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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Az elmúlt közel ötven évben ez volt az első
olyan Szilveszter, amikor feleségemmel ketten
vártuk az éjfélt, az új esztendő beköszöntét!
Furcsa volt, és csak remélni tudom, hogy a jövőben ebből nem lesz rendszer!
Először is nagyon-nagyon Sikeres és Boldog
Új Esztendőt kívánok minden Dömsödi Polgárnak! Kívánom, hogy lényegesen sikeresebb, nyugodtabb, kiszámíthatóbb tizenkét hónap elé nézzünk, mint a mögöttünk hagyott 2020-as évben!
A bizakodásomnak van realitása, hiszen már
az országunkban van a vakcina, így belátható
időn belül mindenki hozzájuthat az életmentő
oltáshoz! Persze ez nem jelenti azt, hogy lazíthatunk a koronavírus járvány elleni védekezés
rendelkezésein! Továbbra is szükséges eltakarni
maszkkal az arcunkat, lényeges a megfelelő távolságtartás betartása is, és a fertőtlenítők használata ezután is kulcskérdés lesz!
A veszélyhelyzet miatt továbbra is polgármesteri irányítás alatt vannak a települések. Az
ősz folyamán nagyon jó módszer alakult ki a
képviselők és a köztem lévő kommunikációban. Messengeren alakítottunk egy olyan csoportot, amelyben minden lényeges kérdést meg
tudok beszélni a képviselőkkel. Így lesz ez egészen addig, amíg meg nem szűnnek az idevonatkozó rendelkezések!
Muszáj lesz rendszeresen konzultálnunk, hiszen 2021-ben rengeteg megoldandó feladatunk
lesz! Lehet, hogy túlzásnak tűnik, de most úgy
érzem, hogy az előttünk álló esztendő lehet

Dömsöd történelmének legmunkásabb
esztendeje! Nézzük, mire is gondolok?
Először is valamikor a tavasz folyamán
át kell adnunk a rendeltetésének az „Egészségügyi központot”! A belső munkálatok
98 százalékban kész vannak, de a parkrendezésben, a parkolók kialakításában, járdaépítésben bizony még sok munka vár a település-fenntartási csoportra! Januárban el
kell indítanunk a bölcsődeépítés közbeszerzését. Jó lenne év végéig befejezni ezt
is! Vár ránk a „Promenád fejlesztése Dömsödön” című projekt megvalósítása is! Vagyis a Duna-partunk rendezése úgy, hogy
elkészülte után csodájára járjanak az idelátogatók
is! Aztán itt van a szinte soha el nem fogyó útjavítások kérdése. Közvetlenül az ünnepek előtt beszélgettünk Pánczél Károly képviselő úrral az ez
évi feladatokról, lehetőségekről. Abban gyorsan
közös nevezőre jutottunk, hogy az útjaink mindenek felett! Bár az elmúlt években sok utcánk felújítása megtörtént, azért még rengeteg olyan, jelenleg nem szilárd burkolatú út vár normális burkolatra, amelyek esőzések esetén szinte járhatatlanná válnak! Remélem, egy év múlva közösen
állapíthatjuk meg, hogy csökkent ezek száma!
Még annyit a képviselőkkel közös munkáról,
hogy a 2021-es év költségvetését közösen kell
kialakítanunk. Még akkor is, ha előfordulhat az,
hogy egyedül kell majd elfogadnom!
December utolsó előtti napján Szabó Andrea
alpolgármesterrel és dr. Bencze Zoltán jegyző-

Falugyûlés
Felhívás Dömsöd Nagyközség Lakóinak!
Tisztelt Érdeklődő Közönség, a szokásos januári falugyűlés időpontja módosul. Amennyiben Magyarország Kormánya a járványügyi
intézkedéseket feloldja, a falugyűlést a szokásos formában megtartjuk.
Helyszín és a pontos időpont tekintetében hagyományos és online formában is tájékoztatjuk a lakosságot.
Ha a járványügyi korlátozások továbbra is hatályban maradnak, úgy
online élő tájékoztatót tart Bencze István polgármester úr a lakosság
részére. Megértésüket köszönjük!

Forrás:
facebook
vel köszöntöttük dr. Szakály Ilona doktornőt és
asszisztensét, Bíró Gáborné Nellit abból az alkalomból, hogy utolsó munkanapjukat töltötték a
gyermekorvosi rendelőben. Valamennyi dömsödi polgár nevében fejeztem ki hálánkat a négy
évtizedes szolgálatukért! Egy érdekesség: Szakály doktornő a negyven év alatt közel háromszázezer alkalommal látott el dömsödi gyermekeket, csak a rendelési idő alatt! Hihetetlenül hatalmas szám, belegondolni sem könnyű! Köszönöm a nagyszerű szolgálatot! Remélem, hogy
Doktornővel a későbbiekben is találkozhatnak a
gyermekes szülők, helyettesítő orvosként.
Már szokásommá vált, hogy ebben az időszakban kérem a Kedves Olvasókat, hogy adójuk 1 százalékát rendeljék a Dömsödért Alapítvány részére! Adószámuk: 18668456-1-13.
Köszönöm!
Bencze István
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Új idõk új szele…
Kérdésekre válaszol Bencze István, Dömsöd Nagyközség polgármestere
Az elmúlt esztendőben életünk minden területét átírta a pandémia,
mely 2021-ben is terheli mindennapjainkat. Erre fókuszálva elmondhatjuk, hogy bizony új időket írunk, új szelek fújnak. Egészségünk
megóvása mellett helytállás a hétköznapokban, a munkahelyeken.
Felborult megszokott életrendünk, s az aktuális helyzetről, változó
szabályokról a közmédiában, közösségi portálokon, helyi fórumokon
informálódhatunk. Az élet azonban megy tovább, kicsit másképp.
De hogyan is? Ezzel kapcsolatban kérdeztem Bencze István polgármester urat:
– Tisztelt Polgármester Úr! Eltelt egy esztendő, melyet a pandémia
meglehetősen átformált. A település megfelelő működtetése érdekében milyen fontos döntésekre kényszerült ebben az időszakban?
– Ketté kell választani a koronavírus járvány elleni tavaszi és őszi
védekezést. Míg tavasszal helyi rendeletekkel is próbáltuk a dömsödi
emberek egészségét védeni, addig a veszélyhelyzet jelenlegi szakaszában szinte teljesen a központi védelmi előírások betartását szorgalmazzuk mi is!

Adománygyűjtés (forrás: facebook)

– A nehézségek és a kényszerűség ellenére a település lakói fegyelmezetten betartják a vírusvédelmi szabályokat. Elmondhatjuk, hogy összefogással sikeres szemétszedési program, Turulszobor avatás, adománygyűjtés valósult meg. Emellett elindult a
Duna-part felújítását célzó „Promenád” projekt, a bölcsőde megépítése, folyamatos az útfelújítás és lassan befejeződik a központi
egészségház megvalósítása. Ez nagyon szép teljesítmény! A megvalósítások területén mit várhatunk 2021-ben?

Duna-parti Promenád sajtótájékoztató

Sánta István festménye (forrás: facebook)

Egészségház (forrás: facebook)
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– Szerkesztő asszony már szinte teljes egészében elsorolta az ez évi
feladatainkat! Tényleg kőkemény munka vár ránk! Egyre közelít az
egészségügyi központ átadásának időpontja. A bölcsőde tervei már
nagyrészt elkészültek. A kivitelező kiválasztása után neki lehet ugrani
az építkezésnek. A „Promenád fejlesztése Dömsödön” című projekt
megvalósítása azt hiszem, új fejezetet nyit Dömsöd turisztikai megítélésében! És igen! Az utak! Annak ellenére is, hogy az utóbbi években
nagyon sok utcánk megújult, útfelújításban még van dolgunk bőven!

lyákra. Tekintettel a lakosság korösszetételére, tervezi-e az önkormányzat, hogy a közép- és időskorúak számára is egészségmegőrző programokat szervez?
– Minden hullámvölgyet valamikor követ egy hullámhegy. A pandémia után talán lesznek olyan életkörülményeink, hogy erre is gondolhatunk. Addig is azt ajánlom a középkorú és idősebb korosztálynak, hogy
mozogjanak, nagyokat sétáljanak, vigyázzanak magukra és egymásra!
– Milyennek látja Dömsöd jövőképét?
– Dömsöd jövőképe? Éveken keresztül izgatott a várossá válás
gondolata, de mára letettem erről, mivel annyira megszigorodtak ennek feltételei, hogy józan ésszel tudomásul kell vennünk: mostanában nem leszünk város! Persze ettől még lehetünk egy nagyszerűen
működő nagyközség továbbra is! Ezen fogunk dolgozni a következő
években is! Ismerik a szlogent! Önökkel együtt Dömsödért!
Itt is megragadom az alkalmat, hogy Minden Olvasónak nagyon sikeres új esztendőt kívánjak!
A kérdéseket feltette: Vass Ilona

(forrás: facebook)
– Az idei költségvetés tervezet ismeretében százalékarányban
kifejezve, hogyan oszlik meg az önkormányzat által fenntartott
ágazatokra fordítható összeg? (felújítás, bérek, közüzemi fizetnivalók, egészségügy, oktatás, kultúra, sport stb.)

FIGYELEM!
A használt
sütőolaj
leadható a
Széchenyi
Iskolában!

– Sajnos erre még most nem tudok válaszolni, hiszen a költségvetésünk összeállítása előtt még nagyon sok pénzügyi tisztázó megbeszélés vár ránk! Természetesen az előbbi kérdésekre a későbbiekben
majd visszatérhetünk!
– Az Ön megítélése szerint a jövőben lehetséges-e, hogy Dömsöd Nagyközség részben vagy akár teljes egészében önfenntartó
településként működjön?
– A jelenlegi ismereteim szerint a következő húsz évben ez kizárt!
Az a tény, hogy Pest megye déli részén nálunk termelődik meg a legkevesebb személyi jövedelemadó, behatárolja lehetőségeinket! Ez a
korlát akkor változna, ha Dömsödre telepedne egy olyan multi cég,
amely adóbevételeinket megsokszorozná! Erre azért kicsi az esély!
– Fiataljaink számára az egészségre nevelés és egészségmegőrzés érdekében többféle sportolási lehetőség biztosított, gondolok
a sportcsarnokra, futópályára, edzőparkra, kézi- és futballpá-

Kedves Ügyfeleink!
2020. szeptember 24-tõl az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint változik a
Polgármesteri Hivatalban:
– Ügyfélfogadás elsősorban elektronikus úton
vagy távközlési eszköz útján lehetséges.
– Amennyiben a személyes találkozás elkerülhetetlen, úgy hetente egy napon (hétfőn)
előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges az ügyfélfogadás.
– Valamennyi nyomtatvány a hivatal főépületének folyosóján megtalálható, amelyet
kitöltve a kihelyezett, zárt postaládába dobhatnak be.
– Kifizetések elsősorban postai úton vagy
banki átutalással történnek.
– Az épületbe kizárólag maszkkal lehet belépni, és kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát.

Tisztelt Dömsödi Lakosok!
A mai naptól lehetőség van a használt sütőolaj és zsiradék leadására
a dömsödi iskola Széchenyi úti épületének bejáratánál!
A használt sütőolajat és zsiradékot az eredeti csomagolásban vagy
más nem törékeny üvegben helyezzék a kapu mellett lévő sárga gyűjtőedénybe az iskola nyitvatartási idejében (07-16 óráig)!
Diákjaink környezettudatosságra nevelése fő pedagógiai célunk, ezzel a kezdeményezéssel mutassunk minél többen jó példát!
Védjük környezetünket!
Iskolavezetés

Tájékoztató a kormányzati
ügyfélvonal használatáról
Tisztelt Ügyfelek!
A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az Elektronikus Ügyintézési Portál használatát.
A 1818-as ügyfélvonal a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:
• segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
• technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
• ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
• kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó
szervezetekkel;
• intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
• SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.
Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.
Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait.
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TISZTELT SPORTTÁRSAK!
Értesítés 2021. évi horgászengedély-váltásról
Érvényes horgászkártya bemutatásával: H.E. irodában azonnal, forgalmazó helyeken a megszokottak szerint! (Kp. fizetéssel; átutalás befizetés igazolással.)
1./ FOGÁSI NAPLÓ: A napló leadási határideje 2021. február 28.
A napló leadásáról az átvevőnek igazolást kell adni abban az esetben, ha engedélyét később váltja ki.
Aki a postát választja beküldésre, de nem egyesületünknél kíván tag maradni, ez esetben kérjük, a címére kiállított felbélyegzett borítékot is küldjön, hogy az igazolást visszajuttathassuk! A levelet ajánlott küldeményként kérjük feladni. Cím: Dömsödi H.E. 2344 Dömsöd, Pf. 28.
2./ 2021. évi díjakról: (Árváltozás joga fenntartva!) /A 2021-es ENGEDÉLYEK KIADÁSÁT VÁRHATÓAN JANUÁR 15-TŐL TUDJUK
ELKEZDENI, de érdeklődjön előtte telefonon: 06/30-350-8820/
Megnevezés

Felnőtt tag
2 bot

Egyesületi tagdíj
Állami jegy + fogási napló
Szövetségi hozzájárulás
RSD Területi jegy
Mellékvízi területi jegy
Összesen: RSD
Összesen: Mellékvízi

2800
3300
2000
40000
31000
48100
39100

70 év
felett
2 bot
1000
300
0
40000
31000
40300
32300

Ifjúsági
15 évtől
1 bot
1000
3300
2000
5000
0
11300
0

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

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

A Duna-ági jegyekről és a 2021-es Horgászrendről bővebben a www.rdhsz.hu honlapon tájékozódhat. GYERMEKJEGYEK: Duna-ági:
500 + 300 Ft. Országos 2500 + 300 Ft. HORGÁSZVIZSGA: INGYENES. FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN AZ EGYESÜLETNÉL!
3./ FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK:
• ÁTUTALÁSSAL AZ EGYESÜLET OTP BANKNÁL VEZETETT: 11742214–20030133 SZÁMLÁJÁRA,
• PIROS PÉNZESUTALVÁNYON (A FELADÁSI DÍJ ÖNT TERHELI!)
• KÉSZPÉNZBEN A TAGSÁGA ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR!
4./ HORGÁSZENGEDÉLYÉT ÉRVÉNYESÍTHETI: NYITVATARTÁSI IDŐBEN
• DÖMSÖDI H.E. IRODA, 2344 DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
• CÉLPONTY HORGÁSZBOLT, 2344 DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 51. Tel.: 06 30 336 8113
• VIZIPÓK HORGÁSZBOLT, 2330 Dunaharaszti, Fő út 33. – Némedi elágazásnál
• PRÉRI ÉTTEREM ÉS HORGÁSZBOLT, Préri horgásztó, Dömsöd külterület Tel.: 06 70 944 0400
5./ NYITVA TARTÁS: HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
JANUÁR–FEBRUÁR–MÁRCIUS–ÁPILIS hónapban MINDEN HÉTKÖZNAP 8–12 ÓRA KÖZÖTT, SZOMBATON 8–12 ÓRA KÖZÖTT. MÁJUSTÓL MUNKANAPOKON 8–12-ig.
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A 06-30-260-0957 vagy a 06-30-350-8820-as TELEFONSZÁMOKON KÉRHETNEK!
H.E. ELNÖKSÉGE

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Sporttársak!

2020. DECEMBER

Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassák egyesületünket a 2020. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával! Az összeget nyugdíjas horgászaink támogatására és működési költségre
kívánjuk fordítani!
Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz történő bejelentéssel, vagy személyes adóbevallás
esetén ha az egyesület adószámát tüntetik fel bevallásukban:

Köszönjük mindazoknak, akik 2018. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel!
Egyesületünk számlájára 222 558 Ft érkezett.
Az összegből 2018. évben nyugdíjas, 80 éven
felüli horgászaink támogatására 176 000 forintot, a különbözetet, 46 558 Ft-ot pedig működési költségre fordítottuk.
—————————————————
Szintén köszönjük mindazoknak, akik 2019.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel.
Egyesületünk számlájára 229 117 Ft érkezett.
Az összeget 2021. évben kívánjuk felhasználni a kiírási célnak megfelelően nyugdíjasaink támogatására és működési költségre!
Dömsödi H. E. Elnöksége

Adószámunk: 19833293-1-13
Nyugdíjasaink nevében köszönjük:

H.E. Elnöksége

Tájékoztató Dömsödi H.E. tagjai részére
Tisztelt Sporttárs!
A járványügyi vészhelyzet alakulásától függően irodánk akár teljesen be is zárhat, ezért
kérjük, hogy személyes megjelenés előtt elérhetőségeink valamelyikén tájékozódjon! Az irodában egyszerre maximum három ügyfél tartózkodhat, és kötelező az arcmaszk viselése és a
kézfertőtlenítő használata!
Dömsöd, 2020. december 15.

H.E. Elnöksége
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☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Januári események az alsó tagozaton
Az alsó tagozat 2020. decemberi legjobb híre, hogy folyamatosan jártunk iskolába.
A körülöttünk zajló járvány idején voltak ugyan hiányzók a tanulók és a pedagógusok
között is, de az iskola működött! Megszokott, rutinfeladattá vált a reggeli hőmérőzés, a
szájmaszk használata, a kézfertőtlenítés. Alkalmazkodtunk a helyzethez. Nagyon bízunk benne, hogy néhány hónap múlva már arról írhatunk, hogy gyorsan megszoktuk
a maszknélküliséget, de jó szokásként megmaradt az alapos, gyakori kézmosás.
Az elmúlt években megszokott kedves, meghitt adventi, közös péntek reggeli gyertyagyújtás, a Mikulás látogatása elmaradtak. Helyette minden osztály egyedül készülődött a Mikulásra, a karácsonyi ünnepekre. A gyerekek az udvaron találkoztak csak.
A felnőttek világában zajló bizonytalanság, feszültség a gyerekeknél – mint egy tükörképe a felnőtt világnak – is jelentkezett, őket is elbizonytalanította. Ennek eredménye,
hogy gyakran kiadták magukból a már felgyülemlett érzelmeket. A szabad játék idején, a szünetekben gyakran kellett „villámelhárítóként” közbeavatkozni az ügyeletes
pedagógusoknak. Előfordult, hogy sokkal agresszívabbá, szófogadatlanabbá, de az ellenkezője is, sokkal bújósabbá, ragaszkodóbbá váltak. Segítettünk nekik megérteni, elfogadni és megfelelően kifejezni, amit éreznek. Több alkalommal énekeltünk, meséltünk, kézműveskedtünk, amivel elősegítettük az érzelmeik kifejezését, feloldását. Az
adventi időszakban nem győztünk válogatni az aktuális dalok, versek, mesék között. A
rajz- és technikaórákon karácsonyfadíszeket, asztali díszeket készítettünk. Mikuláskor
a „Jó öreg” hiányát egy látványos „Ejtőernyős” játékkal is próbáltuk feledtetni.
Ezúton is szeretném megköszönni a szülők, a technikai dolgozók, az iskolavezetés
és a kollégáim munkáját, támogatását, melyet nap mint nap láthattunk, tapasztalhattunk. Ebben a nehéz időszakban is, mindennek ellenére jól teljesítettek a gyerekek.
Ezek mögött a teljesítmények mögött ott álltunk mindannyian.
Az új évben mindenkinek jó egészséget, aktív, tartalmas mindennapokat kívánok!
Bízom benne, hogy az elmúlt év szorongásait elfeledve, örömökben, sikerekben gazdag
új évünk lesz!
Balázs Lajosné, 4. a osztályfőnöke

Kedves Olvasóink!
Ismét kénytelenek voltunk bezárni a könyvtár ajtaját. Hogy ne maradjon senki olvasmány
nélkül, igyekszünk az olvasás lehetőségét biztosítani.
A megfelelő óvintézkedések mellett a visszahozott könyveket át tudjuk venni a művelődési ház bejáratánál,
ha felhívnak minket a 06-30-594-7169-es, vagy 06-24-519-711-es telefonszámon.
A bejáratnál helyeztünk el olyan könyveket, amelyeket haza lehet vinni, ezekből választhatnak. Visszahozni
nem kell őket.
Ha valaki beteg és nem tudja megoldani az elvitelt, házhoz tudunk vinni könyveket.
Hívjanak minket bizalommal!
A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár dolgozói

Kútfúrás
110-es
csatornacsővel –
garanciával.

06-30-964-0485
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Ez történt a Kisherceg Gyerekházban 2020-ban
Január eleje van. Ez az időszak általában az elmúlt évre való visszatekintéssel, annak értékelésével, valamint a következő év tervezésével telik, otthon,
munkában és általában mindenhol. Mi sem vagyunk ezzel másképp a Kisherceg Gyerekházban. Ilyenkor van az évértékelés és a következő év munkatervének elkészítésének az ideje. Amikor tavaly januárban az elmúlt évet terveztük, álmunkban sem fordult meg a fejünkben, hogy mit fog hozni a 2020-as
év. Átlagos évnek indult, de aztán olyan fordulatokkal teli lett, hogy csak kapkodtuk a fejünket. De kezdjük az elején.
2020. január elején még egy úgymond rendes évre készültünk. Vártuk a
gyerekeket, a családokat, gondolkodtunk, mit tehetnénk, hogy még többen
jöjjenek szívesen a Gyerekházba, terveztük a közösségi programokat. Készültünk a farsangi időszakra, a szülőkkel együtt dekoráltuk a gyerekházat. Februárban még meg is tartottuk a farsangot, sütöttünk fánkot, a gyerekek és felnőttek beöltöztek, jól éreztük magunkat. Azonban februárban már nem lehetett
figyelmen kívül hagyni a külföldről, főleg Olaszországból érkező híreket, el
kellett fogadni, bármennyire is hihetetlennek tűnt, hogy 2020 tavaszán világjárvánnyá szélesedett a Kínából kiindult COVID-19. Ám ekkor még nem nagyon tudtuk, hogyan is fog ez hatni a Gyerekház mindennapi életére. Március
elején még tartottunk egy közösségi programot, bár elővigyázatosságból már
kültéren, sétálni, piknikezni mentünk a Duna-partra. Aztán jött a nem várt hír,
lezárják az országot, bezárnak az oktatási intézmények és egyéb olyan helyek,
ahol az emberek össze tudnak gyűlni. Így hát március 16-tól a Gyerekház is
bezárt. Teltek a napok, hetek, és mi vártuk, mikor nyithatunk ki újra. Közben
az internet és a közösségi média segítségével próbáltuk tartani a kapcsolatot a
családjainkkal. Örültünk, ha megkerestek minket egy-egy kérdésükkel, gondjukkal. Sok családnál a szülők is kényszerszabadságon voltak, így a bevételeik is jelentősen csökkentek. Ezért úgy is próbáltunk segíteni, hogy a rászoruló
gyerekházas szülők több alkalommal kaptak élelmiszercsomagot.
Aztán végre eljött a június, úgy nézett ki, Magyarországon lecseng a járvány. Megkaptuk az engedélyt, hogy elkezdhetjük megkeresni a gyerekházas
családokat, és kezdhetjük közhírré tenni, hogy július elsejével újra kinyitunk.
Az újra nyitást egy szabadtéri bulival ünnepeltük, ahol ugrálóvár és egyéb móka várt a gyerekekre. Kicsit féltünk tőle, hogy a családok elszoktak a bezárás
ideje alatt a Gyerekháztól, és emiatt, valamint a vírustól való félelem miatt nem
jönnek hozzánk. Szerencsére ez nem így volt. Azok a családok, akik addig jártak hozzánk, visszajöttek, amint lett erre lehetőség, sőt egy-két új család is jött a
nyáron. Természetesen az újranyitás első percétől mindent megtettünk a fertőzésveszély elkerülése érdekében. Az első pillanattól szokássá tettük a rendszeres kézfertőtlenítést és a Gyerekházba belépők hőmérsékletének ellenőrzését.
Külön odafigyeltünk és odafigyelünk a Gyerekház rendszeres fertőtlenítésére

is. Augusztusban elballagtak az óvodába induló gyerekeink, és egy szakmai
programot is sikerült megtartanunk, Fegyó Mariannal beszélgethettek a szülők
a TSMT-tornáról. Szeptemberben megtartottuk a már szokássá vált elsősegély
napunkat Mester Csabával, ahol hallhattunk arról, mi a teendő a háztartási balesetek esetén, valamint felfrissíthettük tudásunkat az újraélesztésről. Sajnos ezzel szinte egyidőben újra egyre aggasztóbb híreket hallhattunk a COVID járvány magyarországi alakulásáról. Sajnos ennek hatásai minket is újra érintettek, egyre több családunk maradt el, mert aggódott a vírus terjedése miatt. Október elején még ellátogatott hozzánk Nemes Zoltánné Zsófi, aki Dévény
gyógytornászként tartott nekünk előadást a csecsemőkori mozgásfejlődésről,
és megvizsgálta azokat a gyerekeket, akiknek a mozgásfejlődése miatt a szülők
aggódtak. Innentől kezdve azonban a járványhelyzet súlyosbodása miatt nem
hívtunk külső szakembereket, szakértőket. Igyekeztünk a lehető legkevesebb
külső tényezőt beengedni a Gyerekházba, hogy elkerüljük a fertőzés felbukkanását. Ez szerencsére eddig sikerült is. Mindazonáltal úgy döntöttünk, hogy december elsejétől újra bezár a Gyerekház. Azonban nem olyan totális módon,
mint tavasszal. Az itt dolgozó munkatársak a Gyerekházban elérhetőek maradnak, és a teljes fertőtlenítés után a Gyerekház dolgozói ügyeletet tartanak a
Gyerekházban, a rászorulók moshatnak, és ügyintézésekben is segítséget nyújtunk. Jelenleg, január elején is ez az állapot áll fent, de bízunk abban, hogy hamarosan újra teljesen kinyithatunk és fogadhatjuk a családokat.
Mint látható, ez az év nem volt könnyű a Gyerekháznak sem, sok kihívással kellett szembenéznünk. De nem lenne teljes az évről szóló beszámoló, ha
nem mondanám el, hogy a nehéz helyzetben mennyi segítséget kaptunk, és
így mennyit segíthettünk mi is. Még 2019 őszén regisztráltunk a Fogadj Örökbe Egy Ovit Mozgalomba. És örömmel mondhatom, hogy Gyerekházunknak
is vannak örökbefogadói, akik nagyon sok mindennel támogatták mind a
Gyerekházat, mind a hozzánk járó rászoruló családokat. Így kaptunk például
egy új kültéri játszóházat, új játékokat, pelenkát vagy egy szárítógépet, így
most már nem csak mosni lehet nálunk, hanem szárítani is. Azonban nem merül ki ebben a támogatóink sora. Dömsöd Nagyközség Önkormányzata egy
karton kézfertőtlenítőt adott nekünk, amikor újranyithattuk a Gyerekházat. A
Henkel Magyarországtól mosószer adományt kaptunk. Nagyon sok adományt kaptunk főként karácsony előtt magánszemélyektől is. Ebben köszönjük Katona Krisztián közreműködését. Hús adományt kaptunk és oszthattunk
szét Szabó Andrea alpolgármester asszony közreműködésével a Szomor Húsüzemtől. Annyi nagylelkű embertől kaptunk segítséget, hogy nem is tudunk
név szerint felsorolni mindenkit. De ezúton is köszönjük mindenkinek, aki segített, hogy segíthessünk. Nélkülük nem ment volna.
Mucsi Edina
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Mindennapok a gyerekházban
Nagyon sok dolog más az életünkben a kialakult helyzetben, ahol ezt
nem lehetett érezni, az a Gyerekház.
Szuper jó közösség, mind anyukák és gyermekeik részéről. Létezik az
a mondás, hogy gyereknek gyerek a párja, ez így igaz, itt az egy gyermeket nevelő szülők is tudnak gyerektársaságot találni gyermeküknek. A
szülők nagyon gyakran osztják meg tapasztalataikat egymással, illetve
véleményükkel próbálják egymást segíteni.
Rengeteg olyan közösségi program került már megrendezésre, ahol
újabb dolgokkal ismerkedhetnek meg a szülők, amiről a hétköznapokban
nem biztos, hogy tudomást szereztek volna. Saját tapasztalatom és a szülők véleménye is az, hogy az ide bejáró gyermekek nagyon jól veszik az
irányukba felállított szabályokat, illetve nagyon sok dolog van, ami már
az óvodai beilleszkedésüket is megkönnyíti, pl. pici WC használata, az
asztalnál ülve étkezés, játékosan, mozgással összekötött mondókázás,

barkácsolás. Ezeket a foglalkozásokat a gyerekek várják és szeretik is,
amikből az óvodában is előnyt tudnak kovácsolni. A Gyerekház mindenki számára egy szabadon választott program, de a tapasztalatom az, hogy
amelyik gyerkőc megszokta, hogy bejár rendszeresen, az igényli is.
A kötelező bezárás során a hétköznapokban több olyan szülővel is találkoztam, vagy egyéb formában kerestek és kérdeztek, hogy mikor nyithatunk újra, mert a gyerekek nagyon szerettek volna már jönni hozzánk.
Egy gyerek tekintete és mosolya nem hazudik, amikor mindezek után újra
nyithatta kapuit a Gyerekház, ragyogó tekintettel, széles mosollyal vették
újra birtokba az őáltaluk megszokott Gyerekházukat.
A vezetőség mindig próbálja a lehetőségeihez mérten a hétköznapjaikat színesebbé, gazdagabbá tenni, áldozatos munkájukért hála és
köszönet.
Gálpálné Preboj Viktória

Egészségnevelés megvalósulása óvodánkban
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a gyermekek
egészségi állapota, táplálkozási szokásaik, mozgáskoordinációjuk jelentős elmaradást mutat a korábbi generációk gyermekeihez képest.
Az óvodánkban működő Egészségmegőrző Munkaközösség vezetőjeként, a munkaközösség tagjaival olyan célokat tűztünk ki, amelyekkel a
dömsödi óvodába járó gyermekek egészséges életmódhoz fűződő viszonyát pozitív irányba befolyásoljuk, hátrányaikat csökkentjük.
Ezért fontosnak tartottuk ezen a téren a felzárkóztatást, fejlesztést.
Ennek tudatában olyan feladatokat, projekteket dolgoztunk ki a munkaközösség tagjaival, amellyel az óvodapedagógusok munkáját segítjük, és
a gyermekek számára pozitív élményt nyújtunk. Fejlesztő játékokat,
szemléltető eszközöket készítünk, különböző programokat szervezünk,
verseket, meséket gyűjtünk egy-egy adott témához.
Tapasztalataink szerint a mozgásszegény életmód és a hozzá társuló digitális világ adta lehetőségek hozzájárulnak a gyermekek rossz mozgáskoordinációjához.
Ezért éves kiemelt feladatunk a mozgás lett és lesz a következő nevelési évben is.
A mozgás fejlesztésével a gyermekek több területen is fejlődnek. Fejlődik alaklátásuk, formaészlelésük, térészlelésük, testsémájuk, motoros képességeik, egyensúlyérzékelésük, kognitív képességeik, és még a szocializációs folyamatokat is pozitívan befolyásolja.
,,A mozgás és a tanulás szorosan összetartozik. Amikor mozgunk,
egyúttal előkészítjük az agyunkban a gondolkodás csatornáit. A testi mozgás előkészíti a szellemi mozgékonyságot.
Azok a gyerekek, akik sokat mozognak, természetes módon felvérteződnek a tanulási zavarok ellen. Ha egy gyerek túl keveset mozog, később tanulási problémái lehetnek.
Az óvodás korosztály nevelésének egyik alapvető feladata a fizikum
gondozása, az erő, a gyorsaság, az állóképesség, az egyensúlyérzék, a koordináció, az ügyesség fejlesztése, valamint a keringés, a légzés, mely az
egészséges életmódra szoktatást segíti elő.” /Komjáti Ilona/
Ezért fontos, hogy a gyermekek minden nap mozogjanak!
A mozgás megszerettetéséhez mi felnőttek is ötleteket kaphattunk né-

hány előadás és mozgásos továbbképzés keretében. Így mi is igyekszünk
szakmailag fejlődni, a modern kori problémákkal, kihívásokkal megküzdeni. (Néhány évvel ezelőtt ez még nem jelentett kihívást, a gyermekek
sokkal többet és szívesen mozogtak.)
A mozgás fontossága mellett a gyermekek az egészséges életmód alapjainak elsajátításával is megismerkedhetnek.
Egészséges táplálkozás keretében megismerkednek:
• a zöldség- és gyümölcsfogyasztás fontosságával,
• a mézfogyasztás jótékony hatásaival,
• a természet adta növények, gyógynövények jótékony hatásaival,
• a tisztálkodás és fogápolás jelentőségével,
• az elhízás problémájával és az egészségre gyakorolt negatív hatásaival,
• a dohányzás káros hatásaival,
• a vízfogyasztás fontosságával.
Rendszeresen, hetente tartunk gyümölcsnapot, valamint egészséghetek
alkalmával még nagyobb részletességgel foglalkozunk az egészségnevelés témáival.
A gyermekek többsége érdeklődő és fogékony a témák iránt. Óvodánk
részese a Blum programnak, mely szintén az egészségnevelés témáival
foglalkozik, és segíti munkánkat témaajánlásokkal, mesékkel, a szülők
pedig promóciós csomagokat kapnak.
Fontosnak tartjuk a gyermekek lelki egészségének ápolását is. A mese,
zene, tánc lelki egészségre gyakorolt jótékony hatását is megtapasztalhatják a gyerekek óvodánkban. Báb és zenei előadások is segítik ezeket a
mindennapokban, melyeket nagyon szeretnek a gyermekek.
Fontosnak tartjuk a szülők tájékoztatását is, leginkább személyesen,
szülői értekezlet alkalmával, valamint online formában folyamatosan.
Reméljük, hogy együttes munkával sikerül a dömsödi gyermekek
egészséges életmódhoz kötődő viszonyát pozitívan befolyásolni, és munkánkkal egy egészségtudatosabb generáció felnövekedését segíteni.
,, Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.”
/Arthur Schopenhauer/
Baracsi Beáta
Dömsödi Nagyközségi Óvoda Csiga csoportos óvó nénije

Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig, Péntek: 8–11.30 óráig. Szerdán: 8–12-ig
Áporkán, 13–17-ig Apajon is
ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2.
(Polgármesteri Hivatal)

Telefonok: 06-24-523-128
(Christoph Gáborné intézményvezető)
06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)
fax: 06-24-523-147,
e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com
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Dömsödi szemezgetõ a magyar kultúra napján
Tudás, vélekedés, művészet, morál, jog, szokások, melyek alapján meghatározható a kultúra,
mondta Edward Burnett Tylor, a kulturális antropológia jeles képviselője.
Tylor meghatározása egyértelműen rávilágít
arra, hogy a kultúra mint kifejezés messze túlmutat egyetlen tudományágon. Bátran állítom,
hogy mindennek megvan a maga kultúrája,
mint a gasztronómiának, a viselkedésnek, vallásnak, mozgásnak, beszédnek, az irodalomnak, és maga a vallás is a kultúra. A felsorolást
folytathatnám hosszasan, de mint a címben is
említettem, elsősorban Dömsöd kultúrájából
szeretnék szemezgetni.
2012-ben és 2016-ban is foglalkoztatott a téma,
ám annak megközelítését újabb szemszögből kívánom megtenni. Gyorsan változó világunkban az egykori tradicionális
szokásrendek, minden ami körülvett bennőnket, átformálódik. Köszönhető ez gazdaságpolitikának, környezeti tényezőknek, a társadalom átrendeződésének stb.
Elég csak arra gondolnunk, hogy a piciny gyermekeket ellátó bölcsődét
Dömsödön 1954-ben létesítették, majd több évtizedes működés után
2000-ben bezárták. Napjainkra ismét létjogosulttá vált Dömsödön a bölcsőde létesítése, melyet az önkormányzat pályázati úton valósít meg.
A falu épületeinek esztétikai megjelenése, utcáinak rendezettsége –
egyszóval a falukép – sokban múlik azon, hogy milyen igénye van az itt
élőknek, és mit enged meg, mit javasol a Települési Arculati Kézikönyv.
(A TAK elérhető és megtalálható Dömsöd Nagyközség honlapján.)
Tereink (kertjeink) szépülnek, elég ha a Rákóczi vagy a Szent Márton
kertre gondolok. A Rákóczi kert tükrözi, mennyire fontos az itt élőknek a
Nagy Fejedelem és Dab község kapcsolódása. A Szent Márton kertbe bepillantva megelevenedik az 1800-as évek közepéről a kis csárda, hatalmas
pincéjével. Ugyanitt az ablaküvegeket elemezve megjelenik előttünk
Óváry Artúr 1928-ban megálmodott, megépített temploma, egy fantasztikusan összetartó katolikus gyülekezettel. Nemcsak azt látjuk, amit szemünkkel érzékelünk, hanem annál lényegesen többet! Az idők változnak,
s a régi helyén új, modern falak emelkednek.
Helyet és tulajdonost váltott a falu Turul-szobra. Funkciót vált az egykoron a Hajós család tulajdonában álló dömsödi nyári lak (Hajós-kastély).
Az államosítást követően hosszú évtizedeken át iskolaként működő épület az 1990-es éveket követően lepusztult. Napjainkra a teljes átépítést követően az épület új feladatot lát majd el, egészségház lesz belőle.
Művészeti, képzőművészeti forrásaink fel-feltörnek, örökségünk gazdag. Öröm, hogy számos festő, szobrász, kézműves kap Dömsödön az alkotáshoz inspirációt.
Sokan vannak közöttünk, akiknek tollából kiváló írások, versek születnek, időnként megörvendeztetve ezzel az irodalom kedvelőit.
Évszázados, töretlenül közkedvelt műfaj Dömsödön a színielőadás.

Egy-egy fotófelvétel kapcsán nosztalgiával idézhetőek
fel a régi előadások. Napjainkra inkább zenés, táncos
musicalek kerülnek a nagyközönség elé.
A természetfelettiben való hit a természeti népek
életében rendkívül fontos momentum. Könyörögtek,
áldoztak a természetfeletti erőknek. Ezek a jelenségek
ma is fellelhetők babona, szokás formájában. Csak
egy példa: karácsonykor halat, újévkor lencsét és disznóhúst kell fogyasztani. De maradjunk az istenhitnél!
Dömsöd ősidőktől fogva lakott terület, keresztény lakossága napjainkban is templomba járó, hívő ember.
Négy működő gyülekezeti közösség található itt.
Megszokott, hogy az itt élő emberek számára igen
fontos a keresztelkedés, a templomi házasságkötés, a
konfirmálás, áldozás és bemerítkezés, valamint az egyházi szertartás szerinti temetés.
Hagyomány szerinti szokás a szüreti mulatság, mely mára számos bállal, falunappal és különféle összejövetelekkel egészül ki. Eredetileg a betakarítás végét lezáró örömünnep volt a szüret, az aratóbál, ma viszont a
szabadidő eltöltésére, a hagyomány felidézésére hivatott.
Életünk minden területén szembesülünk a kultúra jelenlétével. Nem kivétel ez alól a technika sem. Napjainkban hatalmas teret hódít az informatika, melynek áldásos és áldatlan tulajdonságai hatással vannak életünkre.
(Kulturált megszólítás, megnyilvánulás.)
Dömsöd község kultúrájából szemezgethetnék még hosszasan, de azt
hiszem, így is egyértelmű, hogy mennyire szerteágazó téma.
Magam részéről arra buzdítom a téma iránt érdeklődőket, hogy göngyölítsék tovább Dömsöd kultúráját!
Vass Ilona
etnográfus
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Kölcsey Ferenc: Himnusz
Kölcsey Ferenc a Himnuszt Szatmárcsekén, 1823. január 22-én írta.
1999 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. A vers nyomtatásban 1829-ben jelent meg az Auróra folyóiratban.
A Himnusz előtt a nemzeti énekünk, imánk a református vallású közösségekben a Tebenned bíztunk kezdetű 90. zsoltár, a katolikus vallású közösségekben A boldog asszony anyánk című ima volt. 1844-ben a Nemzeti Színház igazgatója, Bartai Endre pályázatot írt ki a Himnusz megzenésítésére. A beérkező 13 pályaműből Erkel Ferencnek ítélték a fődíjat.
A Kölcsey vers nemzeti énekké a megzenésítés után vált. Nemzeti
Himnuszunk valahányszor elhangzik, magyarságunkat, nemzeti hovatartozásunkat érezzük át. Vigyázzállásban hallgatjuk vagy énekeljük.
Kölcsey Ferenc költeményének kéziratát az Országos Széchényi
Könyvtár őrzi, de nem a könyvtár tulajdona. A felbecsülhetetlen értékű
verskézirat a költő halála után a család tulajdonában maradt. A letéti szerződés alapján továbbra is a könyvtárban található, de évente egyszer – a
magyar kultúra napján – a közönség számára is láthatóvá válik.
Kölcsey Ferencnek, a költőóriásnak köszönhetjük a legnagyobb hazafias
imánkat. Ő azon alkotók közül való, akit nem csak az utókor, hanem a
kortárs – szintén elismert költő – is így méltat.
Petőfi Sándor úti leveleinek egyikében így tudósít 1846-os élményéről:
„Badalóval csaknem szemközt fekszik innen a Tiszán /tulajdonképpen túl
a Tiszán/ Cseke, és a csekei temetőben Kölcsey Ferenc. Tavaly ősszel
egypár hétig laktam itt, s meg-meglátogattam a szent sírt, melyben a legnemesebb szívek egyike hamvad. Halmánál nincs kőszobor, még csak
fejfa sincs, melyre neve volna fölírva: de nincs is rá szükség, mert az odalépő vándornak szívdobbanása megmondja, ki van itt eltemetve...”
Mára már méltó síremléket kapott a Himnusz költője, amely alatt
békében pihenhet. Gondolatban hajtsuk meg fejünket a kultúra napján előtte.
Varsányiné Varga Irén

Himnusz
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bõséggel,
Nyújts feléje védõ kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendõt!
Õseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hõs magzatjai
Felvirágozának.
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szõlõvesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
Hajh, de bûneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgõ fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktõl rabigát
Vállainkra vettünk.
Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének

Vert hadunk csonthalmain
Gyõzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.
Vár állott, most kõhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak vérébõl,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hõ szemébõl!
Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védõ kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendõt!

Cseke, 1823. január 22.,
A magyar nép zivataros
századaiból.
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DÖMSÖD MÁS KÉP(P)
Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót itt a Dömsödi Hírnök
oldalain! Aki követte írásaimat a tavalyi évben, észrevehette, hogy a fenti
cím egy picikét változott. Ennek oka, hogy ebben az évben szeretném bővíteni beszélgetőtársaim személyét, így 2021-ben már nem csak fotóról lesz
szó. Sokkal inkább köztünk élő dömsödieket szeretnék másképp bemutatni. Másképp, mert elsősorban arról szeretném faggatni Őket, amit esetleg
még nem tudunk Róluk. A Kedves Olvasóknak pedig tartalmas, kellemes
olvasást, és jó szórakozást kívánok!
Ez évi első beszélgetőpartnerem Dr. BENCZE ZOLTÁN – jogász,
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának jegyzője.
– Egy helyi közösség vezetője vagy. Mit jelent számodra a közösség?
– Szerintem nem annyira egyszerű a válasz, mint amennyire egyszerűen hangzik a kérdés. Egyrészről a közösség egy olyan közeg, amiben élsz,
és ami alól sosem tudod teljesen kivonni magad. Másrészről, mivel az
ember társas lény, ezért egyfajta létszükséglet is. Ahogy a mondás is tartja: „Egy ember is tehet csodákat, de kettő már kimozdítja a világot a sarkai közül” – és ez igaz. Be kell néha vállalni azt, hogy másoké is leszek.
Nem kell közszolgálati embernek lenni ahhoz, hogy az ember a közösségért tegyen. Azt hiszem, hogy én ezt otthonról is természetesen hozom.
Amikor az ember azt látja, hogy akinek tudnak, annak segítenek a szülei,
akkor automatikusan formálódik ő is ebbe az irányba. A közösség egyben
értelmet is ad bizonyos dolgoknak, amik nélküle csak öncélúak lennének.
Az ember azért vágyik rá, hogyha valamit csinál, annak azért magasabb
értelme legyen, mint hogy azért csinálom, hogy pusztán létezek. Így a közösségben létezés, főként ha ezt tudatosan tesszük, egy új dimenziót tesz
hozzá mindenkinek a személyiségéhez.
– Hallottam Tőled, hogy ha a munkád nem követelné meg, akkor
nem is lennél fönt a Facebook-on. Erről beszélsz kicsit?
– Ez nálam a Facebook kritikája. Én nem feltétlenül hiszek abban, hogy
a közösségi média jelen állapotában egy féltetlenül előremutató dolog.
Nem hiszem, és a gyakorlatban is látom, hogy ez nem így van! Egy nagyon jó kezdeményezés volt ez a maga idejében, de túlzottan idealistán
állt hozzá az emberekhez, szinte csak a jót feltételezte. Sajnos az idő bebizonyította, hogy még sok szempontból nem nőttünk fel a benne lévő lehetőségekhez. Ez tipikusan az, hogy a kezünkbe adtak valamit, aminek lehetőségei túlmutatnak azon, amire jelenleg használjuk. Ez olyan, mintha
lenne egy űrrepülőm, amivel csak a sarki boltba járok!
Óriási gondnak tartom, hogy nagyon átpolitizálódott a Facebook! Ez
nagyon taszít, mert ez a platform mégiscsak azért az embereknek a privát
szférájához kötődne, és sokkal inkább lehetne használni arra, hogy: „ez
vagyok én, ezt akarom magamból megmutatni”.
A közösségi média nagyon megkönnyítheti azt is, hogy értékeket közvetítsünk olcsón és könnyen az emberek felé, de lassan a fő csapása teljesen más. Egyrészről tömegmanipulációs eszközzé vált. Észre sem veszik
sokan, hogy manipulálják őket, és a gerjesztett rosszindulat aztán megteszi
a dolgát. Szerintem még nem értünk meg arra, hogy szerkesztés és lefektetett elvek nélkül áramoltassuk ki az információt. Azt látom, hogy tőlünk
egy tíz évvel fiatalabb generációnál már megjelent egy réteg, aki pont ilyen
okokból zsákutcának tartja a Facebookot, és távol tartja magát tőle.
Egyébként a közösségi médiának már vannak jobb platformjai is, de az
a baj, hogy amikor a tömeg miatt megjelenik benne a pénz, a hatalmi érdekek és a többi, az tönkreteszi! Régen, a középkorban az egyházakat használták fel az emberek befolyásolására, most a közösségi médiát, mert a tömeg oda tevődött át.
– Hogyan kerültél kapcsolatba az internetes videókkal, videózással?
– Ó, ez egy nagyon régi sztori, ezt te is tudod. Nem hiszem, hogy meg
lehetne kerülni azt, hogy erre a jelenlegi világra, a technikából adódó lehetőségekre, minket kettőnket – de persze voltunk többen is – gyerekkorunk
óta szocializáltak. Azt mondom, hogy ugyanabból a „műhelyből” indulunk. Nagyon jó közösség-összefogó ereje volt, és szerintem tíz évvel is
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meghaladta a korát, mert felismerte, hogy a fiatalokat, gyerekeket már viszonylag korán lehet terelgetni ebben a témában, és megadni azt a lehetőséget, hogy ilyen technikai dolgokat megismerhetnek. Aztán majd eldöntik, hogy tetszik vagy nem, akarják-e csinálni? Most a nyolcvanas évek
közepéről beszélünk!
– Nevezzük meg ezt a „műhelyt” konkrétan, mert sokan nem tudják szerintem, hogy mire gondolsz...
– A nyolcvanas években mi mindketten katolikusként jártunk templomba, hittanra, mindketten ministráltunk stb., és jártunk Süveges atyához. Nagyon sokat tanultunk Tőle! Ráadásul úgy tanultunk nagyon sokat,
hogy az nem egy kényszerű dolog volt, hanem odaültél mellé és ragadt
rád! Ő a gyerekeket is partnernek tekintette! Azt gondolom, hogy ezen a
vonalon Ő indított el mindkettőnket! Persze kellett a saját érdeklődés is,
meg az otthoniak támogatása is.
Aztán nekem kimaradt sok év, én átálltam teljesen, jöttek az iskolák,
aztán a szegedi öt év, csináltam a saját dolgaimat, a saját terveimre koncentráltam – teljesen másra. Amikor elkezdtem itt dolgozni, nekem ez akkor jött vissza, csak nekem mindig az idő a bajom. Akkor kezdtem újra
fényképezgetni, de ahhoz kell az a szellemiség, hogy úgy megyek ki a világba, hogy azzal a szemmel nézem. Ez nálam nincs mindig meg, sem a
szükséges idő, sem az átszellemülés miatt. Én nem veszem azért kezembe
a gépet, de még a telefont se, hogy csak kattogtassak.
– Mi a helyzet a videóval – mint műfajjal?
– Az viszont egy kicsit másabb műfaj. Nagyon jól össze lehet hozni a
mindennapi életemet a videózással – pont a közéleti tartalom miatt. Először egy próba projektnek indult, hogy legyen egy olyan tájékoztatási közeg még a lakosság felé, amivel egy kicsit másképp, kötetlenebbül tudunk
közvetíteni. Ezt a néző ha fáradtan ér haza, akkor este a háttérben hallgathatja például. Lehetőséget ad arra, hogy egyes kérdésekkel kapcsolatban
többlet- és háttérinformációkat is eljuttassunk emberekhez, így egy-egy
döntés hétterét, annak folyamatát jobban megérthetik. Ezzel meg elejét lehet venni az ennek hiányából fakadó kritikának, ami aztán a közösségi
médiában pillanatok alatt fel tudja dagasztani magát. A személyes motiváció részemről az is, hogy ezzel a közösségnek adsz valamit. Főleg úgy,
hogy magad teremted meg a feltételeit, rááldozod a szabadidődet, kitalálod az egész felépítését és dolgozol vele, miközben hiszel benne, hogy ez
embereknek pluszt jelent, mert ezzel a saját tájékozottságát tudja növelni,
vagy akár a közélettel kapcsolatban tisztább képet lát.
Ennek viszont akkor van értelme, ha ezt tudod tárgyilagosan és függetlenül csinálni, úgy, hogy nem foglalsz állást semmi mellett! Adod az információt akkor is, ha az szép, és akkor is, ha az nem szép! Abból pedig a
néző megalkothatja a saját véleményét. Lényeg, hogy minden meglegyen
ahhoz, hogy ő teljes képet tudjon alkotni, de ne te alkosd meg helyette azt
a képet! Nekem az a bajom a fő médiával, hogy nem az információátadás
a lényeg, hanem a véleményformálás. Gyakorlatilag kulcsra készen kapod a véleményedet! Szerintem nem ez lenne a szerepe!
– Biztosan sokan nem tudják, hogy a „Péntek este 7” az teljes egészében a Te projekted, erről is beszéljünk kicsit!
– Először is, ez is Veled közös projekt. Többféle tartalmat fejlesztgetünk, van amelyiket te találod ki, van amelyiket én, de közösen dolgozunk rajta. A Péntek este 7 esetében az, hogy milyen legyen műsor,
hogy jelenjen meg a nézőknek, az egyes adások hogyan épüljenek
fel, az összekötő szövegeket vagy a riportoknak a bevezető szövegeit,
meg magát a műsorstruktúrát összerakom, leszervezem a felvételeket
– ilyen szempontból az én gyerekem. Abból a szempontból meg közös gyerek, hogy én ehhez az oldalához kellek, Te pedig hozzáadod a
videós tudásod, ami ha nem lenne, akkor ez csak egy írott valami lenne, mert azt meg – még – én nem tudom megcsinálni. De az igaz,
hogy magát a műsort én találtam ki.
– Fontos a saját csatorna?
– Ha kihangsúlyozzuk azt, hogy a fő média és az alternatív médiának is
egy nagy része az embereket valamennyire átformálni szándékozza a véleményén keresztül, akkor fontos, mert meg kell próbálni ezt másképp
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csinálni! Enélkül a kritika pusztán szócséplés. Ha nincs rá igény, akkor azt
tudomásul kell venni, de pozitív visszajelzéseket kaptunk. Miért? Hát,
mondhatjuk, hogy egyikünk se egy szép nő... se te, se én! Szóval biztosan
nem ezért! Hogy mennyire életképes az elképzelésünk, az meg úgyis idővel derül ki.
– Van egy kedvenc amatőr filmem, aminek a készítője azt a címet

adta, hogy: „Ez engem boldoggá tesz”. Mi lenne az, aminek ezt a címet adnád?
– Ha sokáig azt csinálhatom, amit szeretek, ha sokáig azokkal csinálhatom, akiket szeretek, és másokból ez még jó érzést is vált ki.
– Úgy legyen! Köszönöm a beszélgetést!
Ispán Imre

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

„...békesség a jóakaratú embereknek!”
Ebben az írásomban a fenti klasszikus mondatot szeretném egy kicsit
„szétszedni”, megosztani néhány gondolatot a Kedves Olvasóval, ami ennek kapcsán eszembe jutott.
Az idézett sor tulajdonképpen egy óhajtó mondat része nyelvtanilag, de
a felkiáltójel felszólítást is jelenthet. Ha pontot raknék, akkor pedig kijelentés lenne. Mindegy, mit rakok a végére, a mondat egyaránt helyes. A
magam részéről elgondolkodtató, hogy mikor hordozza magában a legerősebb mondanivalót – óhajtva, felszólítva vagy kijelentve.
A fenti sor két kulcseleme a békesség és a jóakarat. Szeretném bebizonyítani, hogy a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. Kezdjük talán a
békességgel. A békesség szó jelentése a Wikipédia szerint ellenségeskedéstől, viszálytól, zavargásoktól mentes, nyugalmas állapot. Talán így karácsony táján sikerül valamivel közelebb kerülni hozzá, mint év közben.
A családi békesség is ilyenkor a legnagyobb, és lehet, hogy néhány vitázó
szomszéd is elássa a csatabárdot (persze lehet, hogy sajnos csak átmenetileg). Szóval békesség. Számomra van egy tágabb értelmezése – ha úgy
tetszik: kiterjesztett tartalma is – ennek a szónak: békesség. Szerintem ebben benne van a lelki béke, a lelki békében pedig a harmónia, a nyugalom,
a harmonikus együttélés a természettel, társadalommal, embertársainkkal.
Itt az első bökkenő. A lelki béke ugyanis vagy van, vagy nincs, és akkor
hiába a karácsony három napja, ez nem így működik! Ez nem azon múlik,
hogy akkor most három napig nagyon boldog leszek, meg nagyon jó ember leszek! Az a nehéz ebben az egészben, hogy a lelki békét az ember
nem tudja magának úgy hazudni, mint a kifelé mutatott méz-mázos „jajdenagyon jó ember vagyok – karácsonykor meg főleg” sablont. Egészen
egyszerűen azért, mert a többi embertől eltérően magunkról tudjuk, hogy
ez így van, vagy azt is, ha nincs így. Utóbbi esetben hazudunk magunknak, és – bár vannak, akik ezt el is tudják hinni maguknak, ebből bizony
nem lesz lelki békesség!
A másik kulcsszó a jóakarat. Szintén a Wiki szerint a jóakarat szándék arra, hogy lelkiismeretesen, becsületesen, tőlem telhetően minél
jobban megtegyek egy dolgot. Lelkiismeretesen, becsületesen! Az a
fránya lelkiismeret! Mert azzal azért meggyűlik a gondja sok embernek! Becsületesen – a jót akarva... A jóakarat barátságos, emberséges
érzelem, mások támogatására, segítésére irányuló hajlam. Az igazi közösségeket a jóakarat köti össze. Valójában a jóakarat a természetes
emberi hozzáállás. Nem nehéz kitalálni, hogy a jóakarat és a békesség
nagyon szorosan összetartozó fogalmak. Persze azért ez sem ilyen egyszerű. Ugye, azt is szokták mondani, hogy „A pokolba vezető út is jó
szándékkal van kikövezve.” Hogy is van ez? Mit is jelent ez? Aki olvasta a novemberi számban írt Gondolatébresztőmet a kirakatról, az
felfedezheti az összefüggést az említett bölcs közmondás és az ott leírtak között. A jóakaratot ugyanis nagyon szépen lehet kifelé mutatni,
hogy lássák az emberek, hogy én milyen jóakaratú vagyok. Azt gondolom, ha ez így már felmerül az illetőben, akkor az már nem is biztos,
hogy az. A bölcs közmondás sajnos nem véletlenül született meg így!
A kifelé mutatott jóakarat-jószándék mögött ugyanis kifejezetten az ellenkezője is megbújhat! Szépen „belecsomagolva” egy látszólagos jó
szándékba. Aztán utána jön a „hát én csak jót akartam... de én nagyon

jó ember vagyok ám!” Szóval a jóakarat nehéz dió! Nagyon! Viszont –
amint azt már írtam is – szorosan kapcsolódik a lelkiismerettel, és ezen
a ponton a lelki békével és a harmóniával – a békességgel.
No, most akkor egy kis meghökkentő gondolatmenet következik, ami
miatt ezt az egészet megírtam. Közelítsük meg ezt a címben említett szép
mondatot matematikailag! Igen, jól olvasta Kedves Olvasó! Talán elnézik
nekem, hogy a számítógép-programozásban valamennyire jártasként, a
fentieket matematikailag-logikailag is megközelítsem.
Kezdjük talán a kályhától! Ha azt mondom, hogy feldobok egy érmét,
ha leesik vagy fej lehet vagy írás. (Az egyszerűség kedvéért zárjuk most
ki, hogy az érme az élére is eshet.) Szóval, ha azt állítom, hogy fej, akkor
az azt is jelenti, hogy nem írás. Vagy ha azt mondom, hogy nem fej, akkor
azt is jelenti, hogy az írás...
Mondok egy másik példát – nyelvi állítás: „Ma süt a nap.” Ez egy egyszerű állítás. Amennyiben ez az állítás igaz, akkor ez azt is jelenti, hogy
ma nem esik az eső, vagy hogy ma nem felhős az ég. Ugyanakkor az az
állítás, hogy „ma felhős az ég”, azt is jelenti egyúttal, hogy ma nem süt a
nap! Na, ígérem az eszmefuttatás eddig tartott, ugyanis csak azt szeretném
ezzel bizonyítani, hogy ha állítunk valamit, ezzel automatikusan tagadjuk
az ellenkezőjét!
Mi is a békesség tagadása? A viszály, a harag, a gyűlölet. Mi a jóakarat
tagadása? Az áskálódás, az intrika, a rosszindulat és a gonoszság. Egy állítás – egy tagadás. Ilyen egyszerű. Igen, pont ilyen egyszerű!
Ezek után térjünk vissza az eredeti mondatunkhoz: „békesség a jóakaratú embereknek!” Én azt hiszem, hogy ez a mondat legkevésbé keményen ponttal a végén hangzik. Ebben az esetben ugyanis csak tagadjuk az
ellenkezőjét: a jóakarat hiányában nem lesz békesség. Ugye érthető? Az
óhajtó mód viszont keményen hangzik, ugyanis békességet kíván a jóakaratú embereknek! A nem jóakaratúaknak viszont nem kíván... Ugye? Logikailag. A nem jóakaratú emberek harcoljanak csak a lelkükkel, a hazugságaikkal, az önámításukkal! Tipródjanak, őrlődjenek, de a lelki békét, a
harmóniát csak akkor találják majd meg, ha elszámoltak a lelkiismeretükkel! Súlyos gondolatok ezek! A logika azonban kíméletlen! Mindannyiunknak van lelkiismerete, és tudjuk, hogy bármit is mutatunk kifelé, a hátsó szándékot, a rosszindulatot, az ellenségeskedést, az áskálódást magunknak, a lelkiismeretünknek nem tudjuk elhazudni! Mindenki másnak
lehet, de magunknak nem! Így aztán ugrik a lelki béke, és a békesség is!
Aztán kívülről mindenféle külső dologgal próbálja az ember elhallgattatni
a lelkiismeretét – alkohollal, gyógyszerekkel, mindenféle pótcselekvéssel
–, csak mert szeretné önmagának bizonyítani, hogy ő igenis milyen jó ember, vagy éppen a körülmények és a sors áldozata! Pedig csak az a fránya
lelkiismeret...!
Így karácsony táján, év elején többet halljuk a fenti mondatot, ami az
egyik legzseniálisabb és leginkább gondolkodásra késztető gondolatot
hordozza magában. Néha az élet titkai ilyen egyszerűek, csak meg kell
látni őket! El kell gondolkodni rajtuk. A békességen és a jóakaraton. Talán
sikerült egy kicsit rávilágítani erre.
A magam részéről azt kívánom, hogy mindenki találja meg a saját békéjét és harmóniáját, és a saját – nem elhazudott – jóakaratát!
Boldog új évet kívánok Mindenkinek!
Ispán Imre
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Háziorvosi rendelés

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Laki-Tatár Tímea – Papp Ágoston
KITÁN
Rafael Mariann Tünde – Füki Zsombor József
MÁTÉ ZSOMBOR

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Házasságot kötöttek:

Lapzárta: január 20.

Jakab Edina – Szegedi József

Elhunytak:
Tábori Lajos
93 éves
Kelemen Gyuláné Sass Margit
92 éves
Ács Józsefné Kovács Eszter
86 éves
Jónás Béláné Forgó Rozália
83 éves
Jakab Sándorné Kun Ilona
76 éves
Vaskó Sándorné Varga Erzsébet 75 éves
Melikánt Gyula
68 éves
Füzesi Zoltánné Udvarhelyi Gizella 61 éves
Tassi Imre
57 éves
Az anyakönyvi hírekben megjelenő elhunytak adatai olyan időrendben kerülnek közlésre, ahogyan az elhalálozás helyszínéről beérkeznek hivatalunkhoz a dokumentumok.

Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: február első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Balázsné Dani Erzsébet, Balogh László,
Baracsi Beáta, Bencze István, Bucsiné Mózes
Henrietta, Budai Szilvia, Földvári Attila,
Ispán Imre, Korona Sándor, Mucsi Edina,
Orbánné Kiss Judit, Gálpálné Preboj Viktória,
Tóth István, Urbán Gedeon, Vargáné Gábor
Katalin, Varsányiné Varga Irén.

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:

Készült 600 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

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

Tisztelt állattartók!

defibrillátor elérhetősége a Sion
Security számán: 06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok
Egyesületünk telefonszáma:

06-20-383-5407

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
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Gyermekorvosi rendelés 2021. január 4-től
„A” hét (páratlan hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő:
8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd:
14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda:
14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek:
8–11 dr. Szekszárdi Margit
Tanácsadás
Hétfő:
15–17 dr. Czúth Ildikó
„B” hét (páros hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő:
8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd:
14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda:
14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek:
14–17 dr. Czúth Ildikó
Tanácsadás
Szerda:
10–12 dr. Szekszárdi Margit

HA BAJ VAN:

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

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

A Dömsöd, Bocskai u. 13. és Ráckeve,
Petőfi u. 4. szám alatti rendelőm rendelési
ideje 2021. 01. 09-től az alábbiak szerint
módosul:
Hétfő, szerda: 18.00–19.00 Dömsöd,
kedd, csütörtök: 16.30–17.30 Ráckeve,
szombat: 8.00–10.00 Dömsöd.
– Betegellátás, – Védőoltások beadása, –
Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása, –
Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultrahangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

Tisztelt Lakosaink!

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668

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

(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyeztetéssel!)

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

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
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Köszönetnyilvánítás

„Maradjatok meg szeretetemben,
és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5-9)

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki Édesapám,

BENCZE SÁNDOR
temetésén részt vett, vagy részvétét egyéb módon kifejezte,
és ezzel mély fájdalmunkban osztozott.
A gyászoló család

Temetõi közlemény
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy akik a dömsödi temetőben 1995-ben vagy korábban váltották meg szeretteik sírhelyét, annak a törvény értelmében – 25 év elteltével – a sírhelymegváltás érvényessége idén lejár.
Amennyiben szeretnék azt megőrizni, 2020. március 31-ig újra meg kell váltani. Ezt a lelkészi hivatalban tehetik meg: Dömsöd, Petőfi tér 7. Hivatali idő: hétfő és csütörtök 9-12 óra.
Telefon: 06-24-434-477.
Köszönettel:
Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma

Egyházközségek
elérhetõségei
Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Elindult honlapunk, melyen aktuális hírek, információk érhetők el:
www.domsodnagytemplom.hu
Hivatali idő:
Hétfő: 9-12 óra, Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor:
Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-955-716
E-mail:
domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda: 15-17 óra, Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő: 9-11 óra, Szerda: 9-11 óra, Péntek: 9-11 óra
Szentmise:
Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián érdeklődjenek.

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-0208
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra, 17 óra
Lelkipásztor: dr. Urbán Gedeon

Ökumenikus imahét
2021. január
Január 20. szerda 18 órakor baptista imaház
Január 21. csütörtök 18 órakor dabi református templom
Január 22. péntek
18 órakor dömsödi református templom
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a közös elcsendesedés, imádkozás alkalmaira!

Bemutatkozás
Az elmúlt év őszén érkeztem családommal Dömsödre, 2020 szeptemberétől szolgálhatok lelkipásztorként a Dömsödi Baptista Gyülekezetben és a hozzá tartozó két leánygyülekezetben, Dunavecsén és
Kiskunlacházán.
Ideérkezésünk egyfajta „visszatérés”. Feleségem anyai nagyszülei tősgyökeres dabiak, apai nagyszülei pedig az 1970-es években éltek és szolgáltak a faluban, a baptista gyülekezetben lelkipásztor-házaspárként. Családi élettörténetünk különlegessége, hogy bár én fóti
származású vagyok, feleségem, Enikő gyerekkorában pedig (mivel
édesapja is lelkipásztor) az ország különböző vidékein élt, a lánykérés mégis szintén Dömsödhöz kapcsolódik. Ide udvaroltam, mert
Enikő egy rövid időt itt tanított a zeneiskolában az 1995/96-os tanévtől másfél évig, az esküvőnkig.
A lelkipásztori szolgálatot már együtt kezdhettük 1997-ben, Békés megyében, Sarkadon. Ezt követően Dunántúlra költöztünk,
2000-től Szekszárdon szolgáltunk, majd pedig 2007-től Aszódon,
így érkezve vissza Pest megyébe, annak észak-keleti szélére. Az ott
töltött 13 évi lelkipásztori szolgálatot váltotta most az új szolgálat
Dömsödön.
Heten érkeztünk az imaház mögötti szép és tágas szolgálati lakásba, a Szabadság u. 125. szám alá. Bár 6 gyermekünk van, a legnagyobb fiunk (Korvin) tavaly augusztusban megnősült, és kedves
menyünkkel önálló életet kezdtek. Velünk költözött viszont Regina,
aki azonban egyetemi tanulmányai miatt már nem mindig van itthon
velünk (vírus-mentes időkben, a tanév idején sokat van kollégiumban). Két középiskolásunk, Stella és Dániel, egy általános iskolásunk, Johanna és a legkisebbünk, Áron érkezett még velünk.
A lelkipásztori szolgálat mellett egyházunk főiskoláján, a Baptista
Teológiai Akadémián van megbízatásom. Egyrészt a képzésekhez
kapcsolódó adminisztratív munkát irányítom, mint tanulmányi igazgató, másrészt az oktatásban is részt veszek, a Neveléstudományi
Tanszék tanszékvezető egyetemi docenseként pedagógiai jellegű
tárgyakat és etikát tanítok.
Feleségem kántor, az elmúlt év végén jelent meg első, saját szerzeményeit tartalmazó válogatott énekgyűjteménye, teljesen kidolgozott zongorakíséretes kottával. De segítséget, valódi támogatást nem
csak egyházzenei területen ad, hanem a lelkipásztori szolgálat minden más területén is Istentől nyert, nagyszerű társ számomra.
Az a reménységünk és imádságunk, hogy családi életünk újabb
szép szakasza következik, és a Jó Isten segítségével sokak javára is
élhetünk itt, Dömsödön.
Urbán Gedeon
baptista lelkipásztor
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A Dömsödi Hírnök
30 esztendeje
Beszélgetések az újság fenntartóival
és felelõs szerkesztõivel

Ila Anikó
A Dömsöi Hírnököt 30 éves fennállása alatt többen is szerkesztették, ki hoszszabb, ki rövidebb
ideig. A mindenkori
szerkesztők legjobb
tudásuk szerint, lelkiismeretesen végezték a rájuk bízott feladatot, és ennek megfelelően tájékoztatták a lakosságot a településen történt eseményekről.
2001 márciusától Ila Anikó vette át a lap
szerkesztését, aki hét hónapon át gondozta az
újság megjelenését. Megkeresésemre szívesen idézte fel ezt az időszakot:
– Már korábban is írogatott a Dömsödi
Hírnökbe, hiszen sajtóreferensként a képviselő-testület döntéseit rendszeresen ismertette.

Szerkesztõi levél
Tisztelt Olvasók!
2021-ben kívánok
mindenkinek békében,
egészségben, eredményekben és sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt! Igyekezetünk
szerint a 30 éves Dömsödi Hírnök megjelenésében, tartalmában a
megszokott módon az
Önök érdeklődését
szolgálja 2021-ben is. Beszámolók, interjúk,
történetírások, felhívások, aktualitások idén is
lesznek bőven. Lesz lehetőség köszöntések, hirdetések megjelenítésére is. Jelenlegi fekete-fehér hirdetési áraink a következők: szavas hirdetés 127 Ft/szó; negyed oldalas 5715 Ft; fél oldalas 10 160 Ft; oldalas 19 050 Ft. A fenntartó által kiszabott díjak az áfát tartalmazzák. Színes
megjelenítésre is van lehetőség, melynek díjtétele a fekete-fehér hirdetési árak duplája.
A Dömsödi Hírnök 30 éve fontos, tájékoztató

Mennyiben volt más az egész lap szerkesztése, mint egy rovat vezetése?
– A felelős szerkesztői feladatok vállalásával
jelentősen kibővült a feladatok köre, száma és jellege. Például további írások, riportok, interjúk, beszámolók készítése és véglegesítése, digitalizálása, vagy a rendszeres nyomdába járás. A feladatok ellátását megosztottam akkori jó barátnőmmel, Gerenday Évával, aki szerkesztői munkatársként támogatta munkámat. Egyedül sokkal
nehezebben tudtam volna a feladatok végére érni,
hiszen párhuzamosan a Gyermekjóléti Szolgálat
vezetőjeként dolgoztam, és másoddiplomás tagozaton az Államigazgatási Főiskolát végeztem.
– Emlékszik-e, hogy mi volt ami nagy kihívást jelentett az újság szerkesztése során?
– Igazából a feladat újdonsága maga jelentett
csak nagy kihívást. Amikor átvettem a szerkesztést, már sok szervezési dolog be volt járódva. Az állandó rovatok vezetői például nagy ruszerepet tölt be községünk életében. Közegészségügyi intézményeink rendelési ideje, elérhetősége, állatorvos elérhetősége, segélyhívó számok, egyházközségeink alkalmai, elérhetősége
– hogy csak néhányat említsek. Három évtized
hosszú idő, ezalatt háromszázhatvan lapszám jelent meg (nem számítva a mellékleteket, különszámokat), melyek remek írásokat, portrékat,
interjúkat rejtenek. Ebből a fantasztikusan gazdag anyagból készül válogatás az Önök számára. Bízunk abban, hogy a járványügyi korlátok
megszűnésével 2021-ben minden érdeklődő kezébe veheti a kiadványt. Ebben az évben tervezzük a Dömsödi Hírnök fenntartójának, valamint
egykori és jelenlegi szerkesztőjének, rovatvezetőinek, minden munkatársának és minden érdeklődőnek közös találkozóját, hogy egy kerekasztal-beszélgetés keretében együtt idézzük fel
az eltelt 30 év élményeit.
A Dömsödi Hírnök 2021-ben is változatlan
áron érhető el az elárusító helyeken: a Dabi Vegyesboltban, Dobos Györgynél (Dobos ABC),
Dömsödi Pékség és Kenyérboltban, Faragó
ABC-ben, Harsányiné Dobos Ildikónál (Dobos
bolt), Mizsei Beátánál (Mizsei Élelmiszerbolt),
Papírboltban és Vegyeskereskedésben, P+P
KER Bt.-nél, Siposné Csécs Erzsébet Zsuzsannánál (Sipos ABC).
Köszönjük, hogy támogatják, segítik a Dömsödi Hírnök megjelenését, terjesztését!
Olvassák Önök is 2021-ben a Dömsödi
Hírnököt!

tinnal rendelkeztek, és tudták, hogy hova es melyik határidővel adják le írásaikat. Előfordult,
hogy első lépésként „ki kellett nyomoznom”,
hogy az interjúalany hol lakik, vagy hol találom
a kiderített lakcímet. Az inkább logisztikai jellegű kisebb nehézségek ellenére mindig jó
érzéssel végeztem a feladatokat, hiszen a dömsödiek engem mindig szívesen fogadtak.
– Volt-e kedvenc rovata?
– Igen, az „Aktuális” rovat és az „Anyakönyvi hírek”. A mai napig szívesen olvasom a
Dömsödi Hírnököt, az említett két rovatot különös figyelemmel. A mellékelt receptek Tóthné
Erzsikétől is mindig tetszettek.
– Véleménye szerint mennyit változott
napjainkra a Hírnök?
– Amennyire én látom, a Hírnök struktúrája
nem sokat változott.
– Kedves Anikó! Köszönöm válaszait.
Vass Ilona

Három évtized
legjobb cikkei
Válogatás a harminc éve megjelenõ
Dömsödi Hírnök írásaiból
Kedves Olvasók! Mint ahogy már decemberi számunkból értesültek, 2021-ben
a harminc éve megjelenő Dömsödi Hírnök írásaiból egy különleges, könyv formájában megjelenő válogatással szeretnénk Önöknek kedveskedni. A pandémia sok szempontból befolyásolja a munkálatok tervezett ütemének betartását, de
igyekezetünk lankadatlan!
A könyvben érdekes interjúkat, portrékat,
megrázó történeteket, múltba és jövőbe tekintő írásokat olvashatnak. Szerzőik néhány
esetben már nincsenek közöttünk, ezért izgalmas és érdekes lesz dr. Bíró Gábor, Bödő
Mihály, D. Nagy Judit, Tóth István vagy
Dulcz Dénes írásaiba mélyedni.
Február hónaptól indul „Lapozgató”
című rovatunk, mely a harminc évvel ezelőtti, megfelelő hónap szerinti lapszámból
közöl érdekes cikkeket.
2021-ben a tervek szerint lesz lehetőség
a közös találkozásra szerkesztőkkel, rovatvezetőkkel, munkatársakkal és természetesen önökkel, Olvasókkal.
Vass Ilona
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Válogatás a Dömsöd Más Kép(p) fotó
alkotócsoport munkáiból
A felvételek által egy-egy jellegzetes dömsödiek által művelt szakma, fő megélhetési tevékenység elevenedik meg előttünk.
Fotó: Csontos István Károly, Robert Schröder, Velláné Bucsi Mária, Horváth-Nagy Emese, Cseh Boldizsár

