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A K T U Á L I S
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2019. évi költségvetésünket. 2019.
évben az önkormányzati szintre összevont konszolidált bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 1.382.371.646 forint. A finanszírozási tételek nélküli működési költségvetés 688.673.000.-, a felhalmozásra fordítandó keret 235.018.000 forint. A működési
kiadások összege közel azonos, aránya csökkent az előző évhez képest. Felhalmozásra szánt keret 70%-a az előző évi pályázatok támogatási maradványából származik,
22%-ára fejlesztési hitelből kerül sor. Tartalékot nem képeztünk. Nagyon sok pénzt
takar ez az összeg, és nagyon sok munkát. A kötelező feladatainkon túl – ebben az
évben is – igyekszünk minél hatékonyabban elkölteni a ránk bízott közpénzt!
Az egészségügyi központ építésének, átépítésének előkészítő munkái rettenetesen
nehezen akarnak összeállni! A különböző műszaki szakértők, tervezők nem igazán találják a közös hangot. Újabb és újabb szempont, vélemény akadályozza a végleges kiviteli tervek elkészültét, a közbeszerzési eljárás elindítását. Kicsit a hídépítést megelőző időszakra emlékeztet a késedelem. Csak remélni tudom, hogy a végeredmény is
olyan sikeres lesz, mint a tavalyi beruházásunkkor volt!
Az RSD projektről, a Duna-part csatornázásáról most csak egy mondatot írok.
Évekkel ezelőtt óriási várakozással kezdtük a beruházást, amely mára kicsit
megfeneklett! A következő lapszámban részletesen fogok írni a csatornarákötéssel kapcsolatos teendőkről!
Már az előző hónapban utaltam a Dömsödi Tűzoltó Egyesület vezetésében bekövetkező változásra. Az egyesület közgyűlésén ismét szembesülhettem azzal a semmivel sem pótolható óriási munkával, amelyet az önkéntes tűzoltóink elvégeznek! A térség katasztrófavédelmi, illetve rendőri vezetése jelenlétében szinte minden hozzászóló hangsúlyozta az ÖTE tagjainak nagyszerű helytállását a védelmi feladatok teljesítésében! Köszönöm és gratulálok valamennyiüknek, tudva azt, hogy a térségünkben a
harmadik legtöbb vonulást megvalósító tűzoltó csapat a miénk!
Az iskola farsangi mulatságaira mindkét napon csak rövid időt tudtam fordítani, de
Folytatás a következő oldalon.

a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ nagytermébe
az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülõ
községi ünnepségre és az azt követõ
koszorúzásra a Petõfi Emlékhelyeken
Ünnepi megemlékezést tart:
Szabó Andrea képviselõ
Ünnepi mûsor:
a Széchenyi István Általános Iskola 7. b osztályos
diákjai, valamint a Ju és Zsu Társulat elõadásában.
Rendezõ, felkészítõ: Ácsné Jaksa Szilvia
Dömsöd Vállalkozója cím ünnepélyes átadása
Közremûködnek:
a koszorúzási helyeken a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskola növendékei
Koszorúzás a Petõfi Emlékhelyeken:
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ,
Petõfi-ház, Petõfi tér, Petõfi-fa,
Petõfi Emlékmúzeum.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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Folytatás az előző oldalról.
azt így is megállapíthattam, hogy a pedagógusok, a szülők és a diákok fantáziája továbbra is
kimeríthetetlen!
Jakab Attila szervezésében rangos öregfiúk teremtornának adott otthont sportcsarnokunk,
amelyet Szabó Lajos emlékére rendeztek. Kö-
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szöntőmben elmondtam, hogy Szabó Lajos az
egyik legnehezebb időszakban volt a Dömsödi
SE elnöke. Kőkemény munkával alapozta meg
akár a mai utódok sikereit is! Nem beszélve arról,
hogy a vezetése alatt született meg az az országos
méretű szenzáció, hogy a csapatunk az MNKban a legjobb nyolc közé jutott, legyőzve többek

között az MTK-t is! Még egy megjegyzés. Jó látni, hogy nem felejtjük el azokat, akik sokat tettek
nagyközségünkért, még ha a sportéletéért is!
Befejezésül továbbra is kérem, hogy adójuk
1 százalékát rendeljék a Dömsödért Alapítványnak! Adószámuk: 18668456-1-13.
Köszönöm szépen!
Bencze István

80 éve egyesült Dömsöd és Dab
1939-től Dömsöd és Dab települések neve a
hivatalos iratokon Dömsöd néven szerepel. Az
előkészületeket Szepesy Gyula, Dömsöd község főjegyzője végezte. (Jegyzőkönyvi részletek a Dömsödi Hírnök 2008. májusi számában.)
Szepesy Gyula főjegyző unokái közül ma
ketten élnek Dömsödön: Gulyás László és családja, valamint Boksányi Nándor és felesége.

Boksányi Nándor anyai nagyapjáról személyes találkozásunk alkalmával mesélt:
„Nagyapám Dunapatajról, evangélikus
vallású családból származott. 1880. június
02-án született. Eredetileg Stefanovics néven
anyakönyvezték.
Bizonyítványaiból tudjuk, hogy tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte. A Szepesy
nevet 1923 után vette fel. Kétszer nősült, első
házasságából született Gyula fia, aki híres

nyelvész lett, és Lenke leánya. Miután megözvegyült, ismét házasságot kötött és elvette
a nagyanyámat, Bentheym Klárát, aki Kolozsváron született. Nagyapám halála után is
igazi lokálpatriótaként volt jelen a falu életében.”
Szepesy Gyula főjegyző 1938-ban hunyt
el. Végső nyughelye a dömsödi temetőben, a
második kúthoz közel, közvetlenül az út
mellett található.

Szepesy Gyula főjegyző
(Gulyás László archívumából)

Szepesy Gyula íróasztalának
kellékei (Boksányi Nándor adománya a Petőfi Sándor Emlékmúzeum számára 2018-ban)

A felvételt, mely 1937-ben készült, Boksányi
Nándor bocsátotta rendelkezésünkre.
A fotó hátulján a felirat:
„A Csepelszigeti Duna Egyesület
1937. július 6-i dömsödi közgyűlésének
nagysikerű rendezésének emlékére
Szepesy Gyula Főjegyző úrnak
tisztelettel és szeretettel”
aláírás
Tisztelettel megköszönjük a nagylelkű felajánlást, az adatközlést!
Vass Ilona
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A Szemetelõ
Amint munkájával végzett, autóba ült, kicsomagolta maradék elemózsiáját, és hazáig
jóízűen elfogyasztotta. Mire az Agyagoshoz
ért, elfogyott az ennivaló. A papírok, szalvéták és nylon zacskók feleslegessé váltak.
Odakinn az elmunkált földek szép barázdáit
sütötte a nap. A Szemetelő gyakorlott mozdulattal lehúzta az ablakot, a gombolyagot
karjával kitolta az ablakon, és elengedte. A
csomagba belekapott a szél... röpítette az első fáig, bokorig, ahol végül fennakadt.
Az idő amit a lebomlásig kell várnia, 2001000 év.
XXI évszázad van mögöttünk, s előtte ki tudja hány évezred... Felhőkarcolók, a mesterséges
intelligenciák, gondolat gyorsaságú kommunikáció világa. De a változás gyors volt. Némely
emberi értelem nem fejlődött vele.
Így maradt meg egy torzszülött emberfajta, a
Szemetelő genotípusa.

Hogy mennyire küzdünk vele, azt mutatja
a településünkre bevezető út környezete.
A településgazdálkodási csoport munkatársai egész napokat töltenek szemétszedéssel.
Legutóbb a „termés” egy egész Iveco-nyi
és egy utánfutónyi szemét volt!
Ennek egy részét a vidéki vendégmunkások
„hozzák haza”, másik részét idevalósi vagy
nyaraló emberek „helyezik el”. A bokrok, a
fák fuldokolnak a szemétben...
Közös feladat az ilyen „polgárokkal”
szembeni fellépés. Magatartásuk pénzbe kerül az önkormányzatnak, az államnak. Nekünk, akik az erre való pénzt adóinkból megtermeljük!
Ha fel tudunk lépni a gyorshajtók és a szabálysértők ellen, miért nem tudunk fellépni
azok ellen, akik azt a világot piszkolják el,
ahol élünk???
Szabó Andrea

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2019. márc. 27. szerdán 14-15 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉ
képviselő asszony, az Ügyrendi
Bizottság elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Kisebbségi képviselõi fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke minden héten hétfőtől péntekig
délután 15.00-től 16.00 óráig
tart fogadóórát.
Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

Ügyfélfogadás az
OMK-ban:
Hulladékszállítással
kapcsolatosan:
péntekenként 13-18 óráig.
ELMŰ részéről:
keddenként 14-18 óráig,
péntekenként 8-12 óráig.

A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfő

Idő
8.00–12.00,
13.00–17.30
Kedd
Nincs
Szerda
8.00–12.00,
13.00–16.00
Csütörtök
Nincs
Péntek
8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyző
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Kedves Szülők!
A 2019/2020-as nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának
időpontja 2019. április 23-án, 24-én és 25-én lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők
személyesen jelezhetik a Dömsödi Nagyközségi Óvoda központi
épületében („Új” Óvodában, Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta
8-16 óráig.
NKt. 8. § (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” A
nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.
A kötelező óvodába járás tehát csak azokra a gyermekekre
vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket!!
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel
összhangban – az óvodavezető dönt.
„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az
ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el, hiszen ekkor lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek megismerkedhessen az óvoda épületével, udvarával, a sok gyermek
látványával, és egy új élményben részesülhessen.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája,
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a sa-

játos nevelési igényről szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési –
tanulási – magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről szóló igazolások,
• szülői felügyeletről szóló végzés (a különélő szülők a gyermek
sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat
akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a
bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta),
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek
igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek
Magyarország területén.
A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2013-2014-2015ben és 2016. augusztus 31-ig születtek. A jelenleg is óvodába járó
gyermekeknek nem kell újra beiratkozni!
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket), aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási
időszakban.
Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak, hogy előfelvételisként előjegyeztessék a 2016. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében! Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a
3 éves kor alatti gyermekek automatikus felvételét.
Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a Szakértői
Bizottság véleménye alapján azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek (mozgásszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) fejlesztését, nevelését,
akik a többi óvodás korú gyermekkel együtt nevelhetők.
Az óvoda Dömsöd település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a
döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2019. május 24-ig.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az ügyben a fenntartó jár el
és hoz másodfokú döntést.
Madarász Mária
intézményvezető

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

Tel.: 06-24-519-711

Mindenkit szeretettel
várunk!

Kútfúrás

Dömsöd múltjából
állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.

110-es csatornacsővel –
garanciával.

Nyitva tartás a
könyvtári nyitvatartási
rend szerint.

06-30-964-0485
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2019 Farsang
Az iskolában idén az alsó tagozat farsangja február 21-én, a felső tagozaté február 22-én lett megtartva. A legtöbb osztály közös produkcióval
lépett fel, melyek külön-külön és összességében is fantasztikusan jó hangulatot teremtettek az OMK nagytermében.
Egyéni jelmezben vonult fel néhány osztály, ahol igazán ötletes maskarákat láthattunk.
Nagyon sok munka, készülődés előzte meg az idei farsangot. A nagyteremben minden osztály egy-egy asztalnál foglalt helyet, s a fehér abroszokon roskadásig sorakoztak a finomabbnál finomabb sütemények. Az
egyes osztályok produkcióit gondosan felépített koreográfia, lüktető dinamikus zenei blokkok és ehhez illeszkedő jelmezek, kiegészítők jellemezték. Farsang volt, mely akár a dömsödi iskolások seregszemléje is lehetett
volna! Köszönet ezért a pedagógusoknak, a szülőknek és a támogató vállalkozóknak!
Képes összefoglalónk ad ízelítőt e hagyományos eseményről.
Szöveg, fotók: Vass Ilona
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„Régi mesékre emlékszel-e még?”
Vizeseink vízre szálltak

40 évvel ezelőtt...
A teljesség igénye nélkül, de hiteles
fényképekkel próbálom elővarázsolni,
hogy milyen volt dömsödi diáknak lenni az
1978/79-es tanévben. Emlékeztek?
Keressétek magatokat a képeken!
Örömmel mutassátok meg gyerekeiteknek,
szüleiteknek. Jó böngészést!
Ha a képek emlékeket ébresztettek volt
diákokban, szerezzenek örömet a lap olvasóinak és folytassák a régi meséket! S így
elindulhat egy új rovatunk.
„Az emlékezés az egyetlen paradicsom,
Ki győz az aszfalton?
ahonnan nem űznek el” – jelige

Átadták és átvettük a csónakházat

Átadták és átvettük a csónakházat
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Dömsödi elsõsegélynyújtók
Több mint egy éve működik a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola felső tagozatán az elsősegélynyújtó szakkör. A
szakkör célja, hogy a gyerekek elsajátítsák az alapvető elsősegély-nyújtási
ismereteket, illetve megtanulják azokat a gyakorlatban is alkalmazni. A
foglalkozások elején elméleti totót oldunk meg,
majd ezután következnek
a gyakorlati feladatok.
Nagy hangsúlyt fektetünk a beteg állapotának
felmérésére, az egyes tünetek felismerésére, a szabályos, gyors segélynyújtásra. A diákok megtanulják, hogyan kell mentőt hívni, valamint újraéleszteni. Az újraélesztést
rendszeresen gyakoroljuk, melyhez már Ambu babával is rendelkezünk.
Ezt a babát dömsödi lakosok anyagi támogatásával vásároltuk.
Köszönettel tartozunk Imre Péternek, aki felkarolta szakkörünket és
összegyűjtötte az anyagi támogatásokat. Az Ő felajánlásával jutottunk
egyenpólóhoz is, melyet versenyeken, iskolai rendezvényeken viselünk.

Szeretnénk a jövőben
több települési rendezvényen megjelenni, és az újraélesztést másoknak is
megtanítani, hiszen Magyarországon átlagosan
25 percenként hal meg
egy ember hirtelen szívhalál következtében. Az
elkeserítő az, hogy az esetek 90%-ában meg sem
próbálunk ilyenkor segíteni, pedig ha az első 3-5
percben megkezdenénk
az újraélesztést, akkor, a
feltételezések szerint, a
betegek kétharmada megmenthető lenne.
Köszönjük az anyagi támogatást azoknak, akik hozzájárultak az Ambu
baba és a vérnyomásmérő vásárlásához: Imre Péter, Németh József, Bak
Antal, Dani István, Dani Balázs, Mizsei Beáta, Gulyás Gyula, Muzs János, Nagy-Molnár Ágnes, Nagy Attila, Pencz Bernadett, Pencz Ádám,
Baranya Csaba, Imre László, Gáspár László, Klszák Tamás, Ács József.
Ácsné Jaksa Szilvia
a szakkör vezetője

Ott folytatja a felnõtt focicsapat, ahol az õsszel abbahagyta
Az első tavaszi mérkőzését Újlengyelben játszotta csapatunk. A
következő összeállításban léptek pályára.
Dömsöd: Szilágyi – Őrsi,
Kerekes, Faragó, Szabó Z.
– Turcsán, Rösch, Palotai,
(Sass) – Cserna, Szabó I.,
(Bábel), Végh (Hajlik).
A gólok a következő sorrendben születtek: Cserna 11.
p., Nagy G. 32. p., Rösch 37. p.,
Nagy G. 43. p., Faragó G. 80. p.

A mérkőzést 3:2-re idegenben is megnyerte csapatunk. Ezzel 11
pontra növelte előnyét a táblázaton, és továbbra is veretlen.
Csapatunk a tavaszi idényben mindössze öt mérkőzésen játszik itthon. Ezek a következők:
Dömsöd : Táborfalva
március 3.
14 óra
Dömsöd : Diósd
március 17.
15 óra
Dömsöd : Inárcs
április 21.
16 óra
Dömsöd : Sóskút
május 19.
17 óra
Dömsöd : Ráckeve
június 2.
17 óra
Hajrá Dömsöd!
Minden futballt szerető szurkolót vár a vezetőség a hazai mérkőzésekre.
Varsányi
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A D ezsõ L ajos A lapfokú M ûvészeti I skola h írei
Február 8-án volt a Móra Ferenc Vers- és Prózamondó, Meseíró és Meseillusztrációs Verseny
díjátadója Szigetújfaluban. A pályázatot a Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola hirdette meg.
Meseillusztráció kategóriában az alábbi növendékeink lettek díjazottak: Kadók Boglárka I.
helyezés, Katus Olivér és Sankó Bence III. helyezés. Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit és Germán Fatime.
14-én rendezte a ráckevei Ránki György
Alapfokú Művészeti Iskola a népdaléneklési
versenyt, ahol a nagyon erős mezőnyben három
növendékünk – Csécs Aliz, Jánosi Boglárka,
Szécsényi Bíborka – képviselte az iskolát.
Csécs Aliz különdíjat kapott. A gyerekeket felkészítette Donec Szergej.
21-én és 22-én az általános iskola farsangi
mulatságán léptek fel társastáncos növendékeink két koreográfiával, a Jégvarázs csoport és a
Single Ladies csoport. A táncokat betanította
Bábel Brigitta tanárnő.
Köntös Ágnes intézményvezető

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
által szervezett
fúvós szólisták és kamaraegyüttesek
baráti találkozójára.

Népdaléneklési verseny

Szabó Lajos emléktorna
Február 23-án öregfiú teremlabdarúgó torna
helyszíne volt a dömsödi sportcsarnok. A torna
Szabó Lajos nevét viseli, az Ő emlékére jött létre ez a játéknap.
Az előzetes jelentkezések alapján nyolc csapat indulásában reménykedtek a szervezők.
Dunaharaszti csapata az utolsó pillanatban lemondta a szereplést.
10 órakor Bencze István polgármester nyitotta meg a sportnapot. Külön köszöntötte Szabó
Lajos gyermekeit, akik természetesen megjelentek a tornán. Megemlékezett Szabó Lajosról,
aki sokat tett a dömsödi labdarúgásért. Sokáig
az ificsapat irányítása volt a feladata, emellett az
egyre magasabb osztályba jutó felnőttcsapat
munkáját is segítette. A rendszerváltás idején
amikor az átalakulás miatt nehezen volt finanszírozható a foci, gazdasági tevékenységbe kezdett az egyesület, így sikerült átvészelni ezt a

pénztelen korszakot. Ennek kiötlője, fő szervezője szintén Szabó Lajos volt. Ebben az időszakban Szabó Lajos és Bencze István közösen
irányították a Dömsöd SE-t. A sok sikeres időszak mellett ekkor érte el a legnagyobb eredményét a klub. Az akkori Magyar Népköztársasági
Kupának nevezett sorozatban a legjobb nyolc
közé jutott együttesünk.
A megnyitó után nagy becsvággyal vetették
magukat a játékba a csapatok. Hangulatos 15 perces mérkőzések voltak. A csapatok játékosainak
átlagéletkora nagy különbségeket mutatott. Ez az
eredményekben is meglátszott, de ez nem azt jelentette, hogy mindig a fiatalabb csapat nyert.
A torna végeredménye: első a City Taxi, második a Dunavarsány, harmadik a Csepel, negyedik a Talens (Vasas), ötödik a Dömsöd, hatodik a Drin Team, hetedik az MTK csapata lett.
A mérkőzések végig a sportszerűség jegyében

A kiosztásra váró díjak

A Dömsöd csapata

A győztes City Taxi több dömsödi játékossal

A rendezvény helye és ideje:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ, Dömsöd
2019. április 12. péntek, 15 óra
zajlottak, jó játékvezetés mellett. A győzteseknek és a szervezőnek, Jakab Attilának gratuláció jár. A csapatokat még egy vacsorára is vendégül látta a főszervező Jakab Attila. A torna
méltó volt Szabó Lajos emlékéhez.
Itt szeretnék megemlékezni Katona Antalról,
aki annak idején képviselőként nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Sportcsarnok önálló területen valósuljon meg, ne legyen szerves része az
iskolának. Így lehet megvalósítani ilyen tornákat. Megemlítem még, hogy a sportcsarnok dolgozói megfelelően előkészítették a helyszínt a
mérkőzésekhez. A szépszámú közönség is kellemesen érezhette magát csarnokunkban.
Varsányi Antal

Bencze István
polgármester
megnyitója

Szabó Andrea megköszöni a szervezést
Jakab Attilának

Aszalai Imre, az egykori
kiváló dömsödi játékos
beszélget a játékvezetőkkel
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Visszaemlékezések!
Életem nagy részét falun éltem, élem. Megszerettem ezeket az egyszerű, összetartó, segítőkész embereket. Igaz, a mai közösségek már nem a
régiek, de mégis egész mások, mint a városi nép.
Már kisgyerekkoromban láttam, tapasztaltam a közvetlenségüket, barátságosságukat, melyet másutt nem tapasztaltam. Mint gyerekek, igazán
gyerekek voltunk. Szegényesen, de boldogan, a napi „munka” mellett önfeledten játszottunk. A mai számítógépes világban ezt elképzelni se lehet.
A magyar parasztság évszázadokon át főleg falvakban, tanyavilágban
élt. Szegénysége, de annál nagyobb leleményessége mindig arra ösztökélte, hogy amit lehet, maga oldjon meg. Az általában kis földeken gazdálkodó vagy nincstelen, zsellérként élő családokban kialakult egy olyan sajátos találékonyság, melyet kevés népnél találunk meg.
Nem nagyon volt olyan dolog, ami kidobásra került. Innen maradt ránk
a szólás is, hogy „jó lehet még valamire, ne dobjuk ki” – s ez egy bizonyos
kulturáltságot is elindított.
Az egész év folyamán keményen dolgozó parasztcsaládok főként télen,
amikor egy kicsit pihenhettek, készültek a következő év tennivalóira.
Ősszel a kukoricát a szárán törték csuhéjjal együtt. Az udvaron felhalmozott rakást holdvilágos esténként fosztották. Jó szomszédok, komák,
barátok összejöttek segíteni.
Az év folyamán az állatok által lerágott szárízék (egyes helyeken bordó)
ha hűvösödni kezdett az idő, igen jó célt szolgált fűtésre a kemencében. A
jó meleg kemence oldalát körülülni és átmelegedni valami fölséges volt.
Persze a tavasszal levágott szőlővenyige vagy ág-rőzse ugyanezt a célt
szolgálta. Ha jól fel volt fűtve a kemence, a házi sütésű „malomkerék”
lángos és kenyér is szép pirosra sült benne. De fűtésre kiváló volt a lemorzsolt kukoricacső csutkája is.
Majd elfelejtem: a kemencepadkán ülve esténként, amikor a petrólámpa alighogy pislákolt, vagy nem is égett – az idősebbek gyönyörű meséket, történeteket vagy falubeli megtörtént eseteket mondtak el, amit mi
gyerekek csodálattal hallgattunk.
Az asszonyok is szorgoskodtak télen. Rokkáztak (átjártak napközben
rokkástól egymáshoz). A tavasszal levágott birkagyapjút a nyár folyamán
kimosták, megkártolták – és fonták, hogy majd azt megkötve legyen jó
meleg pulcsi, fuszekli (vastag zokni) és egyéb téli holmi.
De ilyenkor került sor a nyáron előkészített, megtört, gerebenezett kender megfonására is. Ebből készültek a zsákok, ponyva, lókötőfék kötél, és
még sorolhatnám, mi minden.
A férfi gazda se tétlenkedett télen. A jószágokat ő látta el. Ha az udvaron felgyülemlett a trágya, befogta a kipihent lovakat a szekérbe (télen
szánkóba) – és kivitte a földjére. Kijavította a „beteg” szerszámokat.
A vetőmag elkészítésére télen került sor. Nem volt még fémzárolt vetőmag. Ilyenkor morzsoláskor a legszebb, legegészségesebb csövek középső rése külön kézzel lett lemorzsolva, ez adta az új évi vetőmagot.
A legtöbb gazda ősszel összegezte az évi munkája gyümölcsét.
Mennyi gabonája termett, mennyi bora. Mennyi kell a takarmányból
az állatoknak a fennmaradáshoz, mennyit lehet eladni, mennyi maradjon a családnak az „újig”!
Egész évben, mivel akkor még nem volt fizetésük (később a tsz-ben
lett) – igen kevés bevételük volt. Ha volt, az az apró „lábas jószág” eladásából jöhetett létre. Persze akadt tojás, tej, gyümölcsfelesleg is. A pénzt tehát nagyon be kellett osztani. A jó gazda sohasem ment kölcsönkérni,
mert tudta, hogy a visszaadás esetleg bizonytalanná válhat.
Igaz, volt néha ilyen eset is. Pl. szántáskor vagy nagyobb munkák alkalmából, az egylovas parasztember összefogott a másik egylovas komájával. Így már két lóval gyorsabb volt a munka. Legközelebb a másikuk adta kölcsön a lovát. Általában a szegény réteg sokkal jobban összetartott,
mint a jobb módúak.
Az asszonyok feladata volt az elhasznált „rongyok” előkészítése is a
rongyszőnyeghez. Ebbe már a gyerekek is besegítettek. A már nem használatos ruhaholmit szétválogatták hasonló szín szerint. Következett a feldarabolás, hasítás kb. 2 cm-es csíkokra. Ezt követte az összevarrás, majd a

felgombolyítás. Ha az évek során összejött egy bizonyos mennyiség, mehetett a takácshoz, aki csodálatos színkombinációs szőnyeget szőtt belőle.
Mivel a szobák padlózata legtöbbször földes volt (hogy ne porosodjon,
időnként mázolták) a szép rongyszőnyegeket úgy terítették le, hogy alá
vastag papírt terítettek. Egy idő után ezeket a szőnyegeket nyáron a folyók
partján mosták.
A legtöbb háziasszony főzte otthon az ún. háziszappant. Ez az összegyűjtött használt zsiradékból készült. Gyönyörűen fehére tudták mosni
ezzel a vastag vászonholmit. Persze mosakodáshoz is jó volt ez, csak kicsit kellemetlen volt a szaga.
Nyáron készült a tarhonya is. A jó barátnék összesegítettek ennek készítésében. Fontos szerepe volt ennek a szárított tésztafélének, főleg télen,
mivel a rizs drága volt, nem is volt nagyon elterjedt. Sokszor több száz tojásból készült a gyúrt tészta, és azt az úgynevezett tarhonyarostákon dörzsölték át. Ezek lyukmérete különböző volt. Ahogy a napon megszáradt,
osztályozás után vászonzacskókban került a kamrába a felhasználásig.

A nyár a gyümölcsaszalás idejét is jelentette. A feldarabolt almaszeleteket, majd a szilvát a napon fonnyasztva nagy kosarakon szárították. Kenyérsütés után tepsiben a kemence alján tovább végezték
ezt. Télen a vászonzacskókból előkerülve igen finom csemegét jelentett a családnak.
Ősszel került sor a szilvalekvárfőzésre. Ez bizony hosszadalmas munka volt. Rézbográcsban rotyogott a gyümölcs. Nagyon figyelni kellett rá,
hogy oda ne égjen, ezért állandó keverést igényelt, míg besűrűsödik. Amikor kész lett, lekváros köcsögökbe tették és így került a kamrába. Télen
vagy a következő évben sokrétűen felhasználták (szilvás derelye, aratóknak vitték „édesség gyanánt” – bögrében is).
A kenyeret minden háziasszony maga sütötte. Egyszerre 2-3-4 db-ot is.
– Előtte való este bekovászolt az átszitált lisztbe. – Másnap reggel korán
kelt, hogy „kiszakítsa” a megkelt tésztát. A szakajtóban tovább kelt, a „vetésig”. Előtte befűtött kemencébe, a jószomszédokéval együtt sült ki az
„igazi” házikenyér! Ilyet ma már csak itt-ott eszünk.
A gyerekeknek is megvolt a feladatuk. A napi tanulás után főleg az
apró állatok gondozása volt a feladatuk. A libák legeltetése bizony
fáradságos munka volt. Egy-egy csapat sokszor húsz-harminc darabból állt. A kis gazdát követték a tarlóra, mint az anyjukat. Hatalmas
begyekkel tértek este haza. De a pajtások itt találkoztak, míg a ludak
legelésztek, ők játszottak is.
A disznóölés – ahogy a szüret is – ünnep volt a családban, rokonok, barátok között. (Ilyenkor még a tanító úr is (arra a napra) elengedte a gyerekeket az iskolából.)
Ilyen volt a falusi élet!
A emberek nyugodtak voltak, még ha bánatuk volt, akkor is jókedvűek
tudtak lenni.
Hol vannak már ezek a szép idők?!?
Kovács László
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com
Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei – február hónapban
2019-02-08-án nem sokkal 11 óra előtt kaptunk jelzést, mely szerint Dömsöd – Kiskunlacháza között közúti baleset történt. A helyszínen kettő személygépkocsi ütközött. A balesetnek egy könnyű és egy súlyos sérültje volt, akiket a ráckevei mentősök elláttak, majd a Merényi kórházba szállítottak.
Az egyik sérültet a kint lévő rajok a mentősökkel közösen emelték ki a roncsból.
A Dömsöd és Kiskunlacháza közötti szakaszon az út minősége eléggé leromlott, de a Préri
horgásztó bejárója és a Leányvári Fogadó közötti szakaszon a sűrű fás rész miatt a pára is többször lecsapódik, mint más szakaszon, így sokkal
csúszósabb, balesetveszélyesebb ez a rész.
Továbbá lenne még egy kérésünk! Aki a baleset mellett elhalad, az legyen szíves a vezetésre
figyeljen, ne pedig minket nézve, illetve telefonjával még képeket is készítve haladjon el,
mert ez balesetveszélyes a saját számára, és veszélyezteti az ott mentést végzőket is.

tását. Egy másik sugárral a már ablakon „kicsapó” lángokat oltottuk, hogy a külső szigetelés
ne gyulladjon be, és a tetőre se terjedjenek át a
lángok. Az utómunkálatokat már a kiérkező
dabasi egységgel közösen végeztük el.
2019-01-16-án ismét riasztották egyesületünket közúti balesethez, 51-es főút 46-47 km
közötti szakaszára.
Kettő személygépkocsi frontálisan ütközött.
A ráckevei és a dömsödi egységek a sérültek kiemelésében segédkeztek a mentősöknek. A
gépkocsik áramtalanítását is elvégezték, és segítették a forgalmi akadály megszüntetését.
A helyszínre 4 mentő és mentőhelikopter is
érkezett a sérültek ellátása és elszállítása miatt.
Minden sérült súlyos sérüléseket szenvedett.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2016. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról

2019-01-13-án este Apajra kaptunk tűzesethez riasztást. A helyszínen egy közel 200 m2
földszintes épület több belső helyisége égett.
Kiérkezéskor a kunszentmiklósi kollégákkal
közösen egy sugárral az épületben lévő tűzhöz
légzésvédelem mellett hőkamera segítségével
„behatoltunk”, és kezdtük meg a belső terek ol-

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. § (1) bekezdés a) pontja, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §
f) pontjában szereplő felhatalmazás alapján alkotott 5/2011. (II.17.) rendeletet (továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. § A rendelet 31. §-a a következők szerint
módosul: „31. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Az összegyűjtött, de nem komposztált falevelet, gazt, gallyakat a közszolgáltató az általa
meghatározott rend szerint elszállítja.
(2) Amennyiben a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladék, avar elégetésére kerül sor, akkor az égetést a (3) bekezdés szerinti kivétellel minden szerdai és pénteki
napon 12 óra és 19 óra között kell végrehajtani.
(3) Az égetés tilos minden év június 1. és augusztus 31. között, és december 15-től január
15-ig terjedő időszakban.
(4) A tűzgyújtás folyamán a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat be kell tartani.”
2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Bencze István polgármester
dr. Bencze Zoltán jegyző

Jelen rendelet kihirdetve a Dömsödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (2344 Dömsöd,
Petőfi tér 6.) 2016. december 2-án.
dr. Bencze Zoltán jegyző

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat szerint
Az erdő- és vegetációs tüzek szempontjából a
tavasz a legveszélyeztetettebb időszak, ilyenkor
Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik tűz. A szabadtéri tűzesetek legtöbbször
emberi gondatlanságra vezethetők vissza. Sok
esetben az előző évből megmaradt elgazosodott
növényzet felszámolása érdekében a terület
gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki
nem okoz kárt. A katasztrófavédelemtől viszont
nagy erőfeszítést igényel, és jelentős többletköltséget okoz a lángok megfékezése és a tűz által veszélyeztetett területek védelme. A gondatlan magatartás természeti és anyagi károkat
okozhat, valamint emberi életet veszélyeztethet
és további veszélyt jelent az élet- és vagyonbiztonságra, hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez mennek, addig érkezhet olyan bejelentés, melynél az emberi élet mentése lenne az elsődleges feladat.
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított
égetés nem engedélyezhető. Kivétel az engedélyköteles külterületi égetés alól:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló,
lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők
tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.)
ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre
speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni, és nem kell a tevékenységet irányított
égetésként engedélyeztetni.
Külterületen végzett szabadtéri égetés eljárásának menete:
Az irányított égetés engedélyezésének kérelmezésre szolgáló iratminta ezen linkre történő
kattintással érhető el.
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A kérelem tartalmazza, hogy az alábbi feltételeket az égetés során betartják:
– az irányított égetés során a tűz nem hagyható
őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani;
– az irányított égetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen;
– az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni;
– a tarlónak / lábon álló növényzetnek / avarnak / egyéb növényi hulladéknak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos;
– tarló irányított égetésénél az égetéshez csak
a tarlómaradványok használhatók fel;
– lábon álló gabonatábla mellett tarlót
égetni tilos.
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000 Ft
illetéket kérelmenként kell megfizetni.
A kérelmet az égetés tervezett időpontját
megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes
tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon
belül elbírálja.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes
esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség
folytatja le.
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó
engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § –
előírt hatósági engedélyt nem pótol.
Abban az esetben, ha fenti engedély nélkül
végeznek külterületen égetést, vagy nem tartják
be az engedélyező határozatban foglaltakat, a
tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végez és meg
kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást,
vagy helyszíni bírságot kell kiszabni a szabálytalanságot elkövetővel szemben, ha az ügyfél
azt a helyszínen elismeri. A fentiek alapján a
szabálytalanságot elkövetővel szemben az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség 20.000
– 60.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab
ki, ez a helyszíni bírság összeghatára is.
Belterületi szabadtéri égetésre vonatkozó
szabályok
A száraz gazt, az avart és egyéb hasonló szerves anyagot 2015. március 5-től belterületen
csak abban az esetben lehet elégetni, ha erre
jogszabály (pl.: önkormányzati rendelet) engedélyt ad, de megoldást jelenthet a házi komposztálás, amennyiben erre nincs lehetőségük,
akkor a zöldhulladék elszállíttatása.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri
égetést végeznek, és a települési önkormányzat
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azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a
tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végez és meg
kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást,
vagy helyszíni bírságot kell kiszabni a szabálytalanságot elkövetővel szemben, ha az ügyfél
azt a helyszínen elismeri. A fentiek alapján a
szabálytalanságot elkövetővel szemben az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség 20.000
– 60.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot
szab ki, ez a helyszíni bírság összeghatára is.
A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan érdemes néhány előírást megismerni és jó tanácsot megfogadni. Kérünk mindenkit, hogy
csakis a tűzvédelmi előírások betartásával égessék a száraz növényeket.
• A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla
mellett tarlót égetni tilos.
• A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése
érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.
• Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen
szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
• A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,
és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
• A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során a fent említett bekezdés szabályait kell alkalmazni.
• Az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szomszédokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése érdekében.
• Olyan helyet válasszunk a száraz növényzet
égetésére, ahol személyi biztonságot nem veszélyeztetünk, és vagyoni, környezeti kárt nem
okozunk.
• Fontos, hogy az elégetendő avar és kerti
hulladék ne tartalmazzon más háztartási, illetve
ipari eredetű hulladékot, pl.: gumit, műanyagot.
• Szem előtt kell tartani, hogy a közút és a
vasút közelében történő szabadtéri égetés következtében keletkező füst veszélyeztetheti a
közúti és a vasúti forgalmat.
• Az avar és kerti hulladék meggyújtása után
gondoskodjunk a folyamatos őrzésről, soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet.
• Tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg szélcsendes napon fogjunk a tűzgyújtáshoz, mert a száraz növényzet égetése során a szeles időjárás
következtében gyorsan átterjedhet a tűz nagyobb területre, illetve lakó-, nyaralóépületre.

• Biztosítsuk a tűz eloltásához az irányított
égetés engedélyében előírt és az esetleges továbbterjedés megakadályozásához szükséges
eszközöket, mint például lapát, gereblye, tűzoltó készülék, oltóvíz.
• Az égetés befejezése után győződjünk meg,
hogy megfelelően eloltottuk-e a tüzet, nem áll-e
fent a visszagyulladás veszélye. A helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást
– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal –
meg kell szüntetni.
Abban az esetben, hogyha mégse tartható felügyelet alatt a tűz, értesítsük a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási központját a 105-ös telefonszámon. A tűzoltók azonnali értesítése a garancia arra, hogy
időben, szakszerűen és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tüzet.
Milyen szankciókkal lehet sújtani azt, aki
nem tartja be az előírásokat?
A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési
tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi
előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő,
alapesetben 100 000 forinttól 1 000 000 forintig
terjed a tűzvédelmi bírság, de 200 000 forinttól
3 000 000 forintig, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is
szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját
felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt
nagy értékű vagyontárgyak károsodnak, vagy
emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen
büntetőeljárás is indulhat.
forrás: BM OKF
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös
számon tegye meg legelőször, de ezt követően
a Dömsödi Tűzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat
vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma:
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma:
18688320-1-13
A kedvezményezett neve:
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma:
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek
a weboldalunkon, a
www.domsodi-tuzolto-egyesulet.webnode.hu-n
vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

12

XXIX. évfolyam 3. szám

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
Kedves Olvasóink!
Az önök 2018. 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

D Ö M S Ö D É RT
ALAPÍTVÁNY
Adója 1%-ának felajánlása nem kerül önnek egy fillérjébe sem, de ezzel hozzájárulhat családja, értékei, a saját
és a közösség biztonságának javításához.
Ha Ön úgy dönt, hogy adója 1%-át egyesületünknek
ajánlja fel, akkor kérjük használja ezeket az adatokat:
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: Dömsödi Tűzoltó Egyesület

Rendelkezés az 1%-ról
Dömsödért Alapítvány

Kedves Olvasók!

Megjegyzés rovatban:

Céltámogatás DUSE részére
Adószám: 18668456-1-13
11742070-20009991

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

A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok
éve támogatja a Dezső Lajos Alapfokú
Művészeti Iskolát.
Ezúton kérjük az adófizetőket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák
az iskolát az alapítványon keresztül.

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat
költségvetéséből nem tud
támogatni.

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

Az alapítvány neve:
Pro Musica Alapítvány Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel és köszönettel:
a kuratórium

Adószám: 18679212-1-13

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!

részére.

2019-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!
Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2018. évi adóbevallásakor, függetlenül attól, hogy ki is készíti el a
bevallását. Nyilatkozzon a „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület javára! Nagylelkű
felajánlását, támogatását előre is köszönjük.
Egyesület adószáma: 18670062-1-13
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
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Állatorvosi tanácsok
Macskák fertõzõ hashártyagyulladása (FIP)
Az utóbbi időben sajnos egyre több macskánál diagnosztizálható a fertőző hashártyagyulladás (FIP), ami egy koronavírus által okozott elhullással járó megbetegedés. A betegség lényege, hogy a vírusfertőzés hatására a szervezetben
immunrendszeri folyamatok révén gyulladásoselhalásos gócok jönnek létre a szervekben, ami
végülis a szervi károsodások és a szöveti elhalások miatt végződik elhullással. Mindenki félelmét eloszlatva a vírus nem telepszik meg emberben és más állatfajokban, pedig embernél is
előfordul koronavírus fertőzés.
A macskákban kétféle koronavírus létezik:
• az egyik bélgyulladást (FECV) okoz,
• a másik a hashártyagyulladás (FIPCV) okozója.
A fertőződés szájon át következik be másik
macska bélsarával érintkezve, ezért nagyobb
macska közösségekben és tenyészetekben fordul elő gyakrabban. A két vírus közeli rokona
egymásnak, de kártételük különböző.
A fertőző hashártyagyulladás főleg fiatal immungyenge és idősebb legyengült állatokban
alakul ki, ezeknél a korcsoportoknál hatalmasodik el annyira a betegség, hogy az halállal végződik.
A megbetegedésnek két formájavan:
• a száraz és
• a nedves.
A száraz alak nem jár látványos tünetekkel,
de a szervezetben alakulnak ki olyan súlyos

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

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

gyulladásos elváltozások, amik elhulláshoz vezetnek.
A nedves formánál a mellhártya és a hashártya erős gyulladásos folyamatai miatt képződik
gyulladásos szabad mellűri és hasűri folyadék.
A tünetek is különbözőek a két megnyilvánulási forma esetében.
A betegség hosszú lappangási ideje 1-2 héttől
több hónapig is tarthat. Kezdetben nem látványosak a tünetek, sőt néha teljesen jellegtelenek, enyhe hasmenés (vércsíkos) vagy légúti tünetek jelentkezhetnek.
Előfordul azonban, hogy magas, csillapíthatatlan lázzal indul a betegség, ami gyors leépülésben és elhullásban folytatódik.
A száraz formánál: változó étvágy, fokozatos
lesoványodás, aktivitás csökkenése, fáradékonyság, szőrzet minőség romlás, véres vizelet,
egyre gyakoribbá váló hányás, hasmenés alakulhat ki.
A nedves forma sokkal egyértelműbb, látványosabb tünetekkel jár: az állat hasa jelentősen
megnagyobbodik a fokozatosan romló kondíció
ellenére, vérszegénnyé válik, besárgul, a mellüregben kiváló folyadék miatt pedig napok alatt
súlyos nehezített légzés alakulhat ki.
A mellüreget és a hasüreget megcsapolva
sárga, nyúlós, mézszerű folyadék távozik. Ez a
diagnózist egyértelművé teszi.
A fertőzöttség nehezen kimutatható, még
vérvizsgálattal is, mert a vírus ellen termelődött

vírusközömbösítő ellenanyagok eltávoznak egy
idő után a hordozó állat szervezetéből. A legjobb módszer magának a vírusnak a kimutatása
székletből genetikai vizsgálattal. A tenyészetekben alkalmazott nyálból történő vírus kimutatás
teljesen bizonytalan, gyakran téves eredményt
szolgáltat, ami gyakran elfedi a tenyészetben jelenlevő fertőzöttséget. A betegség gyógyíthatatlan, ha klinikai tünetekben is megnyilvánul. A
nedves forma esetén has- vagy mellkascsapolással olykor állapotjavulás érhető el. Néhány immunszuppresszáns, vagyis az immunrendszer működését elnyomó gyógyszer szintén átmeneti javulást eredményez. Egyes vírus
elleni készítmények talán meghosszabbíthatják
a macska élettartamát, de a legtöbbről már bebizonyosodott, hogy hatástalanok vagy éppenséggel károsak. Ezért ha egy macska a kezelés hatására végleg meggyógyul, akkor szinte teljesen
biztosra vehető, hogy téves volt a diagnózis. Ezt
a betegséget ugyanis egyelőre sehol a világon
nem tudják gyógyítani. A FIP tüneteit nem mutató, de koronavírussal fertőzött macskákat nem
szükséges kezelni. A legfontosabb ilyenkor a
hajlamosító tényezők (pl. a túlzsúfoltság) kiküszöbölése és a jó táplálás.
A legfontosabb feladat az oltással történő
megelőzés és a tenyészállatok korrekt, genetikai
szűrése. A kifejlesztett oltóanyag egészséges
macskák orrba cseppentéssel történő vakcinázására szolgál. A vakcina hatékonyságával kapcsolatban eltérőek a tapasztalatok és a vélemények, valamint sokszor nem elérhető a kereskedelmi forgalomban.
dr. Siket Péter
állatorvos

VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZÕ EBOLTÁS
Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kötelező!
Az ebek 2019. évi kötelező veszettség elleni oltását az alábbi napokon tartjuk:
Rendes oltások:
2019. április 13. (szombat) 10-11 óráig, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)
2019. április 17. (szerda) 16-17 óráig, Dunavecsei út, Kanól italbolt
2019. április 18. (csütörtök) 16-17 óráig, Rákóczi úton a malom előtti szabad téren
2019. április 24. (szerda) 16-17 óráig, Széchenyi út – Esze T. út sarok, parkoló
Pótoltás:
2019. április 27. (szombat) 10-11 óráig, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)
Az oltás díja: 4.500 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó tabletta árát is!
Kisállat-egészségügyi könyv: 500 Ft (elvesztés, pótlás, új kutya esetén)
Háznál történő oltás esetén kiszállási díjat számítunk fel!
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése alapján: ,,Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel
(mikrochip) megjelölt eb oltható.”
A még nem jelölt ebeknél a mikrochip-behelyezés díja: 4.000 Ft.
Dr. Nagy Zoltán
állatorvos
06-20-9347-625

Dr. Siket Péter
állatorvos
06-30-9963-668
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Dömsödi Horgász Egyesület nyitva tartása
HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.

AUGUSZTUS HÓNAPTÓL AZ EGYESÜLET REGISZTRÁCIÓS
PONTJAIN:

MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HÓNAPOKBAN:
DÖMSÖD
MINDEN HÉTFŐN ÉS PÉNTEKEN DU. 15-18 ÓRA,
SZOMBATON DE. 09-12 ÓRA,
KIVÉTEL 03. 15.; 04. 19-20-21-22.
MÁJUS – JÚNIUS – JÚLIUS HÓNAPOKBAN:
MINDEN SZOMBATON DE. 10-12 ÓRA KÖZÖTT.

CÉLPONT(Y) HORGÁSZSZAKÜZLET
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ

DUNAHARASZTI VÍZIPÓK HORGÁSZ SZAKÜZLET
(FŐ ÚT 33.)

TÁJÉKOZTATÁS:
06-30-260-0957; 06-30-350-8820

Menekülés Saigonból
„1973. január 27-én aláírták a Párizsi Békeszerződést, és tűzszünetet kötött Észak- és
Dél-Vietnám. Ezzel egy időben egy nemzetközi kivizsgáló és békefenntartó testületet
(I.C.C.S.) hoztak létre. Ennek a magyar delegációnak voltam résztvevője. 1974. április

27-én elhagytam Dél-Vietnámot és Ausztráliába távoztam, ahol politikai menedékjogot
kaptam.
1974 decemberében, távollétemben halálra ítélt a Budapesti Katonai Bíróság és megfosztott a magyar állampolgárságomtól.

1991. május 31. napján amnesztiát kaptam. A könyv arról szól, hogy mi történt az
1974 és 1991 között eltelt időben. Közben
szeretném bemutatni Ausztráliát azoknak,
akiket érdekel ez a minden tekintetben különleges ország.”
Mikó Lajos könyvének címe: Menekülés
Saigonból, valós események leírása. Saját
élettörténetének meghatározó korszakát osztja meg az olvasóval.
Dömsödi könyvbemutatója február 23-án
volt a művelődési központban, ahol mint a
falu szülöttét, az igazgató asszony köszöntötte. A kamaraterem megtelt érdeklődő barátokkal, ismerősökkel. A szerző közvetlen, baráti hangvitelben ismertette írását, melyet fotókkal és néhány személyes történettel tett
még érdekfeszítőbbé.
Mikó Lajos: Menekülés Saigonból című
könyve megjelent 2018-ban a Püski Kiadó
gondozásában. A könyv a Püski Kiadónál
vagy a könyvesboltokban megvásárolható.
Szöveg, fotók: Vass Ilona
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Anyakönyvi hírek
Az anyakönyvi híreket az áprilisi
számban közöljük.

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: március 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: április eleje
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Ácsné Jaksa Szilvia, Bencze István,
Budai Szilvia, Földvári Attila, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Horváth Béla,
Kovács László, Köntös Ágnes, Madarász Mária,
Orosz Lajosné, Pongrácz József, Richter Gyuláné,
Siket Péter, Szabó Andrea, Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

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

06-20-383-5407
A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk
Önöket, hogy a rendőrség segélyhívó
száma a 112-es központi szám.
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Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(Előjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.3011.30 óráig, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelőkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a
rendelési idő 2018. június 25-től az alábbiak szerint változik:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 8-13 óráig, kedd, csütörtök:
12-17 óráig, szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-13 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
időpontkérés szükséges.

A Dömsödi
Általános
Ipartestület
hírei

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

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

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

című állandó kiállítás
megtekinthető az Iparos körben
minden hétköznap délelőtt, ill.
csoportoknak előre megbeszélt
időpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklődni a következő
számokon:
Szabó Andrea: 06 30 5947 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
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Dömsöd – 1848. március 15. – 1848-49-es szabadságharc
Tisztelt Dömsödiek! Gondolták volna, hogy
az 1848-as március 15-i forradalomhoz és szabadságharchoz településünk több szállal is kötődik? Az természetes, és mindannyiónk számára
ismeretes, hogy Dömsöd történelmi központjában két olyan nádtetős épületegyüttes áll, melyek minden kétséget kizáróan kapcsolódnak
Petőfi Sándorhoz és családjához. A hely szempontjából a történet 1845-ben kezdődik teljes bizonyossággal, mert Petőfi Sándor ekkor írta meg
Dömsödön (legenda szerint a Duna partján álló
tölgy alatt) a Piroslik már a fákon a levél c. versét. Minden bizonnyal átutazóban tölthetett itt
egy kis időt, mikor a székesfővárosból elindult
Szalkszentmártonba, hogy szüleit meglátogassa.
1846-ban, mikor Kukucskánénál (Kovács
Józsefnénál) lakott barátjával, Pálffy Alberttel
csaknem egy hónapig, további három verse született: Salgó; Száműztem magamat; valamint a
Levél Várady Antalhoz. Ez utóbbit kérem, olvassák el figyelemmel!
LEVÉL VÁRADY ANTALHOZ
Hát megtörtént a párbaj? s élsz-e még?
Ha főbelőttek, tudósits felőle,
Ird meg tüstént, hogy Pestre felrohanjak;
És bosszut álljak éretted, barátom...
Szó ami szó, de nekem igazán
Nem tetszik, hogy te minden balgaságért
Kész vagy kockára tenni éltedet.
Azt gondolod: lelked-tested szakáll? s ha
Leborotválnak, ujolag kinősz?
Csalódol; mert az élet csizmatalp,
S ez nem lesz uj, ha egyszer elkopott,
Azért kiméld a drága csizmatalpat,
Amelyet nem szab kétszer senkinek
Az ég vargája, a kőszivü sors.
S azt gondolod tán: annyi a barátom
Mint fönn az égen a csillag? ha egy
Lehull közülök, észre sem veszem?
Hiszen tudod jól: mily kis számotok van
Nektek, kik engem őszintén szerettek,
Kik föntartjátok szivem melegét.
Mért e kis számot megfogyasztani?
És Ida, Ida, e kedves leány,
Ha téged elveszt ő, mivé lesz?
Kinek kivüled nincsen senkije.
Te vagy világa... Lennél oly kegyetlen,
Reászakadni hagynád a világot?
S van még egy... a hon! vagy már elfeledted,
Feledhető-e, amiről beszéltünk
A lelkesülés lángóráiban?
Ki tudja, mit hoz a kétes jövendő,
Mely álmainknak legkedvesbike,
S akkor hazánknak ránk szüksége lesz.
Látod barátom, élted mily becses,
Azt a világhoz mennyi lánc köti,
S te mégis könnyelmün kockáztatod.
Ha még nem tértél, térj eszedre már,
S ne légy, mint voltál, olyan balgatag,
Vagy igazabban: oly kétségb’esett...

Kétségbeesni!... milyen gyávaság!...
Kinek van erre több s nagyobb oka,
Mint énnekem? de én szégyenleném ezt.
A szenvedésnek lángjában szivem
Szét fog pattanni, mint a porcellán,
De, mint a jégcsap, szétolvadni nem!...
Megállj, ha Pestre ismét fölmegyek,
Majd megtanitlak én kétségbeesni,
Hogy unokád is megemlegeti.
Vásárra ott benn termek nálatok,
S viszek portékát, de nem holmi gyapjút,
Vagy bőrt, vagy posztót s efélét, azért
Nagyon hiszem, hogy nem lesz kelete.
Mert haj, jó gazda ám a magyar ember!
Amit kutyákon, kártyán s más egyében
Eltékozol, meggazdálkodja könyven.
A könyvvel ugy van, mint hajdan zsinóros
Nadrágjával s prémes mentéivel volt,
Melyet nagyapja s édesapja vett;
Az szolgált még az ő fiának is.
Hazám, mégsem vagy oly boldogtalan,
Minőnek első pillanatra látszol,
A lelki szükség nem bánt tégedet,
Minden szükséged van; de lelki nincs,
Ettől az egytől megmentett az Isten...
Amint mondottam: a vásárra majd
Meglátsz barátom: akkor fölmegyek,
S te rám sem ismersz, ugy megváltozám;
A szép természet megváltoztatott,
Beteg kedélyek e hü orvosa,
Beteg valék én ott tinálatok
A pesti utcák holt hideg kövén,
Hosszu sötét árnyként vonult utánam
A csüggedés, az életunalom.
Ujjászülettem!... a falusi lég, a
Sötét erdőknek zugó lombjai,
Lombok felett a csattogó madár,
A fák alatt a hallgatag virágok
Föléleszték elájult lelkemet;
Nem gyülölöm, mint eddig, a világot:
Már csak haragszom rája, csak haragszom...
Hogy olyan gyáva, hogy föl nem kiált
Elzárt, elorzott boldogságaért, hogy
Meg nem torolja kincse elrablóin
Évezredeknek szenvedéseit.
De hinni kezdem, hogy dicső napoknak
Érjük maholnap fényes hajnalát,
Midőn a népek mind fölemelik
A föld porába gázolt fejöket,
S végigmennydörgik a föld kerekén:
„Legyünk rabokból ismét emberek!”
Ez nagyszerü, de véres kor leszen,
És ugy is illik, hogy véres legyen!...
Már vizözön volt, most egy vérözön kell,
Hogy megtisztuljon a világ a szennytől,
Amely fölötte meggyülekezék;
Egy vérözön kell! és ha az lefolyt majd,
A megmosdott föld tiszta szép leend,
És lakni fognak emberek fölötte,
Hasonlitók az isten képéhez.
(Dömsöd, 1846. május 22.)

Petőfi Sándor 1846-ban már ünnepelt költő volt, országos lapokban jelentek meg versei. A cenzúra hathatós működése folytán ez
utóbbi verse azonban csak a kiegyezést követően jelenhetett meg. Miért is? A vers kiemelt szövegrésze kísértetiesen hasonlít a
Nemzeti Dal (Pest, 1848. március 13.) mondandójára, refrénjére.
Az irodalomtörténet úgy ítéli meg, hogy
az első forradalmi verse a Levél Várady Antalhoz (melyet Dömsödön írt).
Méltó módon keressük fel és koszorúzzuk
meg minden esztendőben Petőfi emlékhelyeinket (Petrovics-féle ház; Petőfi tér; Petőfifa; Petőfi Emlékház).
A forradalom kitörését követően az elért
eredményeket meg kellett tartani, melyhez
elengedhetetlen volt, hogy az országban rendezett jogviszonyok, stabil gazdasági háttér,
erős pénz és honvédelem legyen.
Miután az Osztrák Nemzeti Bank korlátozta a bankjegyek ezüstre való átváltását,
1848 májusára az országban pénzügyi válság
jelentkezett.

Kossuth bankók
A pénzforgalom megbénult. Kossuth Lajos pénzügyminiszter a probléma megoldásaként megpróbálta a hazai megtakarításokat
mozgósítani. Kamatozó kincstári utalványokat és önálló bankjegyek kibocsátását készítette elő, és a kormány felhívást tett közzé
közadakozás végett. A Dabi Egyházközség
tulajdonában van egy nyugta, mely valószínűleg erre a felhívásra való nemes adakozás
bizonyítéka.
„Dabi református egyház ajándéka 1848ban a Magyar Államkincstárnak
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Dabi egyház irataiból
Letéti
Nyugtatvány
Tizenhét forint 30 pengő ezüstöt
Mellyeket Dabi reform. Egyháza miniszteri
felszólítás következtében állodalmi javára ajándékképpen
A magyar királyi udvari Kamara főpénztári
Hivatalának osztályába mai napon hiány nélkül
befizetett.
Pesten 1848 évi Május 31-én
Azaz 17 ft 30 pengő”
Bélyegző aláírás
Az iratot Balogh László Levente dabi tiszteletes úr bocsátotta rendelkezésünkre, mely az
egyház archívumában található.
Dab község nem tartozott a módos települések
sorába, mégis lehetőségéhez mérten támogatta a
magyar államkincstárt. (D.H. 2015. márc.)
Ugyanezen tényt támasztja alá K. Nagy
László Dab község történetének gépírásos kézirata (1935), mely szerint:
„Dömsöd és Dab hazaszeretetét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy az 1848-49-es
szabadságharcba Kossuth lángoló szavára
önként és tömegesen jelentkeztek a haza védelmére. A honvédelmi Bizottmány határozatának megfelelően Dömsöd 4 katonát, Dab
pedig fél katonát (értendő felszerelésben)
tartozott adni a hazának.
A kötelezővel szemben Dömsödről 81-en,
Dabról 8-an vonultak be honvédnek.”
A teljes névsort a Dömsödi Hírnök 2016. októberi számában olvashatják.
Dömsöd elöljárói és lakói a szabadságharc leverését követően emlékeztek…
A kiegyezés után megjelenő Kossuth Album
összegyűjtötte azokat a korabeli verseket, dalo-
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kat, írásokat, melyek a jeles politikus, államférfi
nevéhez, életéhez kapcsolódtak.
Ezen albumot a dömsödi 48-as népkör vásárolta meg, és annak tulajdonlásáról az album hátuljában kézzel írott bejegyzés található:
„Honvéd győlés marczius 26 dik 1869 évben
Minthogy az Kossuth Album az honvédi pénzen volt véve tehát maji gyűlésen elhatároztatott, hogy semmiféle olvasököröknek át nem lesz
adva, hanem marad mindig az összes honvédek
keze alatt. Mindig csak az honvédek rendelkezhetnek róla, senki csupán csak az honvédeknek.
Minden évben el fog határozni ki viseli gondját
ez könyvnek. Minden betsületes honvéd aki elviszi ez könyvet, negyvennyolcz ora alatt okvetetlen tartozik visszavenni és senkinek másnak magán kívül nem szabad kiadni.
Kelt Dömsöd honvéd gyűlésen marzius 26
dika
Jelenlévők kezük aláírásával bizonyítják:
Szűts Imre, Bata Sándor, Fehér János, Tóth Imre,
Kudar Sándor, Szekeres György, Máté Gábor”
Kossuth Lajos meghatározó szimbóluma az
1848-49-es forradalom és szabadságharcnak.
Népszerűsége a szabadságharc leverését követően is töretlen maradt. Az emigrációban élő
Kossuth Lajos mindig kapcsolatban maradt hazájával, az itt élő emberekkel.
Dömsöd első díszpolgára Kossuth Lajos. Az
akkori uralkodó politikai rendszer az emigrációban élő Kossuthtól meg akarta vonni magyar állampolgárságát. Tiltakozásképpen 1892-ben több
település adott a neves politikusnak elismerő
díszpolgári címet (így nem szűnhetett meg magyar állampolgársága), utcákat, tereket neveztek el róla. Dömsödtől is ekkor kapta a díszpolgári címet.
1894. március 20-án bekövetkezett halálakor
Dömsöd elöljárói 1000 példányban gyászjelentést nyomattak Bors Károly kunszentmiklósi
nyomdájában. A gyászjelentés eredeti példánya

a Múzeumban megtekinthető. Kossuth halálhíre hallatán döntött úgy az akkori képviselő-testület, hogy utcát neveznek el róla. Temetésén
képviseltették magukat, lelki üdvéért április 01én gyász istentiszteletet tartottak.
Az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz a mai napig kötődünk. Évről évre megemlékezünk a Petőfi emlékhelyeken, a dömsödi
temetőben Csapó Pál őrnagy sírjánál és október
06-án a nemzeti gyásznapon.
Dömsöd és Dab települések kapcsolata a forradalommal és szabadságharccal, jeles emberekkel nem csak annyi, amennyit itt felsoroltam.
A téma alapos kutatást érdemel, az újabb felfedezéseket pedig hiteles dokumentumokkal, adatokkal érdemes alátámasztani!
Vass Ilona

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Nyitva tartás: kedd, péntek,
szombat 10–16 óráig.

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

Emlékezés

Ha szeretteink, ismerőseink közül a mindenélők útjára lép valaki, szomorú
szívvel, szomorú lélekkel vesszük azt tudomásul.
Kutatunk emlékeinkben, felidézve az elhunyttal kapcsolatos kedves pillanatokat.
Emlékezzünk

Wulz Károlyné
született Gálpál Zsófiára,
aki 1928. május 13-án született Dömsödön.
Aktív éveiben dajkaként dolgozott az óvodában,
majd onnan vonult nyugdíjba.
Sok kisgyermeknek nyújtott segítséget
az óvodai élet göröngyös mindennapjaiban.
Zsófika néni 2019. január 22-én hunyt el,
90 évesen.

Szomorúan vettünk búcsút a napokban

Tóth Dezsőné született Gergely Iréntől.
Irénke néni az 1960-as évek közepén dolgozott a dömsödi óvodában,
mint óvónő. Szelíd, mosolygós lénye utat nyitott az apró kis óvodások
világába. Egy-egy kedves szóval, biztató pillantással tudott kedveskedni
a gyermekeknek.
Az itt látható csoportkép 1963-ban vagy 1964-ben készülhetett.

Szeretett Édesanyánkra,

Sas Istvánné (Idukára)
emlékezünk halálának 7. évfordulóján.
Emlékeznek rád lányaid:
Eszter, Ilona, Judit, Erzsébet, Edit
Emlékeznek rád: vejeid, unokáid, dédunokáid
Előttem van az arcod, a tekinteted.
Látom, ahogy kinyújtod felém a kezed.
Szelid szemeidben a szeretet fénylett.
S olyan jó volt mindig látni téged.
Gyermekként nem tudtam felfogni még,
Hogy az élet sajnos nem mindig szép.
Felnőtt fejjel most érzem csak át,
Hogy mennyi nehézségeken mehettél át.
Hogy becsülettel felneveltél minket, a te érdemed.
Tudom, volt érte nagyon sok küzdelmed.
Édesanya voltál, ki sokat tett értünk,
Szeretünk téged, amíg csak élünk.

„Kincses
Ecclesiánk”
című állandó egyháztörténeti
kiállítás
a dömsödi református gyülekezeti házban

Jobb oldalt középen ülő óvónő Tóth Dezsőné Irénke néni. Tőle balra Muzsai
Józsefné született Bugyi Ilona dajka látható.
1963-tól az 1970-es évek elejéig volt daduska. Ica néni végtelen szorgalommal segítette az óvónők munkáját. A fiatalabb dadák előtt példaértékű volt az Ő
munkavégzése.
Ica néni korábban, évekkel ezelőtt hunyt el.
Emléküket megőrizzük.
Vass Ilona

Megtekinthető a hivatal nyitvatartási idejében, vagy előre megbeszélt időpontban.
Szabó Péter: 06 30 58 895 00
Ifj. Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
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Hírek a fafaragó szakkör életébõl
Több éve már, hogy újraindult a fafaragó
szakkör az iskolában. A felső tagozatosok felkérést kaptak Thamó Emőke tanárnő ötlete alapján, egy busóálarc elkészítésére. Örömmel vállaltuk, és így járultunk hozzá mi is a farsangi ünnepkörhöz. Öt szakkörös közül 4-en dolgoztak
a maszkon: Kincses József, Kunu Szebasztián,
Kovács Viktória, Matus Alexandra. A szorgalmasan járó és ügyeskedő diákok készítettek már
kitűzőt, nyakláncmedált, fakanalat, dobozokat
és egyéb használati tárgyakat.
Külön megemlíteném Kincses József székelykapu makettjét.
Kipróbálhatták a különféle faragástechnikákat, a fabeégetést, akrilfestést. Ez utóbbit a lányok nagyon szívesen alkalmazták dobozkáik
és egyéb tárgyaik festéséhez. Addig a fiúk harkály módra kopácsoltak. Ebben a tanévben még
a szaru munkával is megismerkedhetnek. A továbbiakban is sok türelmet, szorgalmat kívánok
munkáikhoz!
Horváth Béla
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Farsang az iskolában

Fotók: Vass Ilona

