra már megvolt a
szakvizsgám is.

A férjemnek volt egy német robogója, és a tél kezdetéig azzal jártunk,
azután vettünk egy Trabant 500-as gépkocsit. Volt jogosítványom, de nem
szívesen vezettem, a kézi sebváltót nem tudtam megszokni. Végül vettünk
egy kerékpárt, és mint falusi „tömegközlekedési eszközt” használtam.

Mai szemmel szinte őskori állapotok közé kerültem, ennek megszoká-
sa nagyon nehéz volt. A rendelő a Szabadság úton volt a „dabi” bolt mel-
lett, a folyó víz nem volt bevezetve, a takarító néni naponta töltötte fel a

víztartályt a kézmosó felett. A lábhajtásos fúrógéppel még az elődöm dol-
gozott, és a lakásnak nevezett egy szobánk a rendelőből nyílt.

A nagyon kedves takarító néni felidézte nekem a háború előtti múltat,
amikor megkérdezte: Szólíthatom a nagyságos asszonyt tekintetes asz-
szonynak?

Rövidesen Lea néni (dr. Sós Lea) rendelőjét rendbe hozták, ahol már
korszerűbb rendelőben dolgozhattam, természetesen folyóvíz is volt. La-
kásunk is lett a Kossuth Lajos utca végén, az autóbusz végállomásánál.

A község felnőtt lakosai mellett a gyermekfogászatot is elláttam, heten-
te kétszer az iskolásokat is szűrtem, és ha kellett, kezeltem.

1969-ben született a kislányunk, majd 1971-ben a kisfiunk. Akkoriban
nem volt GYES vagy GYED, néhány hónap szülési szabadság után visz-
szamentem dolgozni, ezért a gyerekeknek több „pótmamája” is volt, de
talán a legtöbbet Bencze Gábornénál, Irénke néninél voltak a töltés mel-
lett. Akkoriban készült el ugyancsak a Kossuth Lajos utca végén, csak a
másik oldalon a község négy lakásos, emeletes háza, ahol szolgálati lakást
kaptunk. Férjem időközben a dömsödi Dózsa Tsz-ben dolgozott. 

Férjem nagyapja, aki 40 évig dolgozott orvosként a községben, igen
sok tettével, szavával, no és két tacskó kutyájával hagyott emléket a lakos-
ságban, amit sokszor hallgattam betegeim szájából, sajnos nem jegyeztem
föl. Azonban az alattunk lakó védőnőtől (Herczegh néni) hallottam egy
gyógymódot köhögős gyermekre, amit ő a Tállay doktor úrtól tanult: a
köhögős gyermek mellkasát vékonyan kenjük be házizsírral, majd te-
gyünk rá egy langyos vizes kis törülközőt, arra egy nylon fóliát, erre a ta-
karót. Így kapunk egy dunszt-kötést, amitől 1-2 nap alatt elmúlik a köhö-
gés. A módszer a kislányomnál bevált.

Jó kapcsolatot ápoltunk a községi orvosokkal. Nyaranta sokat voltunk a
Duna-parton, és itt horgásztam életemben először.

Férjemmel volt egy megállapodásunk: én megtanulok lovagolni, ő meg
síelni. Apajra jártunk ki közel egy évig lovagolni, de amikor várandós let-
tem a kislányunkkal, a lovaglás abbamaradt, de a síelést azután folytattuk,
sőt gyermekeink később versenyzők is lettek.

Az is egyezség volt közöttünk, hogy ha a gyerekek iskolások lesznek,
visszaköltözünk Budapestre, így 1976-ban elhagytuk Dömsödöt.

dr. Kausz Sarolta
Budapest, 2020. március

DR. KAUSZ SAROLTA
Életrajzomból részletek a Dömsödön eltöltött idõrõl

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége 
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma: 06-20-383-5407

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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Minden esztendőben, május első vasárnapján
az édesanyákat, nagyanyákat, dédanyákat kö-
szöntjük. 

A Dömsödi Hírnök ezzel a verses fotós ösz-
szeállítással kedveskedik ez alkalomból.  Az
összeállítás különlegessége, hogy a versek szer-
zői és a felvételeken szereplők Dömsödhöz kö-
tődő emberek. (Bernáth Lajos, Molnár Sándor,
Nyerges László, Velláné Bucsi Mária. A kép-
anyag pedig Tóth Ignácné Sass Irénke, Kovács
Sándorné Lukácsi Krisztina, Laczi Gáborné
Gyöngyösi Mária, Piróth Rózsa és Lázár
Józsefné Szűcs Katalin archívumából kerültek
válogatásunkba.) Fogadják nagy szeretettel!

Édesanyám napjára

Ma van a te napod, anyuci…

Ha itt lennél
Mosolyogva jönnél nyitni a kaput
Tudva jól, hogy mit akarok…
Nem várnál ajándékot, se kicsit se nagyot
Az, hogy jöttem, már elég lenne neked
Szeretettel ölelne mindig dolgos két kezed…

Itt állok a kapuban és arra gondolok
Hogy a lét mennyire múlandó dolog…
De a szeretet, amit adtál, itt maradt
Naponta idézi életembe kedves arcodat

Eszembe jut minden, amire tanítottál
Hogy csüggedés helyett hitre buzdítottál
Megköszönöm a legdrágább örökségemet
Hogy a szeretet soha véget nem érhet…

A szeretet legyőzte az elmúlást is,
Azért gondolok rád most is
És ezzel a szeretettel szeretlek tovább
Még ha el is választ tőled a fájdalmas távolság

A szeretet arra int, hogy egyszer újra látlak
Eltűnnek örökre a sötét árnyak
Istenemnek köszönöm, hogy adott 28 évet veled
És hogy most ő tesz boldoggá örökre téged…

B.M. Dömsöd, 2012. 05. 06.

Anyák napjára

Anyák napját most, hogy 
ünnepeljük,
Minden élő ember anyjára
emlékezünk.
Isten után nékik meg-
köszönjük.
Hogy hűséggel megállják 
e magasztos helyük.

Virrasztás, fáradtság az nem-
is teher náluk,
Hogy helyüket megállhatják
ez a boldogságuk.
Csak egy kis szeretet, egy kis 
megbecsülés,
Életüket, vérüket, feláldozzák ezért.

Ígérjük tinektek, drága
édesanyák,
Irántatok őrizzük szívünkben a hálát.
Életet áldoztatok, hogy életet 
adjatok: Ezt a nagy
Hűséget írják az angyalok.

Molnár Sándor, Dömsöd (1970-es évek eleje)

Édesanyámnak

Szemtől-szembe köszöntésre
nincs időm és módom,
köszöntsön hát e kis versem,
hírnököm, apródom,
születésed napja
ünnep énnekem,
terólad zengjen ma
hálaénekem.
Minden földi jóval áldjon meg az ég,
legyen útitársad
erő, egészség.
És ha eddig zordul
járt is az idő rád,
bízzál, jobbra fordul,
ami ma még üres,

holnap tán kicsordul,
mert e földön nincsen,
amit a jó Isten
– ha kérjük – meg nem ád.

Nyerges László, Budapest 1932

Levél a Nagymamához

Van Magyarországon valahol egy falu,
Abban vagyon kis ház, az ablakon zsalu,
Annak a kis háznak kisebbik szobája
Nagymama lakása.

Vidd el postás, vidd el a mi levelünket
A jó Nagymamához, ne féltsen bennünket.
Van itt jó egészség, hasonlót kívánunk
Neki is, de nálunk.

A Lajos, a Zoli lesik a vonatot
Látnak is utcánkból egy nap ötöt-hatot,
De olyat egyet sem, mind azt panaszkodja,
Ki Nagymamát hozza.

Vidd el postás, vidd el a mi levelünket.
Jó Nagymama, kérünk, ne búsíts bennünket,
Mert ha egyszer eljösz, íme halld az eskünk:
Soha, soha többé
Vissza nem eresztünk!

Bernáth Lajos, Dömsöd (1886–1936 között)

Anyák napjára
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K Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E KK Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E K
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

DDÖÖMMSSÖÖDDÉÉRRTT
AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY

részére.

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat

költségvetéséből nem tud
támogatni.

AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::
11118888666666668888444455556666 -- 1111 -- 11113333

Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.

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

Tisztelettel: a kuratórium

A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesületben
közel kétszáz dömsödi és környező telepü-
lésről jövő gyermek sportol három szak-
osztályban. Szabadidejük jelentős részét
mozgással és aktív versenysporttal töltik.
Ez nemcsak egészséges fejlődésüket szol-
gálja, 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 tá-
mogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesü-
letet adója 1%-ával a
2019. évi adóbevallása-
kor, 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

Adjon esélyt önmagának 
és családjának!

Adója 1%-ának felajánlása nem kerül önnek egy fillér-
jébe 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

Kérjük Önöket, hogy támogassák egyesü-
letünket a 2019. évi személyi jövedelemadó-
juk 1%-ával. Az összeget nyugdíjas horgá-
szainkra és működési költségre kívánjuk for-
dítani!

Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz törté-
nő bejelentéssel, vagy személyes adóbevallás
esetén az egyesület adószámának feltünte-
tésével bevallásukban:

Dömsödi Horgász Egyesület

TISZTELT
SPORTTÁRSAK!

Adószámunk: 
19833293-1-13
Nyugdíjasaink nevében köszönjük: 

H.E. Elnöksége
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Születtek:
Ispán Attila – Kovács Linda

BENETT JÁNOS
Bojtok György – Dr. Boros Edit

GYÖRGY BENDEGÚZ
Burján András Attila – 

Ambruska Mónika Erika
ANDRÁS

Dudás Sándor Koppány – Gyökeres Kitti
ZÉTÉNY

Nagy Róbert – Grosz Barbara Noémi
BENJAMIN PÉTER

Házasságot kötöttek:
Rupa Attila – Kerepesi Klaudia
Csikós Roland – Zsákai Ibolya

Elhunytak:
Nagy Mihályné Csonka Eszter 86 éves
Lakatos Erika 40 éves
Mendi István 86 éves

Az anyakönyvi hírekben megjelenő elhuny-
tak adatai olyan időrendben kerülnek közlés-
re, ahogyan az elhalálozás helyszínéről be-
érkeznek hivatalunkhoz a dokumentumok.

Anyakönyvi hírek

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: május 25.

Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-
érkező anyagokat, illetve a pdf formátumban kül-
dött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!

Várható megjelenés: június 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, Gás-

pár László, Habaczellerné Juhász Judit, Ispán Imre,
Jancsó Attila, Kovács Gyula, Sass László, Orbánné
Kiss Judit, Pongrácz József, Szabó Andrea, Tarr-

Sipos Zsuzsa, 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

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

Háziorvosi rendelés
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 lehet-
séges!)
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

május

DÖMSÖD-DABI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

A dabi gyülekezet életében történő időszerű
események, információk és igehirdetések Ba-
logh László Levente lelkipásztor facebook ol-
dalán érhetők el.

„Kedves Dabiak! Felnőttek és Gyermekek!
Vasárnap nem tartunk a templomban sem is-

tentiszteletet, sem gyermek-istentiszteletet.
Minden hétközi alkalmunk elmarad.
A harangok szólni fognak, legyen otthoni is-

tentiszteletetek. 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 hiva-
talos 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 telefon-
jára a Bibolka és a Csendes Percek alkalma-
zást, olvasson igét és imádkozzon.

Reggelenként legyen énekünk a 230. dicsé-
ret, esténként pedig az 500. dicséret.

A lelkigondozói beszélgetésekre is döntően
csak elektronikus eszközökön keresztül kerül-
het sor. Váljon javunkra a csend.

Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk
őrző pásztora!”

Balogh László Levente lelkipásztor

BAPTISTA GYÜLEKEZET
A krízishelyzetre való tekintettel hírek, in-

formációk, prédikációk a www.domsodibap-
tista.hu oldalon érhetők el.

RÓMAI KATOLIKUS HITKÖZSÉG
A járvány miatt a templom és az iroda bi-

zonytalan 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 Egy-

házközség
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
• A veszélyhelyzetre való tekintettel kér-

jük, hogy a Lelkészi Hivatalt ne személye-
sen, hanem telefonon vagy e-mail címünkön
keressék fel.

• A temető nagykapuja szombaton és vasár-
nap nyitva van.

• A gyülekezeti alkalmak jelenleg szünetel-
nek.

Az istentiszteleteket honlapunkon vasárnap
10 órától láthatják.

Adományok
• Gyülekezetünk egyik legfontosabb bevéte-

li forrása a vasárnapi perselypénz, főként ebből
tartjuk fenn egyházközségünket. Mivel a jelen-
legi közegészségügyi helyzetben az istentiszte-
leteken csak honlapunkon keresztül lehet részt
venni, ezért kérjük, hogy adományaikat átuta-
lással küldjék el gyülekezetünk bankszámlájá-
ra. Akinek ez nehézséget okoz, otthon gyűjtse
össze adományát, és majd a veszélyhelyzet el-
múltával lesz lehetősége elhelyezni a templomi
perselybe.

• Dömsöd-Nagytemplomi Református Egy-
házközség

Számlaszám: 
OTP Bank 11742214-20033435
• Külföldről történő utalás esetén:
IBAN: 
HU03 1174 2214 2003 3435 0000 0000
BIC (SWIFT) kód: OTPHUHB

EGYHÁZI HÍREK



22 XXX.  évfolyam  5.  szám

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 – április hónapban történt
A márciusi cikkben írtam, hogy akkor 24

káresetnél tartottunk, de április végére nagyot
ugrott ez a szám, mert 26-án már 35 káreseti
számunk volt.

A 2019-es évben egyesületünk január 1-től
április 26-ig 10 alkalommal vonult tűzesethez
vagy műszaki mentéshez (Apaj 3 alkalom, Rác-
keve 1 alkalom, Dömsöd 6 alkalom).

2020-as évben január 1-től április 26-ig 35 al-
kalommal vonultunk tűzesethez vagy műszaki
mentéshez (Apaj 2 alkalom, Ráckeve 2 alka-
lom, Kiskunlacháza 1 alkalom, Dömsöd 30 al-
kalom).

Beavatkozásaink:
Április 4-e  9 óra 25 perckor tűzesethez riasz-

tották a ráckevei önkormányzati, a szigetszent-
miklósi hivatásos és a dömsödi önkéntes tűzol-
tókat. Dömsödön egy lakóépület tetőszerkezete
kigyulladt. Az egységek kiérkezése előtt a la-
kók a tüzet elkezdték oltani, így annak a terjedé-
se lelassult. Egységünk kiérkezésekor az épület
áramtalanítása, gázelzárása megtörtént. Egy
alapvezeték szerelése után a tüzet egy C-sugár-
ral, kéziszerszámokkal sikerült eloltani, vala-
mint hőkamerával a tűzzel érintett terület átvizs-
gálása is megtörtént. Keve 1 kiérkezése után a
Sziget 1-es visszafordításra került. Személyi sé-
rülés nem történt, és az épület is lakható maradt.

14-én 19:04-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd
Szabadság utcában egy ingatlanban 20 cm-es
víz áll. A bejelentő mozgáskorlátozott. Tűzoltói
beavatkozásra végül nem volt szükség. 

15-én este ismét tűzesethez kaptunk riasztást,
ahol kb. 2 négyzetméteren hulladékot égettek,
amit kettő puttonyfecskendővel oltottunk végül el. 

18-a 15 óra után nem sokkal riasztást kap-
tunk a ráckevei kollégákkal közösen 51-es főút
46 km-hez, ahol gépkocsi árokba csapódott. A
gépkocsiban 4 fő utazott: 3 felnőtt és 1 gyer-
mek. 1 felnőtt súlyos, a kisgyerek pedig köny-
nyű sérüléseket szenvedett. Őket a kiérkező
mentőegységek kórházba szállították.

19-e 17 óra után Dömsöd – Kiskunlacháza
között található „Tucem” tavaknál nádas égett.
A ráckevei és dömsödi egységek egy C- és egy
gyors-beavatkozó sugárral, puttonyfecskendő-
vel, valamint kéziszerszámokkal oltották el a
kb. 2 hektáron égő nádast.

20-a 6 óra 19 perckor kaptunk jelzést, mely
szerint a Kurucz utcában melléképület ég. A
Keve 1-es és a Dömsöd ÖTE kettő szerrel vo-
nult a helyszínre. A tüzet egy gyorsbeavatkozó
sugárral és kéziszerszámokkal oltották el az
egységek.

21-e délután a tegnap reggeli káreset helyszí-
nére vonultunk, ahol ismét tűz keletkezett. A
tűz keletkezésének oka most is ismeretlen. Sze-
mélyi sérülés nem történt.

23-án 12:27-kor kaptuk a riasztást: Ráckeve,
Gálya utca egyik ingatlanjának kertje teljes ter-
jedelmében ég, és másik kettő udvarra is átter-
jedt már a tűz, valamint veszélyezteti a további
környező ingatlanokat is.

A tűz terjedését sikerült megakadályoznunk,
a környező ingatlanokat megvédtük!

Riasztott szerek: Keve/1, Sziget/1, Dömsöd
ÖTE/1.

23-án a ráckevei kollegákkal ismét a Tucem
tavakhoz kaptunk riasztást, ahol egy fa törzse
izzott. Az izzást egy sugárral szüntettük meg,
valamint motoros fűrésszel levágtuk a mélyen
beégett részeket. A területet még hőkamerával
is átvizsgáltuk.

24-e 8 óra 28 perckor a Ráckevei Önkor-
mányzati Tűzoltóság és mi is kaptunk riasztást
Dömsöd Kossuth Lajos út (51-es főút) 124.
szám elé, ahol egy kamionból üzemanyagfolyás
volt. A kamion üzemanyagtartályát valami fel-
ütötte, ami emiatt eldeformálódott, és a fellépő
tartócsavarjai két helyen is kilyukasztották. 

Az „átfejtés” ideje alatt egységünk egy C-su-
gárral biztosította a helyszínt. 

A kifolyt üzemanyag sem az esővíz-, sem pe-
dig a szennyvízaknákba nem folyt bele, és fel-
itatásra is került. Személyi sérülés nem történt.

Tűzgyújtással kapcsolatban:
Ismét szeretném felhívni mindenki figyel-

mét, hogy Dömsödön csak szerdán és csak pén-
teken 12 óra és 19 óra között lehet növényi hul-
ladékot égetni! Ha nem ezeken a napokon törté-
nik és valaki bejelenti a 112-es segélyhívó szá-
mon, 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 sze-
mélyt vagy személyeket, akik a tüzet gyújtot-
ták! A kijelölt napon is mindenki nagyon körül-
tekintően végezze az égetést, mert a száraz idő-

szakban a száraz növényzet gyorsan lángra kap-
hat és elterjedhet a tűz!

Még egy fontos dolog!!! Kommunális hulla-
dékot, azaz a szemetet égetni nem csak a helyi
rendelet szerint, hanem a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet alapján is TILOS!!!!!!! A kom-
munális hulladék égetésért bírság szabható ki! 

Tehát csak faágat, levelet, nyesedéket, ZÖLD-
HULLADÉKOT szabad égetni az erre kijelölt
napokon, azokon belül is a kijelölt idősávok-
ban!!! (szerda vagy péntek 12 órától 19 óráig)

„Új fecsi” ☺☺☺☺ beszámoló 2.
A Steyr 13S23-as fecskendőnk javítása foly-

tatódott ebben a hónapban is. 
Már abban a fázisában van a szer, hogy mű-

szaki vizsgáztatásra is el tudtuk vinni, így végre
az okmányirodában kiállították az új forgalmi
engedélyét is.

A Csónakos Kft.-nek köszönjük a támoga-
tást, amelyből elkészülhetett a szer fényárboca
is, amellyel az éjszakai munkavégzésnél a kár-
helyszín megvilágítást tudjuk végezni.

Megérkeztek a matricák is rá, így az új deko-
ráció is felkerülhetett.

A Kurucz utcai tűzhöz is vonult már a szer
így, hogy rendelkezik műszaki vizsgával és fel
is van töltve vízzel, bár még vannak rajta kisebb
munkálatok, de ha szükséges, a kis Steyr mellett
már bevethető.

Bízom benne, hogy a következő beszámoló
alkalmával már azt írhatom, hogy elkészült és
készenlétbe állt a szer.
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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 fon-
tos a munkánk támogatása, így 354.858 Ft 1 szá-
zalékot kaptunk, KÖSZÖNJÜK!

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-
lentést tesz, azt minden esetben a 112-es vagy a
105-ös számon tegye meg legelőször.

A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár
emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van! 112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-

383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Se-

gítse 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 weboldalun-

kon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.webno-
de.hu-n  vagy a Facebook-on találhatóak.               

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

Dömsödi Horgász
Egyesület nyitva tartása

HORGÁSZIRODA:
DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.

MÁJUS – JÚNIUS – JÚLIUS HÓNA-
POKBAN: CSAK SZOMBATON DE. 10–12
ÓRA KÖZÖTT.
KIVÉTEL: MÁJUS 1-2.; JÚNIUS 20. (Hal-
Víz Napi HORGÁSZVERSENY – FACE-
BOOKON TÁJÉKOZTATÁS)
AUGUSZTUS HÓNAPTÓL ENGEDÉ-
LYÉT DÖMSÖDÖN A „CÉLPONTY”
HORGÁSZBOLTBAN, ILLETVE DUNA-
HARASZTIN (FŐ ÚT 33.) A VÍZIPÓK
HORGÁSZBOLTBAN RENDEZHETI.

BŐVEBB FELVILÁGOSÍ-
TÁST A 06-30-2600957 vagy a 
06-30-350-8820-as TELEFON-
SZÁMOKON KÉRHETNEK! 

H.E. ELNÖKSÉGE

Tisztelt 
állattartók!

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

dr. Siket Péter
tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyeztetéssel!)
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Fotó: Csontos István Károly Fotó: Nagy Ferenc RichardFotó: Józan Judit

Fotó: Józan Judit

Fotó: Pepe PeppinoFotó: Berki Erika

Béke és nyugalom
Válogatás a Dömsöd Más Kép(p) Alkotócsoport fotófelvételei közül
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