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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

AKTUÁLIS
Végre! Megkezdődött az egészségügyi
központ végleges birtokbavétele! Bevallom, kicsit korábbra gondoltam a költözködés időpontját, de eddig tartott a használatbavételi és a működési engedélyek
beszerzése! Először a gyermekorvosi rendelő költözik, párhuzamosan a védőnőkkel! Két nappal később a III. háziorvosi
körzet (dr. Rókusfalvy Sylvia volt körzete) foglalja el rendelőjét, míg a II. körzet –
dr. Wagner Viktor – csak a következő hét
közepétől fogadja új otthonában a betegeket! Napok kérdése, hogy a fogorvosi rendelés is az új központban történjék! Kérem, nagyon figyeljék a hirdetéseinket, tájékoztatóinkat!
Nem tudom, hogy miért, de mostanában úgy érzem, hogy nehezen mennek a
dolgaink. A „Promenád fejlesztése Dömsödön” című projektről azt hittem,
hogy október elejére már a véghajrában leszünk, ezzel szemben még csak
most fejeződött be a közbeszerzés! Így
nehéz lesz tartani a december 31-es
határidőt!
Az utóbbi hónapokban gyakorivá
váltak a panaszok a hulladékszállítással
kapcsolatban! A „kukások” dobálják a
kukákat, nem ürítenek rendesen, és
egyre több helyen hagyják ott a szelektívet vagy a zöldhulladékot! Nem is
olyan régen ezért is hívtam össze a térség polgármestereit egy élő társulási
ülésre! A tíz társtelepülés hasonló prob-

lémákkal küszködik. A szolgáltató munkatársaitól azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy folyamatosan figyelmeztetik az
embereiket a munkaköri leírásuk betartására, de sajnos nem mindig sikerrel!
Kérem, hogy a problémájukat jelezzék
az ügyfélszolgálaton, a megadott telefonszámon! Szorosan ide tartozik az a
hír is, hogy április elejéig minden ingatlan tulajdonosa megkapja a sárga fedelű kukát, amely a szelektív hulladék
gyűjtését fogja szolgálni!
Az esős idő beálltával bizony megszaporodtak a nem aszfaltos utcáinkkal kapcsolatos kritikák. Nagyon sok utcát leaszfaltoztunk már az elmúlt évtizedben,
és még nagyon sok vár arra, hogy végre
szilárd burkolatot kapjon. Megértem az
ott lakókat, de csak annyit tudok Nekik
ígérni, hogy a következő évtized ezeknek az utcáknak a rendbetételéről kell
hogy szóljon! Türelmüket kérem!
Október elsején ünnepeljük az Idősek
Világnapját! Ez alkalomból valamenynyi korombeli Dömsödi Polgárt szeretettel köszöntöm!
Október 23-án ismét az ’56-os forradalom hőseire emlékezünk. Nagyon kíváncsi vagyok Pánczél Károly országgyűlési
képviselőnk ünnepi beszédére, és nagyon várom azt is, hogy a műsorban mivel rukkolnak ki a dömsödi fiatalok! Remélem, sokan ott leszünk az OMK-ban!
Bencze István

Meghívó
Emlékezzünk közösen 1956-ra
október 23-án szombaton
10 órakor!
Helyszín:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ
Ünnepi beszédet mond:
Pánczél Károly országgyűlési képviselő

TISZTELT L AKOSTÁRSAK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központba költözéssel az egyes egészségügyi szolgáltatók telefonszáma az alábbiak szerint változik:
Gyermekorvos: 06/24/658-430 (Hívható október 12. délutántól.)
Védőnői Szolgálat: 06/24/568-487 (Hívható október 12. délutántól.)
III-as háziorvosi körzet (korábban Dr. Rókusfalvy Sylvia): 06/24/658-645
(Hívható október 13. délutántól.)
II-es háziorvosi körzet (Dr. Wagner Viktor): 06/24/655-630 (HÍvható október
18. reggeltől)
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Szüreti mulatság képekben
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Bursa Hungarica pályázat
Béke téri
szüreti cécó
Dömsödön tavaly a vírushelyzet miatt elmaradt, de idén ismét megrendezésre került a szőlő
betakarításának végét jelképező szüreti mulatozás.
A tradicionális szőlőtermesztés ma már a múlté.
A hagyományos művelési módok megváltoztak, ezzel együtt a régi eszközöket újak váltották fel, a kétkezi emberi munkát gépek végzik. Felgyorsult minden munkafolyamat, a betakarítás menete is.
A szüreti munkálatok végét jelentő hagyományos szüreti felvonulás
és szüreti bál úgyszintén átalakult. Dömsödön már második alkalommal a művelődési ház előtti Béke tér adott helyet a szüreti mulatozásnak. Katona Krisztián képviselő úr nyitotta meg a rendezvényt, ahol az
óvodások körtánca, valamint a Dezső Lajos AMI táncosai és a Ju és
Zsu Társulat énekesei szórakoztatták a közönséget.
De volt mesemondás és lovaskocsizás is.
A rendezvény új eleme a puttonyokban sorakozó szőlő,
amit gondosan tapostak és préseltek.
A közönség finom édes mustot kóstolgathatott.
A csőszleányok, asszonyok minden résztvevőnek
fáradhatatlanul kínálgatták a hagymás zsíros kenyeret
és bort.
Az alkalom este
bállal záródott.
Vass Ilona

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
illetve
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Lapozgató
Rovatunkban a 30 éves Dömsödi Hírnök cikkeiből szemezgetünk.
2014. októberi számunkban jelent meg az alábbi írás:

Egy kezdeményezés margójára – Mihály-napi vásár
2009 szeptemberében azzal a szándékkal fogalmazódott meg bennem az I. Mihály-napi vásár ötlete, hogy közösséget formáljak, építsek az akkor első osztályba lépő gyerekekből és szüleikből. A közös
munka már az év elején egy kicsit jobban összekovácsolta az addig
idegennek számító gyerekeket, szülőket. Fontosnak tartottam hagyományaink megismerését, valamint az alkotó munka örömének átélését. Délutánonként közösen készítettük a vásári portékákat, összekapcsolva egy kis sütizéssel, beszélgetéssel.
2009. szeptember 29-én, az iskola folyosóján állítottuk fel paprikafüzérrel, fokhagymafonattal, kukorica dekorációval díszített, saját
készítésű portékával megrakott asztalunkat, valamint megnyitottuk
Bögrecsárdánkat sok finom házi készítésű süteménnyel, szörppel, limonádéval. Nagy sikert arattunk az alsósok körében.
Ekkor döntöttünk úgy, hogy a következő évben már az alsó tagozat

együtt rendezze meg a második vásárt. Az elhatározást tett követte,
és 2010. szeptember 29-én az egész alsó tagozat vásári lázban égett,
hogy minél hangulatosabb, élményekben gazdag legyen ez az esemény gyereknek, felnőttnek.
2011-től a felső tagozat is bekapcsolódott az immár hagyományosnak számító eseménybe. A helyszín átkerült a nagyiskolába, a vásár
pedig kibővült egy kis műsorral, népi játékokkal, állatsimogatóval,
táncházzal. Mostanra teljesen új arculata alakult ki, de a legfontosabb,
az az alapvető cél, amiért indult, hogy közösséget építsünk, őrizzük hagyományainkat, tiszteljük gyökereinket, ma is változatlanul érvényes.
Köszönöm minden szülőnek, pedagógusnak, gyermeknek, hogy
aktív részesei rendezvényünknek, és azt, hogy sikerül évről évre új
ötletekkel gazdagítanunk kínálatunkat!
Gacsné Gábor Mariann
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Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy
DÖMSÖD
nagyközségben

2021. október 13-tól
2021. október 20-ig

Tüdõszû r ést
tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 08:00 – 17:45 óráig
Kedden: 08:00 – 17:45 óráig
Szerdán: 08:00 – 17:45 óráig
Csütörtökön: 08:00 – 17:45 óráig
Pénteken: 08:00 – 17:45 óráig
A tüdőszűrés helye:

OMK
(Dömsöd, Béke tér 2.)
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára
ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1700 Ft, mely az OEP által országosan
elrendelt összeg. Ebben az esetben postázzuk az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat
szükséges. A törvény által kötelezetteknek a
vizsgálat természetesen ingyenes.
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
HOGY A TÜDŐSZŰRÉS ALATT SZÁJMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok
más tüdőbetegség időben történő felismerésére! Kérjük, a vizsgálatra hozza magával
személyi igazolványát, TB-kártyáját, illetve
ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Mobil Tüdőszűrő Szolgálat
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BESZÉLGESSÜNK BIZTONSÁGRÓL!
A Dömsödi Kármentő Egyesület Polgári Köre szeretettel invitálja a nemzetbiztonság iránt
érdeklődőket kerekasztal-beszélgetésre

GEORG SPÖTTLÉVEL
2021. október 29-én, pénteken 18 órától a Petőfi Sándor Művelődési Házba.
Témakörök:

– nemzetközi biztonsági kihívások,
– a magyar nemzetbiztonság előtt álló feladatok,
– halálos veszélyben az európai, keresztény kultúra,
– kötetlen beszélgetés Georg Spöttlével.

A belépés díjmentes. Várunk minden érdeklődőt.
Dömsödi Kármentő Egyesület
Polgári Köre

Online hírvadász
ÁRAMSZÜNET
Tisztelt Dömsödi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy községünkben
az ELMŰ 2021. október 14-én, október 25-én
és október 27-én, a biztonságosabb villamos
energia ellátás érdekében karbantartási-felújítási munkálatokat végez.
Az ELMŰ értesítése szerint a karbantartás
alatt a villamos-energia szolgáltatást az alábbi időpontokban és utcákban szünetelteti. Ha
a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezik,
az áramot előbb visszakapcsolják. Az érintett
fogyasztók természetesen egyenként is ki lesznek értesítve.
ÁRAMSZÜNET LESZ
október 14-én (csütörtök), 8-12 óra között:
• Haladás utca, Öv utca
október 25-én (hétfő), 8-13 óra között,
és október 27-én (szerda) 8-16 óra között az
alábbi utcákban:
• Bíró utca – a Béke téri trafótól a Rákóczi útig,
• Rákóczi út 14-től a Kodály Zoltán utcai trafóig,
• Ibolya utca,
• Irinyi János utca a Vasút utcáig.

DAKÖV – ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
VÁLTOZÁSOK
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DAKÖV Kft. ráckevei üzemmérnökség ügyfélszolgálatának nyitvatartási rendje 2021. október 1-től az alábbiak szerint módosul.
Az RSD-hez (Duna-parti csatornázási beruházás) kapcsolódó ügyek/feladatok befejeződtek, így az ügyfélszolgálati iroda az alábbi nyitvatartási időben fogad ügyfeleket: • Hétfő:
12:00 – 18:00 • Szerda: 8:00 – 16:00 (12:00–12:30
ebédszünet) • Péntek: 8:00 – 12:00.
A fenti időpontokban általános ügyekhez
kapcsolódó ügyintézések:
• tulajdonos-változás miatti átírás,
• folyószámla egyeztetés,

• számlabefizetés,
• mérőóra diktálás,
• hátralékos ügyintézés (kikötési felszólítás),
• általános tájékoztatás, locsolómérők, vízmérők beszerelése stb.
Az RSD VT (Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág
Víziközmű Társulat) felé történő befizetésekről, ezzel kapcsolatos elszámolásokról nem tudunk felvilágosítással szolgálni! Kérjük Önöket, hogy kérdéseikkel az RSD VT elérhetőségeit szíveskedjenek keresni (e-mail: reklamacio.
rsdvt@gmail.com; rsdvt2@gmail.com)
DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemmérnökség

FIGYELEM! Csalók járnak, akik
visszaélnek a DAKÖV Kft. nevével!
Bejelentések alapján felhívjuk a tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy a DAKÖV Kft.
szolgáltatási területén ismeretlen személyek
a vízmérő leolvasásra és közcsatornás ellenőrzésekre történő hivatkozással próbálnak
bejutni az ingatlanokba, illetve készpénz átadásra rábírni az érintett lakókat.
Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a vízmérő leolvasást és a közcsatornás ellenőrzéseket végző kollégáink készpénz átvételére nem
jogosultak, illetve ilyen kéréssel nem is élhetnek az ellenőrzött felhasználó felé! Munkatársaink a DAKÖV Kft. által kiállított fényképes
igazolvánnyal rendelkeznek, mellyel beazonosíthatók, annak eredetisége Társaságunknál
visszaellenőrizhető.
Kérjük, hogy amennyiben a fent leírt szabálytalan módon – Társaságunkra való hivatkozással – keresik meg Önöket, akkor ne engedjék be az illetőket az ingatlanra, és semmilyen körülmények között se adjanak át készpénzt az illetőknek! Ezenkívül kérjük, hogy az
esetet jelentsék a rendőrségen, vagy ha bizonytalanok, akkor érdeklődjenek a Társaságunk 06 21 222 8080 központi elérhetőségén!
Jasper Lóránt ügyvezető
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Néptánc, mint fejlesztõ eszköz az óvodában
A tánc a közösségi együttlétet, a szórakozás
lehetőségét, a mozgáskultúra, a ritmusérzék, a
figyelemkoncentráció fejlődését, a gyermekek
szocializációját (pl. egymásra figyelés, udvariasság, segítőkészség, tolerancia stb.), alapvető
társas kapcsolatainak, erkölcsi normáinak és tulajdonságainak kialakulását segíti elő. Ezek elengedhetetlen részei a zavartalan fejlődésnek,
az érzelmi-akarati élet optimális alakulásának.
A ritmus, a tánc mindezt nagyszerűen elősegíti,
támogatja, és hatással van az értelmi működésre
is. A táncokban szereplő irány- és tempóváltoztatás a mozgás feletti kontrollt (tudatos irányítást) erősíti. A szem-kéz koordináció pontossága, a szem által vezérelt kézmozgás alapvetően
fontos a későbbi zavartalan írástanuláshoz. A
táncos játékok segítenek a testkép, az oldaliság
kialakulásában is.
A mozgáson keresztül alakított testséma teszi
lehetővé a térdifferenciálást. A gyermekek egy-

egy tánclépés, koreográfia kapcsán szembesülnek teljesítőképességükkel, fejlődőképességükkel, bátorságukkal, s ez alakítója helyes önértékelésüknek, önbizalmuknak.
Sok gyermeknek alapvető probléma a többi
gyermekhez való alkalmazkodás, a túlmozgékonyság, vagy éppen a túlzott visszahúzódás,
a kapcsolatteremtés nehézségei, a kommunikáció zavarai. A gyermekek segítőkészsége,
egymásra figyelése, tánc közbeni metakommunikációja a szocializáció helyes fejlődését
segíti elő. Sok gyermeknek gondja van a sorba
rendezéssel (időbeni, térbeni, síkbeli – mely
nagyon fontos a későbbi írás-olvasáshoz). A
tánclépések egymásutániságának megismerése, begyakorlása, a koreográfiában a lépcsőfokról-lépcsőfokra haladás, mind a szerialitás
(sorbarendezés) kialakulását segíti. A szókincsfejlesztés elsődleges feladatunk a gyermekek
nyelvi fejlesztése, a tanulási problémák meg-

előzése során. A szókincs növekedését segítik
a táncokhoz kapcsolódó játékok, a népszokásokkal való ismerkedés. Néhány gyermek
mozgása összerendezetlen, ami az idegrendszer éretlenségét mutatja, s kihat a fejlődés
menetére minden területen. A mozgásfejlesztésen keresztül igyekszünk az idegrendszert
megfelelő fejlettségi szintre juttatni, mely által az agy funkcionális egységei is összehangoltabb működésre lesznek képesek.
A fent leírtakból a gyermekek az önfeledt
együtt játszást észlelik, örömmel mozognak,
játszanak ezeken a tevékenységeken, és közben
észrevétlenül fejlődnek. A szüreti mulatság egy
olyan alkalom, ahol a táncba integrált tanulást
be tudjuk mutatni, ez talán a leglátványosabb tevékenységünk. Az idei évben a Nyuszi és a Csibe csoport szerepelt a rendezvényen.
Pergel Renáta
óvodapedagógus

Csibe csoport: felkészítők: Csiszárné Stefánovics Kinga Katalin és Huszár Nikolett óvodapedagógusok

Nyuszi csoport: felkészítők: Pergel Renáta óvodapedagógus, Turcsán Pálné (Mártika) pedagógiai asszisztens, Gecző Róbertné (Andika) dajka
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KAAARITE ... SÖTÉTKÉK ☺
Erzsébet-tábor – 2021. nyara
Hol is kezdjem? …
Annyi élmény kavarog a fejemben, olyan sok
gondolat, hogy nem is tudom, milyen sorrendben jegyezzem le őket.
Prológ
Mint már sokadik alkalommal, az előző
tanévben is pályáztunk az Erzsébet-táborban
való részvételre. Ez most annyiban volt más,
hogy három osztályfőnök írta a pályázatot egyszerre. Nevezetesen: Faragó Attila, Thamó Emőke s jómagam. A sikeres pályázat három osztály
hatnapos, ingyenes nyári táborozását tette
lehetővé Zánkán. Kísérőként Szíjártó Mónika
tartott velünk.

A tábor
Utazás – külön a táborozók számára kirendelt vonattal mentünk, végeláthatatlannak tűnt
az út. Meleg volt. Sok órát izzadtunk és kínlódtunk, hogy megérkezzünk Zánkára. Többünket
megviselt. S hogy igazán emlékezetes legyen,
hazafelé sem volt könnyebb utunk. (Természetesen az a rekkenő hőség, mely a vonaton elviselhetetlen, a tábor ideje alatt áldás volt.)
A tábor – a hely gyönyörű. Talán vannak
olyan olvasók, akik gyermekkorukban táboroztak úttörőként ott. Az épületek, a szobák, az
étkező, a közösségi terek felújítva. Igényes
környezetben éltünk közel egy hétig.
Szervezés – tökéletes. Ezt nem lehet elégszer
és eléggé hangsúlyozni. A tábort szervezők úgy
mozgattak egyszerre kb. 3000 gyereket és a
hozzájuk tartozó kísérőket, hogy sem az utazás
során, sem az étkezésnél, sem a programokon
való részvételnél nem volt fennakadás.
TESO-k – Segítők. Jobbára egyetemisták.
Lelkesek, helyesek, vagányok. Mindegyikük,
egytől-egyig. Sokan voltak szerencsére. A táborozó gyerekek programjait vezényelték, vezették. Felkészültek, pontosak és fáradhatatlanok.
A táborozásunk sikere nagyban rajtuk múlott.
Aki szervezett már tábort, tudja, hogy milyen

embert próbáló feladat a programok összeállítása, végrehajtása. Levették ezt a terhet a gyermekcsoportokat kísérő pedagógusok, felnőttek
válláról. Reggel öt óra körül keltek, éjfél körül
feküdtek minden nap, s nem látszott rajtuk csak
az, hogy szeretnek a gyerekek között lenni.
Étkezés – ha a gyerekeket kérdeznénk, lehet,
hogy fintorognának, s biztosan lenne több gyerek is, aki azt mondaná, hogy nem volt finom…
Én, aki voltam menzás általános és középiskolás koromban, voltam nagyon sok táborban...
bizton állíthatom, hogy a zánkai Erzsébet-tábor
konyhája nagyon is megfelelő. Az ételek változatosak, ízletesek voltak, a napi ötszöri!!!
étkezés elegendő volt még egy felnőttnek is.
Persze… volt sok diák, akik nem ették meg az
ételt (akár úgy is, hogy bele sem kóstoltak); volt
aki 3 falat után vagy érintetlenül visszavitte
mondjuk a vacsorát. Volt ilyen is. De három
órával később a vasszöget is megették volna.
Akkor már jó volt az általunk összegyűjtött,
érintetlen vacsoraadag... Nos, a gyerekekkel
beszélgettünk arról, hogy több ezer embernek

egyszerre főzni nem túl egyszerű, s valószínűleg lesz olyan, akinek nem ízlik; s hogy nyilván
nem lesz olyan a tábori koszt, mint amit anya
vagy a nagyi főz.
Programok – RENGETEG VOLT. Próbálom számba venni, de nem fogok tudni
mindent felidézni. Közel 40 programon vettünk részt öt nap alatt. Ebben voltak kötelező
és szabadon választható elemek is. Bizonyos
helyszíneken az összes gyerekünk megjelent,
de voltak olyan alkalmak is, melyeknél 3 csoportra bomlottunk.
Az általunk látogatott programok: kézilabda
kupa, focibajnokság, éjszakai kincskeresés, bábszínház, bogárbemutató, sárkányhajózás, digitális kincskeresés, kézműves foglalkozás, csocsó, táncház, VR-szoba, csapatépítő játékok.
Kávészünet koncertet láttunk, középkori kardcsatát vívtak, vízi-aerobicon mozogtak, ismerkedhettek különböző sportokkal és különböző
„Hősökkel” (mentő, tűzoltó…). Volt pályaorientációs előadás, színjátszás, katamaránozás,
nyitó est, buli az egész tábornak, buli a mi
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„házunk”-nak, sok séta, záró est tűzijátékkal és bulival egybekötve és természetesen
strandolás.
Tartalmas, szórakoztató és számomra feledhetetlen volt ez a hat nap. Végezetül álljon
itt a „Sötétkék ház” indulója. Mi a Sötétkék házban laktunk. Az indulót torokszakadtából ordítva, mutogatva illik előadni. Így tettünk mi is.
Lássuk tehát:
KAAAAARITE
KAMAU
KAMATE, KAMATE, GOREU
KAMATE, KAMATE, GOREU
RITITI –RATATA
AUPA, AUPA

SÖ-TÉT-KÉK!!!
Gerenday Éva

„SZÜLETETT DÖMSÖDÖN”
Orosz Ilona születésének története
Van nekem egy kedves barátom, aki sok más
dömsödi ember barátja is, mert becsületességéről és jó lelkéről ismeri itt mindenki. Önzetlen, segítőkész és mindig vidám. Fontosak neki
a barátok, a közösség, s mindezek megtartásáért maga is sokat tesz. Ezért összegyűlnek körülötte hasonló emberek, és sugározzák tovább
ezt az egyszerű bölcs örömöt, amelyet társasága jelent. Felesége szelíd és kedves teremtés,
aki láthatóan biztonságban érzi magát abban a
szeretetben, amellyel férje őt körülveszi.
Legutóbbi találkozásunkkor kértem Orosz
Károlytól, hogy mesélje el nekem második
kislányuk születésének történetét, aki oly
hirtelenséggel és gyorsan akarta meglátni e
napfényes világot, hogy kórházba menetelre
gondolni sem lehetett.
Szeretném most én is megosztani Önökkel
Orosz Károly és Halász Dóri második gyermeke születésének rendkívüli történetét.

Valamikor régen az otthon szülés természetes volt, bár nem voltak ebben magukra
hagyva a várandós nők, mert a bábaasszonyok
mellettük voltak, és ösztönös szakértelemmel tudták, mit kell tenniük. Ilyen bábaaszszony volt az egyik nénikém, Piróth Rózsika
néni, aki az édesanyám születésekor is segédkezett a nagymamámnak, és aki az én fülemet is kiszúrta, amikor még kislány voltam. Emlékirataiban összefoglalja, hogyan történik egy otthoni szülés. Ezek a sorok jutottak eszembe akkor, amikor Orosz Károly mesélni kezdte nekem felesége szülésének történetét. Egészen részletesen leírta az eseményeket, és közben azt vettem észre rajta,
hogy ösztönös nyugalommal és felelősséggel
végig tudta, hogy mit kell tennie. Láttam,
hogy az átélt események az életre szóló öszszetartozást még jobban megerősítették kettejük között. Nem könnyű dolog az ember

születése. Sem megszületni, sem megszülni
nem egyszerű. Elég egy apró figyelmetlenség, egy rossz mozdulat, egy apró tisztátalan
dolog: és máris megvan a baj. Ám vannak
helyzetek, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy a protokoll előírja. Amikor az
élet utat kér magának, és elsöpör minden
szabályozást. Orosz Ilona születése ilyen
történet.
Fogadják szeretettel az édesanya, Orosz
Károlyné Halász Dóri szülésének történetét,
úgy, ahogy ő maga emlékszik vissza arra a
feledhetetlen napra.
„2021. június 02. Szerda reggel izgatottan
indultunk férjemmel, Karesszal Pestre egy
újabb CTG-vizsgálatra. Nagylányunkra, a
két és fél éves Eszterre dédimamája és az én
keresztanyukám vigyázott. A héten már ez a
harmadik pesti utunk, mert betöltött 40. hétben járt a terhességem. Az izgalom oka, hogy
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hajnali 4-től erőteljes, rendszeres fájások
jelentkeztek. Ez azonban ritkulni látszott,
mire beértünk, így a körülmények ellenére hazaküldtek azzal, hogy ráérünk 5 perces fájásokkal hívni a mentőt. A vizsgálat
után azt is közölték az orvosok, hogy ha
vasárnapig nem indul be magától a szülés, akkor vasárnap be kell feküdni, hogy
hétfőn beindíthassák.
Csalódottan autóztunk haza, én pedig
sehogy sem akartam beletörődni a programozott szülésbe. Hazaértünk, és a dédit
a keresztanyukámmal együtt hazaküldtük
Kecskemétre, hogy még nem szülünk (az
orvosok szerint). Délután 4 körül elindultam Eszterrel a játszótérre. Az új óvodánál találkoztunk Hegedűs Csabáné Marika barátnőmmel. Egy kis beszélgetés után
viccesen megjegyezte, hogy ha bármi
van, szóljunk nyugodtan nekik. Mintha
megérezte volna... Továbbindultunk, de
pár méter után az erős görcsök miatt hívtam Kareszt, jöjjön értünk. Még ekkor
sem vettem komolyan a dolgot, már napok óta fárasztott a levegővétel is, mondhatni megedződtem a végére. Mégis az
egyre erősebb és sűrűbb jóslófájások miatt 6-kor kicsit lepihentem. Remélve, hátha szükség lesz az energiára másnap hajnalban.
Egy óra múlva következett be a meglepő fordulat. Rendszertelen jóslókból hirtelen 7-8 percesek jöttek, negyed 8 körül
már fogcsikorgatva markoltam a hálószobaszekrény sarkát. Összeszedve a maradék
erőm, felhívtam az unokahúgom, Kocsis
Évit, hogy a megbeszéltek szerint induljon el
Kecskemétről Eszterre vigyázni, mert úgy
néz ki, hamarosan indulni kell a kórházba.
Ekkor hívta Karesz is, 19:35-kor a mentőket.
Mire bemondta az adatokat, már összeértek a
fájások. Eszter lányunk eközben fel-alá járkálva a lakásban nem igazán értette, mi történik. Apa gyorsan a tv elé ültette a nappaliba
mesét nézni, közben én felhívtam Marikát,
hogy át tud-e jönni Eszterre vigyázni, mert
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séggel válaszolt a bennem percenként
felmerülő kérdésre: Hol jár már a mentő?
20:10-kor megérkeztek, infúziót kötöttek, két-három tolófájás után életében
először felsírt Iluskánk 20:21-kor. Annyira gyorsan történt, aggódni sem volt
időnk, csak sodródtunk az eseményekkel.
Hála Istennek mindenféle komplikáció nélkül zajlott le ez az emlékezetes
szülés. Karesz a helyzet magaslatán volt
végig, és örökké az emlékeimben őrzöm
majd a büszke mosolyát, mikor először
megpillantotta második kislányunkat.
Hálás vagyok az erejéért és a türelméért,
amivel végigkísért a kilenc hónapon és
ezen a hihetetlen órán át.
Köszönettel tartozom a mentősöknek,
akik nagyon profin vezényelték le a szülést,
megadva a biztonságérzetet, gazdagítva a
pozitív szülés élményt, és ámulok a higgadtságon, mintha mi sem lett volna természetesebb, mint hogy itt és most szülünk…
Külön köszönöm a Ráckevei és Dömsödi Tűzoltóságnak, hogy az emeleti keskeny lépcsőn segítettek lejutni a mentőbe.
Köszönöm továbbá azoknak, akik a
helyszínen velünk együtt izgultak a kis
jövevény érkezésén.
Iluskánk pedig igazi kis virgonc, életrevaló kislány, mégis nyugodt és türelmes, mint a nővére. Napról napra erősebb és ügyesebb, én pedig nem győzök
gyönyörködni bennük.
Hála és Köszönet.”
úgy néz ki, nem tudjuk bevárni az unokahúgomat. A kis pocaklakó egyre erőteljesebben
kapálózott, azt gondoltam, nem könnyíti meg
a helyzetet.
De nem lett igazam, ugyanis végül egy jól
irányzott rúgással megrepesztette a magzatburkot, felgyorsítva ezzel a folyamatot. Itt
már tudtam, hogy nem megyünk sehova,
csak a mentőt vártam türelmetlenül. Karesz
eközben a diszpécserrel folyamatosan kommunikálva, uralva a helyzetet lefektetett, törölközőt készített, szemmel tartott, és kész-

Az életért a hála annak szóljon, aki annak
egyedüli forrása. Aki teremt Szava által, aki
szeretetben hit által tart össze családokat.
Ahol felismerik a szülők, hogy az élet folytatása a gyermek, aki jelenti majd a jövőt, a
túlélést és az örömöt.
Isten áldja meg ezt a gyönyörű családot békességgel, szeretettel. Legyen az ő életükben
ez a megtapasztalás annak felismerése, hogy
sosem marad el felőlünk a Gondviselés.
Közreadta: Szabó Andrea
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Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön
A címben megjelölt téma igen szerteágazó, alapos kutatómunkát igénylő feladat. A helyi értéktár feltárandó munkái közül erre vállalkozott Varga
Gézáné nyugdíjas tanító néni. A témakör teljes körű feldolgozása még nem fejeződött be, ám megállapodtunk abban, hogy a már feltárt és összeállított anyagokból rovatot indítunk. Ennek tizenhatodik részeként dr. Wagner Viktorról lesz szó.

DR. WAGNER VIKTOR
Ha valaki orvoshoz megy, a váróteremben többnyire van ideje
körbenézni. A sarokban egy réges-régi orvosi szekrény, benne
mindenféle eszközökkel. Foghúzáshoz, injekció adásához, fülvizsgálathoz, tálak,… A falon napos tájakról poszterek. A faliújságon legfölül:
„SALUS AEGROTTI
SUPREMA LEX ESTO”,
vagyis
„Betegeink jóléte a legfőbb
törvény”.
Rendeletek, tájékoztatók, jó tanácsok. A rendelő ajtajánál a táblán ez áll:
DR. WAGNER VIKTOR
Oktató háziorvos, háziorvos
Sebész, traumatológus szakorvos
A Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék
akkreditált oktatója
Budapesten született 1957. május 25-én.
A Dömsödi Hírnök 2012. áprilisi számában a következőket olvashatjuk:
„Már 10 éves korom környékén elterveztem, hogy orvos leszek. Tulajdonképpen a szakma misztikuma fogott meg, és hogy emberekkel lehet
foglalkozni. A családom segítette a munkámat, főleg kezdetben sokat kellett éjszaka is dolgoznom.”
1975-ben érettségizett Egerben, a Gárdonyi Géza Gimnáziumban,
majd egy évre rá megkezdte tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. A diploma megszerzése után a szakvizsgák sorozata következett:
1986-ban Társadalomorvostan szakvizsga
1989-ben Sebészeti szakvizsga
1991-ben Baleseti sebészeti szakvizsga
2013-ban Háziorvostani szakvizsga
Cegléden és Budapesten dolgozott, mielőtt 2012-ben Dömsödre jött a
II. számú háziorvosi praxis háziorvosának.
Ismét a 2012-es Dömsödi Hírnökből, amikor éppen csak beindult a
munka:
„Bevezettem az előjegyzéses rendszert, ami az egészségügyben nagyon sok helyen használatos, ami a látogatóim érdekeit szolgálja. A sürgős eseteket, balesetet, hirtelen állapotromlást azonnal ellátjuk akár a
rendelőben, akár a lakáson. Ez abszolút elsőbbséget élvez… A rendelésre
előjegyzést lehet kérni, de ez nem kötelező, az időpontos mindig elsőbbséget élvez. Mindenkit ellátunk, addig dolgozunk, ameddig beteg van a
váróban…
Elkezdtük a régi bevált metodikákat újjáéleszteni a rendelőben, az alvadási és vércukor vizsgálatok újraindításával. Főleg az adminisztrációs
területen vezettünk be néhány újítást, a digitalizálás bevezetésével… Sokat kell tenni a megelőzés és a kialakult betegségek kezelésében.”
Öt év múlva a Dömsödi Hírnökben Stefanovics Lajosné nyugdíjas főnővér a következőket írta:

„Az öt év alatt dr. Wagner Viktor megváltoztatta a rendelő küllemét, berendezését és működését. Nem ismerve fáradtságot, folyamatosan valósította meg terveit, elképzeléseit, modern eszközök beszerzését. A rendelő átalakítása, korszerűsítése folyamatosan történik.
A betegek adatait és leleteit számítógépes rendszerben rögzítik. A
vizsgálóban korszerű EKG-készülék, állítható vizsgálóasztal (elektromos), infúziós állvány, vérvételi szék (infúziós kezelések lefolytatására is alkalmas) kerültek.
Nagy segítség a betegek számára a telefonon, e-mailen történő bejelentkezés, vizsgálati időpont kérése. A váróban a régi, elavult székek kényelmesebbre, esztétikusabbra cseréje, valamint házi múzeum
teszi kellemesebbé a várakozási időt. A mellékhelyiség kifogástalanul
higiénikus, a betegek megváltozott igényeinek megfelelő. Az esetleges
sürgős betegbehívást biztonsági kamerarendszer felügyeli.
Az energiatakarékosság érdekében a napelem és az elektromos fűtőberendezések beüzemelése is megtörtént. A doktor úr rendszeres továbbképzéseken vesz részt, továbbá fontosnak tartja az asszisztensek
továbbképzését is.
Szép, gondozott kert, rendezett udvar, nyugodt környezet fogadja a
betegeket.”
A tervek megvalósítása, a rendelő felszerelésének bővítése, a munkaeszközök korszerűsítése azóta is folyik.
– Milyen egy orvos élete, milyen egy munkanapja? – kérdezem.
A választ először az orvosi rendelőben gyakorlatát végző doktornő
adja:
– Sűrű, felelősségteljes. Az egyetemen sok az óra, sok a gyakorlat.
Mi nem hibázhatunk, mert a tévedésünk emberéletekbe kerülhet.
Mindig a maximumot kell nyújtani. Nehéz megtalálni az egyensúlyt
a tanulás és a szabadidős tevékenység között, mivel ez utóbbiból nagyon kevés van. Pedig erre is szükség lenne, főleg a sportolásra, mert
enélkül a hivatás sem úgy megy, ahogy kellene.
A doktor úr egészíti ki az előbbieket egy átlagos nap időbeosztásával: reggel fél 7-től fél 8-ig vérvétel, ezután rendelés. Majd betegellátás lakáson, ami vagy hívásra történik, vagy a régi betegek látogatásával. A több mint egy éve tartó járványhelyzet, a beoltások megszervezése, lebonyolítása sok munkát ad. Hozzá tartozik az Iskola és a
Szőnyi Otthon ellátása is. Sok a helyettesítés, ráadásul nem csak
Dömsödön. Este 8 óra körül végez a napi teendőivel. Nagyon beszippantja a szakma az embert, sokrétű a tennivaló. Ráadásul a rengeteg
adminisztrációs és anyagi megterhelés, ami mindenféle változtatás
velejárója.
Erőfeszítéseinek és munkájának elismeréséül 2017-ben a „Dömsödért” Emlékéremmel tüntették ki.
„Dr. Wagner Viktor 2012. március 1-től a II. háziorvosi praxis háziorvosa.
Gyógyító munkáját a betegek nagy megelégedésére végzi. Saját
forrásait felhasználva rendelőjében komoly fejlesztéseket hajtott végre, amelyek egyértelműen a betegek gyógyulását szolgálják.
Komoly feladatnak tekinti a lakosság egészségügyi felvilágosítását, állapotának felmérését. Szinte valamennyi szabadtéri rendezvényünkön ezt a gyakorlatban meg is valósítja.
Gyógyító munkáját kellő hivatástudattal és türelemmel végzi.
Fentiek alapján Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete méltónak találja Dr. Wagner Viktort a „Dömsödért” Emlékérem kitüntetésre”
(Dömsödi Hírnök, 2017. május)
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Egyéni vállalkozó legyek vagy adószámos magánszemély?
II. rész
A Pest Megyei
és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
(röviden: PMKIK)
székhelyének új címe: 2045 Törökbálint, Kazinczy
Ferenc utca 124. A
levelezési cím nem
változott: 1364 Budapest, Pf.: 81.
Tájékozódás a PMKIK honlapján:
http://www.pmkik.hu
Tanácskéréshez e-mail elérhetőségek vállalkozóknak:
www.tanacsadas@pmkik.hu
egyenivallalkozo@pmkik.hu
Díjmentes információforrás:
pénzügyi tanácsadás és szervezetfejlesztés
Pénzügyi és Sportmenedzser Iroda Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 52. fszt. 1.
Telefon: +36 30 73 73 700, +36 30 9 626 700
Pénzügyi stratégia vállalatvezetőknek, jövőtervezés, munkáltatói gondoskodás, jóléti csomagok, megtakarítási biztosítások, privát nyugdíj.
Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban személyesen vagy online formában.
A pénzügyi és jövőtervezési tanácsadás és a
szolgáltatások közvetítése díjmentes.
A települési helyi sajtótermékben megjelenő
szakmai cikkek a valamely tevékenységet gyakorló természetes személyek, egyéni és társas vállalkozók tájékozottságát hivatott szolgálni a megyei gazdasági kamara tanácsadó szolgálatának
tapasztalatai alapján. E célnak megfelelően a jelen
elemzés – a helyi újság terjedelmi korlátaitól függően, teljes körűség nélkül – kísérli meg a különbségtételt az egyéni vállalkozó és az adószámos
magánszemély között. A cikk csak a korlátozottan
alkalmazható „vállalkozási forma” választásának
lehetőségét, körülményeit ismerteti, hogyan, milyen megközelítéssel történhet az egyéni vállalkozótól való elhatárolás, de részletesen nem tér ki arra, hogyan adózik az adószámos magánszemély.
A cikk I. része tartalmazta, hogy az egyéni vállalkozó saját felelősségére, kockázatára, rendszeresen, üzletszerű, jövedelemszerző gazdasági tevékenységet végez. (Evec. tv., 2009. évi CXV. tv.)
A saját felelősségére kifejezés azt jelenti, hogy
az egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „e.v.” – a
tevékenységéért és annak következményeiért köteles helytállni. Így például a hibás teljesítés kijavításáért, fogyasztóvédelmi szabályok betartásáért vagy másnak okozott kár megtérítéséért stb.
Az e. v. döntése a vállalkozásnak pénzt hoz vagy
pénzt visz el. Ha az e. v. valamely döntési helyzetben jól határoz, akkor a vagyona gyarapodik, ha
rosszul dönt, felesleges kiadás vagy a vagyon
csökkenése következik be, amely elmehet akár a
teljes vagyonvesztésig. A rendszeresség azt jelen-

ti, hogy a vállalkozó nem alkalomszerűen, nem
esetenként, hanem tartósan, hosszabb távon, megrendelések befogadásával, anyagkészlettel, a munkához szükséges szerszámokkal, vállalkozói kivét
(megélhetési cél) és egészségbiztosítási jogosultsággal, valamint a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő megszerzése céljából végzi a tevékenységét. A szakirodalomban az üzletszerű gazdasági
tevékenység fogalmának többféle megközelítése,
meghatározása is található. A tapasztalatok szerint
közérthetőnek az tűnik, hogy a vállalkozás ellenérték, azaz vállalkozói díj fejében nyereség és vagyonszerzés, illetve jövedelemszerzés céljából
folytatja az üzletszerű tevékenységet. Üzletszerűnek tekinthető az értékesítési célú tevékenység
(beszerzés-eladás), valamint az is, ha kereskedelmi mennyiség forgalmazása történik. A tevékenység abban az esetben is üzletszerűnek minősül, ha
nem hoz eredményt, de kitűnik a jövedelemszerzési cél. A meghatározások közül a nyereség fontos fogalom a vállalkozás számára, ugyanis a fejlesztés, a beruházások, eszközpótlások, hiteltörlesztések, valamint az e.v. osztaléka a ráfordítások
feletti nyereségből fedezhetők.
Már önmagában az a tény eldönti az egyéni
vállalkozói jogállás választását, ha a természetes
személynek nincs olyan főfoglalkozása, ahonnan
jövedelme származik, és nincs biztosítási jogviszonya sem. Ha a természetes személy a fenti információk figyelembevétele nélkül rosszul választja meg a vállalkozási formát, a tevékenységét
tévesen adószámos magánszemélyként gyakorolhatónak tekinti, az adóhatóság átminősítheti egyéni vállalkozássá.
Az átminősítés adóhiányt és járulékhiányt
eredményez, tehát utólag keletkezik fizetési kötelezettség. A természetes személyeknek és a már
működő vállalkozások képviselőinek a döntésük
meghozatala előtt érdemes több forrásból tájékozódni, és javasolt az ingyenes tanácsadó szolgáltatások igénybevétele is.
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény (Evec. tv.) tartalmazza az egyéni vállalkozás alapításának szabályait és feltételeit. Az adószámos magánszemélyre vonatkozóan jogszabályaink közvetlenül alkalmazható rendelkezéseket nem tartalmaznak. Arra
a kérdésre, hogy ki és milyen feltételekkel lehet
adószámos magánszemély, csak közvetett módon
lehet választ találni. Az előnyeit és a hátrányait
jogszabályokból lehet összegyűjteni. A válasz
megközelítéséhez azonban a cikk I. részében szereplő Evec. tv. és az Szja törvény kivonata ad eligazítást. Az előnyök és a hátrányok megállapításához a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvény (Gktv.) és a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (Helyi adó tv.) helyi iparűzési
adóra vonatkozó rendelkezései tartalmaznak szabályokat. Melyek a legfontosabb jellemzők?
Az egyéni vállalkozási forma rendszeres tevékenységet feltételez, az adószámos magánsze-

mély tevékenysége nem
rendszeres, adófizetési kötelezettsége is
csak akkor keletkezik, ha jövedelme képződik,
az egyéni vállalkozó
az általa kiszámlázott
összeget teljes egészében megkapja a meg- Dr. Csanádi Károly
rendelőtől, míg az adó- kamarai jogtanácsos
számos magánszemély
esetében a kifizetőnek adólevonási, bevallási és
adó-befizetési kötelezettsége áll fenn, a kifizető
csak a levonással csökkentett összeget fizeti ki az
adószámos magánszemélynek,
az adószámos magánszemélynek nincs kamarai hozzájárulás [Gktv. 2.§ a) pont és 34/A. §] fizetési kötelezettsége, ez évi ötezer forint megtakarítást jelent,
az adószámos magánszemélynek nincs helyi
iparűzési adó [Helyi adó tv. 35. § (2) bekezdés] fizetési kötelezettsége,
az adószámos magánszemély a költségelszámolás mértékéről nyilatkozatot tehet a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
[Szja tv.] szerint,
az adószámos magánszemély a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozik, a költségek
elszámolása korlátozott, kivétet sem számolhat el,
mert nem minősül egyéni vállalkozónak az Szja
tv. szerint sem, de ez csak azzal a feltétellel áll
fenn, ha a törvényben meghatározott adózási módon számol el,
az adószámos magánszemély csak a hatályos
Szja tv.-ben meghatározott mértékig számolhat el
költséget, veszteségelhatárolást nem érvényesíthet, erre a korlátozásra érdemes odafigyelni,
az adószámos magánszemély forma előnyös
annak, akinek van teljes munkaidős munkahelye,
ehhez kapcsolódó biztosítása és fizetése, a választott tevékenysége nem rendszeres és nem
engedélyköteles, továbbá a tevékenység gyakorlását jogszabályban nem kötötték vállalkozás alapításához.
Az adószámos magánszemély státuszát valamikor, eredetileg a szellemi szabadfoglalkozású tevékenységekre találták ki. Az idők folyamán bővült a forma választásának lehetősége, és ma már nemcsak a cikk I. részében az
Szja törvényre hivatkozva megnevezett ingatlan-bérbeadásra vonatkozhat, hanem a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.
§-ának 39. pontjában szereplő magánszálláshely-szolgáltatásra is. Ezenkívül választják a
színházon kívül fellépő színművészek, nyelvtanárok, vizsgaelnökök, tanácsadók stb.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó
európai uniós kkv. tréner
műsorvezető-szerkesztő a FIX Televízióban
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A focicsapat jó szereplése, kisebb megtorpanásokkal
A negyedik fordulóban Pilisvörösvárra utazott csapatunk.
Pilisvörösvár : Dömsöd 1:1 (1:1)
A 35. percben Kerekes Zoltán szerzett vezetést csapatunknak. 10 perc múlva Török egyenlített a hazaiak részéről. Döntetlen, amely nem
rossz eredmény idegenben.
A következő mérkőzésen nagy gólarányú
győzelmet aratott csapatunk.
Dömsöd : Délegyháza 6:0 (3:0)
Jv: Tóth (Filácz)
Szilágyi – Turcsán (Reibl 72. p.) Dudu Gbubemi, Kerekes (Moharos 57. p.), Szabó Z. –
Rösch, Végh, Nyisztor – Cziráky, Riegel (Faragó), Horák (Király 66. p.). Edző: Szanyó Tibor.
A mieink góljait Cziráky, Nyisztor, Riegel,
Dudu, Cziráky és Szabó Z. szerezték sorrendben. Biztos győzelem jó játékkal, sok kihagyott
helyzettel.
A sorsolásnak megfelelően ismét itthon játszott csapatunk.
Dömsöd : Gyál 1:1 (0:1)
Dömsöd, 80 néző
Jv: Zelman (Winkler, Kakuszi)
Dömsöd: Szilágyi, Faragó, Turcsán, Dudu
Gbubemi, Kerekes (Moharos 62. p.), Szabó Z. –
Rösch, Joszkin (Végh 46. p.), Nyisztor – Cziráky, Horák. Edző: Szanyó Tibor.
Már az ötödik percben Cziráki a bal kapufát
találta el mintegy 25 méterről. Továbbra is némi
mezőnyfölényben játszott a Dömsöd. A Támadások közben fellazuló védelem mellett kiugró
gyáli csatár fellökte Szabót, majd a kapura tört,
ahol Szilágyi csak szabálytalanság által tudta
megállítani. A játékvezető 11-est ítélt, amelyet
Andorkó értékesített. Itt szeretném megjegyezni, hogy a játékvezetőnek kifelé szabadrúgást
kellett volna adnia. Az egész mérkőzésen jellemző volt, hogy a játékvezető fiatal kora és jó
kondíciója ellenére csak kocogott a pályán, és a
kezdőkörből irányította a meccset. Az ellenfél a
megszerzett vezetés után több támadást vezetett. Az egyik végén Dudu a 16-os vonalánál becsúszva szerelt, és eltalálta a csatár lábát. A
játékvezető sípja most néma maradt. Ez inkább
volt 11-es, mint az előbbi. A második félidőben
támadólag lépett fel csapatunk. Végh Gábor jól
szállt be a játékba. A mindkét oldalon többször
vezetett szép támadást csapatunk, a gól azonban
nem született meg. Az egyik kapu előtti kavarodás végén Turcsánt szabálytalanul szerelték,
a játékvezető a 11-es pontra mutatott. Rösch
Péter egy lépést téve lőtt, a kapus védett. Az
elmulasztott lehetőség után a 65. percben
Rösch lövése megpattant egy védőn, és behullott a bal alsó sarokba.
A hátralévő időben is többet támadtak a mieink, de gólt már nem sikerült elérni. A mérkőzés
legjobbja Faragó Gábor volt.
Ócsa : Dömsöd 1:0 (0:0)
Az Ócsára látogató csapatunk átmentette

gyenge góllövő képességét, és a 83. percben bekapott góllal elvesztette veretlenségét, és a tabellán lecsúszott a negyedik helyre.
A hátralévő hazai mérkőzések:
Dömsöd : Törökbálint okt. 17. 15 óra
Dömsöd : Pilisszentiván nov. 7. 13 óra 30 perc
Hajrá Dömsöd! Támogassuk csapatunkat a
pálya széléről is.
Varsányi Antal

Köszönjük!!!
Áramszünet van. Tudom, mert még előzetes értesítést is küldtek róla. Felkészültem
rá, erre a napra nem terveztem semmi olyat,
amihez szükség lenne az áramra. És mégis!
Kezemben a csésze víz, indulok a mikróhoz, berakom, de az ajtaját becsukva nem
működik.
Ja, persze! Hát áramszünet van!
Annyira természetes, az életünk nélkülözhetetlen része lett az elektromos áram,
hogy még áramszünet esetén is automatikusan nyúlunk a kapcsoló felé.
Égett szag van a környéken. Valaki tüzet
gyújtott. Nem! Tűz van! Az utóbbi években
kétszer volt alkalmam közelről is látni, mi
történik akkor, ha riasztják a tűzoltókat.
Az első esetben egy lebontott kémény
okozta a problémát. Gomolygott a füst a
cserepek közül. A szomszédok szóltak a lakóknak, hívták a tűzoltókat, hoztak létrát,
próbáltak segíteni. Nem telt el öt perc, érkeztek a saját autójukkal a tűzoltók. Rövid
időn belül megérkezett a dömsödi tűzoltóautó is, majd még kettő. A polgárőrök biztosították a helyszínt, a rendőrök a tűzeset
körülményeit vizsgálták. Mindenki tudta a
dolgát. Sikerült a tüzet elfojtani. Már kényelmesebben mozogtak, kezet fogtak, beszélgettek. A munkának azonban még nem
lett vége. A padláson ellenőrizték, nincs-e
parázs valahol. Jó két óra múlva csendesedett csak el a környék. Mindez vasárnap,
ebédidőben, amikor a falu lakói éppen a finom ételt kanalazgatták.
A második esetben sem kellett sokat várni a segítségre. Itt már komolyabb volt a
tűz. Hatalmas füstfelhő gomolygott, félelmetes robbanások, durrogások hallatszódtak. A szomszédok csak annyit tehettek,
hogy a kaput kinyitották, az autókkal elálltak az útból. Pokoli hőség volt. Egy, majd
még két tűzoltóautó. Tetőtől talpig beöltözött emberek rohantak oltani, menteni a
még menthetőt.
Nagy segítség volt, hogy akadt olyan utcabéli, aki meg tudta mondani, hol lehet a
betemetett tűzoltócsap, segítettek kiásni. Itt
is órák teltek el, mire minden elcsöndese-

Kútfúrás
110-es csatornacsővel –
garanciával.

06-30-964-0485
dett, biztonságban volt ember, lakóház, a
parázs kialudt, elmentek a tűzoltók.
Aznap este a következő szöveg jelent
meg a Facebookon:

Mi köze van ehhez az áramszünetnek?
Annyira hozzászoktunk, ha tűz van, jönnek
a tűzoltók, a polgárőrök, és segítenek. Éjjelnappal, munkanap, ünnepnap, mindig, ha
szükség van rájuk. Társadalmi munkában.
Kedves Tűzoltók és Polgárőrök! Köszönettel mi, a falu lakói tartozunk!
Köszönjük!!!!
A Wesselényi utcából
Pék Dávid Zoltán és Varga Gézáné
Utóirat: Mivel az utcában egyedül Pék
Dávid Zoltán tudta, hol található a tűzcsap,
vállalta, hogy jelet és táblát fog ide elhelyezni. Arra azonban szükség lenne, hogy
minden utcában fellelhető és működőképes
legyen a tűzcsap.
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Állatorvosi tanácsok
Babesiosis
Magyarországon a kullancsok által terjesztett
fertőző betegségek közül a kutyás körökben
„kullancsfertőzés”-ként is emlegetett babesiosis okozza a legsúlyosabb megbetegedéseket. A
betegség településünkön és környékén az átlagosnál jóval gyakoribb, a kullancsok nagy száma és nagyfokú fertőzöttsége miatt. A babesiosis kezelés nélkül sokszor halálos kimenetelű
fertőzés, ezért ennél a betegségnél a tulajdonos
tájékozottsága sokszor életmentő lehet. A babesiosis kórokozói egysejtű, vérben élősködő
paraziták (Babesiacanis), melyek a vörösvértesteket teszik tönkre. Világszerte számos állatfajt
károsítanak, más babesia okoz betegséget a
szarvasmarhákban, mint a lovakban, és ismét
egy ezektől eltérő babesia faj betegíti meg a kutyákat. A macskákra veszélyt jelentő Babesia
Indiában és Afrikában ismeretes, hazai előfordulását még nem igazolták. A babesiák a fertőzött kullancsból (Deremacentorreticulatus) kerülnek vérszívás útján az áldozatba. A kullancsok a vérszívás kezdetekor nem azonnal juttatják be az áldozat szervezetébe a kórokozókat. A
babesiák az éhes kullancsban ugyanis olyan
szerkezeti formában találhatók, ami nem alkalmas az emlősállatok megfertőzésére. A vérszívás megindulása egyfajta jeladás, melynek hatására szerkezeti átalakulás indul be az egysejtű
élősködőknél. Mintegy 48 órával a vérszívás
megkezdése után a kullancsban már tolonganak
a fertőzésre kész, átalakult babesiák. A babesiák
átvitelének esélye a vérszívás kezdetétől számított 24 órán belül minimális, 24-48 óráig kicsi,
48-72 óra között nagy, 72 óra elteltével pedig
szinte teljesen bizonyos. A kullancsok közül
nem mind hordozza a parazitát, és annak elterjedése kullancsfajonként is különböző. Ezért nem
minden kullancs „csípése” okoz megbetegedést. Viszont a betegség kialakulásához elegendő akár 1 fertőzött kullancs „csípése” is. Sajnos
sokszor az a tévhit altatja el a Gazdik gondoskodását, hogy a kullancsok a fákon élnek. Ez nem
igaz, a kullancsok maximum 1,5 m magasságban találhatóak elsősorban, így a füves-bokros
területek, bármely magánház udvara optimális
környezet lehet a veszélyes ízeltlábúak számára. A babesiosis egy rövid idő alatt kifejlődő és
lezajló betegség, mintegy 2-7 nap lappangási
idő után, elhúzódó esetben akár 2-3 hét múlva

alakulnak ki a betegség tünetei. A tünetek heveny esetben kezdetben bágyadtság, étvágytalanság, láz (ez utóbbi gyakori, de nem feltétlenül megjelenő tünet), vérfogyottság. Ezt követően barnás vizelet (vérfestékvizelés), sárgaság
és a veseelégtelenségre jellemző tünetek (bűzös
lehelet, hányás stb.), az elhullás néhány napon
belül bekövetkezhet. Idegrendszeri tünetek is
jelentkezhetnek. A súlyos elváltozások arra vezethetők vissza, hogy a babesiák a vörösvértesteket szétrombolják, a szétesett vörösvértestekből a keringésbe jutott vérfesték a vesék finom
szűrőrendszerét tönkreteszi, a mérgező anyagok
kiszűrése a szervezetből leáll. Mivel a betegség
legtöbb esetben valóban nagyfokú bágyadtsággal jár – a kutya kifejezetten levert, étvágytalan,
ezért sokszor szerencsére már ilyenkor állatorvoshoz fordul a gazdi. A babesia nevű parazita ellen ugyanis létezik injekciós készítmény,
mely egyszeri beadása elpusztítja a korokozót,
és az állat szövődménymentesen felépül néhány
nap alatt. Minél később kapja meg ezt az injekciót a babesiával fertőzött állat, annál nagyobb a
veszélye a betegséggel járó szövődmények kialakulásának, melyek közül több gyógyíthatatlan és halálos. A legsúlyosabb szövődmény lehet a vesék károsodása, immunológia megbetegedés vagy idegrendszeri agykárosodás. A szövődmények – amennyiben kezelhetők – sokszor
csak hosszan tartó kezeléssel gyógyíthatók. A
fentiekből leszűrve a legokosabb, amit a Gazda
tehet, ha folyamatosan védekezik a kullancsok
ellen, illetve ha a tünetek bármelyikét is tapasztalja, minél hamarabb állatorvoshoz fordul, mert itt
tényleg csak napokról, sőt órákról beszélünk a
betegség kimenetelét és szövődményeit tekintve.
A kezelés az eset súlyosságától függ, de a babesia
elleni hatóanyagot tartalmazó gyógyszert (figyelem: ez NEM kullancs elleni oltás) mindenképp
meg kell kapnia az állatnak. A betegség megelőzésének lényege, hogy a kullancsok ne juttathassák a kórokozókat a kutya szervezetébe, ennek
megfelelően a vérszívókat a babesiák átvitele
előtt el kell pusztítani. A kullancs eltávolítása
nem bonyolult. Kaphatók erre speciális kullancseltávolító eszközök (csipesz, kanál), de akár
körömcsipesszel is megfoghatjuk. A kullancs
potrohának megnyomása nélkül fogjuk meg lehetőleg a kullancs fejét minél közelebb a bőrhöz.

Tisztelt
állattartók!

A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti
rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a
Horváth-kert mellett!) rendelési ideje
2018. január 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!)
Ezután tekerjük bármelyik irányba (a kullancs
„fullánkja” a tévhittel ellentétben nem menetes,
így mindegy merre tekerjük), és határozott mozdulattal szedjük ki a kullancsot. Nem okoz gondot, ha a kullancs feje vagy szívószerve leszakad
és a bőrben marad. Ez pár nap múlva kiesik, bajt
nem okoz, a kullancs e része nem fertőz! A kullancsok kutyákon való megtelepedésének megakadályozására rendelkezésre állnak különböző
„cseppentős” (spot on) készítmények, tabletták,
bolha- és kullancsirtó nyakörvek. Ezek esetében
mindig figyelembe kell venni a szerek hatásidejét, lejáratukkor újabb kezelést kell végezni.
dr. Siket Péter állatorvos

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitvatartása
Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk nyitvatartása: Hétfő–Péntek: 10 – 16 h, Szombat: 8 – 12 h.
Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
Múlt havi gondolataimat folytatom ebben az írásban is, a magam szubjektív szemüvegén keresztül. Néhány írásban most az esküvőkről beszélek – talán annak okán, hogy életem nagy részében zenészként számos
hétvégét töltöttem ezeken a családi rendezvényeken. Ebben az írásban
megint kicsit vissza-visszatérek a népi hagyományokhoz és szokásokhoz,
ugyanis most arról lesz szó, hogy hogyan gyűrűzött be a nyugati „kultúra”, vagy ha éppen úgy tetszik – a jóléti társadalom szokásai az esküvőkre
és annak hangulatába.

Majmok bolygója
Egyre inkább kezdjük ugyanis levetkőzni a régi magyar szokásainkat a nyugati kultúrák majmolása miatt. Ez persze nem csak az esküvőkre igaz, hanem a többi – főképpen ünnepléshez és szokáshoz is
kapcsolódik, kezdve a Valentin- és kihívás-napoktól a számomra
bosszantó, Mindenszentek környékén egyre inkább majmolt Halloween-ig. Ezek a szokások már mind a fogyasztói társadalom anyagi
jólétéből fakadnak, konkrétan az ünnepekből is üzletet csinálunk!
Számomra nonszensz, hogy egy hírben azt olvasom, hogy egy nagy
angol áruház már a nyár végén kezd felkészülni a karácsonyra... No
comment. No, de elkalandoztam! Esküvői szokásokról lesz szó!
Kezdjük az elején. Az esküvőt még csak tervezik a fiatalok, de máris
egy csomó pénzbe kerül. Vegyük például a tisztelt násznép meghívását. A
„Tökéletes” esküvő tökéletes szervezést kíván, ami az esküvői meghívókkal kezdődik. A tisztelt házasulandó szebbnél-szebb, giccsesebbnél-gicscsesebb meghívót választhat a pénzéért. Na, hogy is volt ez régen? Jelentem, a közelebbi rokonokat a vőfély vagy az ifjú pár hívta meg személyesen. Jó magyar szokás szerint a vőfélynek nemcsak az esküvőn, hanem
már az előkészületeknél is nagy szerepe volt – hozzátartozott a munkájához! Dallal, verssel, rigmussal. Ha ma már nem is a vőfély jár hívogatni,
de a személyes meghívás – szerintem – százszor többet ér bármilyen cizellált meghívónál.
Ruhamizéria. Ez aztán az egyik sarkalatos pont! Régen a szertartás általában népviseletben történt, és ha belegondolunk, annál szebb és egyénibb
menyasszonyi ruha nem igazán van, mint egy matyó vagy palóc menyaszszonyé. Sajnos ilyet már csak turistalátványosságként láthatunk, de nincs
ezzel semmi baj, változik a világ, és a menyasszony legtöbbször ma már
hófehér ruhában lép az oltár elé. De ezt is sikerül túlpörgetni! A televízió
tolja a képünkbe az ilyen-olyan amerikai esküvői ruhapróbálásokat, a több
ezer dolláros ruhacsodákkal, mintegy stimulálva a magyar hölgyek tudatalattiját: Ilyen kell Neked is! Legyél minél egyénibb – és persze minél drágább! Felfordulok az ilyen és ehhez hasonló mondatoktól, hogy az a ruha a
jó, amely együtt él a viselőjével, meg, mintha a saját részed lenne, meg
ilyenek... Persze van ebben igazság, én se megyek ki olyan cipőben az utcára, ami szorítja a lábam, csak az a baj, hogy ezek a mondatok általában
ott érnek véget, hogy költs, költs, költs, még többet, még, még, még!
Sorolhatnám még a divatosnál-divatosabb esküvői szokásokat a tortától
kezdve a lufi- vagy szerencselámpás-eregetésig. Utóbbit hála Istennek, úgy
hallottam, betiltották a tűzoltók. Na persze így is maradt éppen elég hülyeség. Nézzük a zenei részt! Nem egy esküvőn játszottam a kikérés alatt az
„Édesanyám, Te jó asszony” vagy az „Az én jó apámnál” c. nótákat halkan, a menyasszony vagy a vőlegény kikérője alatt. Ma már ciki nótákat
játszani vagy nótákat hallgatni az esküvőn. Ha néha odajön hozzám a család idősebb generációjából egy-egy nagypapa, nagymama vagy idősebb
rokon egy nótát kérni, a régi dallamok felcsendülése hallatán már látom is,
hogy áll fel a fiatal korosztályból valamelyik „határozottabb” egyéniség –
leszúrni a zenekart: „Itt nem siratót kell játszani! Pörgőset! Pörgőset nem
tudtok?” Na, hát így. Dehogynem. Csak az öregek már nem érzik olyan jól
magukat, mint régen. Nem baj, itt van Amerika. Meg a pörgős.

A városi esküvők manapság délután kezdődnek, általában a vacsorával. Egyre kevésbé divat a vendégvárás délre, vagy a fiús vagy lányos háznál a kikérő. Régen a lakodalom egész napos program volt,
ma már inkább csak a délutáni–esti órákra tevődik. A lakodalmas zenészeknek bizony volt, hogy 18-20 órán keresztül kellett mulattatni a
násznépet! Ma ez csak 8-10 óra, vagy ennél is kevesebb. Félreértés
ne essék, nem sírom én vissza, de azért volt előnye is a dolognak. Egy
esküvőt nem lehetett elvállalni néhány 10-20 számos repertoárral, nagyon is kellett tudni a csárdásokat, a nótákat, és mellette természetesen a tánczenét is. Ma nem ritkák a DJ-k, a modern „tökéletes” esküvő lassan, de biztosan lépked a zenésztelenség, zenei igénytelenség
felé. Konzervszokások, konzervkaja, konzerv virágok, konzervzene.
Egy kis tuc-tuc jó nagy mélynyomókkal. Műfaja: pörgős!
Az igazán jó vidéki esküvőkön már a vendégváráskor ropta a násznép! Mára ebből sem maradt meg sok. A legtöbb esküvőn a vendégek
megérkezésekor háttérzenét kérnek, sőt sokszor kérik, hogy a zenekar pihenjen vagy szüneteljen, nyitótánc vacsora után! Olyan is van,
hogy majdnem rossz szemmel néznek arra a vendégre, aki nyitótánc
előtt táncolni mer... Kőkeményen, szabályok között, így aztán kaptam már Excelben megírt forgatókönyvet, ahol percre pontosan fel
volt írva, hogy mikor mi fog történni. Mondanom sem kell, hogy az
első félórában borult az egész, az ifjú pár egész este a forgatókönyvet
próbálta betartani. Szánalmas és nevetséges, de ezt így tanítják az
„esküvőiparosok” jó pénzért – így kell. Jöhet a nyitótánc általában
CD-re, a fiatalok arra gyakoroltak, zenekarra már be sem merik vállalni. Igaz, némelyik zenekar esetében ezen nem is csodálkozom.
Magyarország különböző régióiban még élnek talán a régi esküvői szokások; a bolond menyasszony, a menyecsketánc vagy a kikérő. A mai esküvőkön már nem mindig divat menyecsketáncot tartani, bejött helyette a
gyertyafény-keringő, vagy a „pörgős”. A menyasszonytánc is csak azért
maradt meg, mert ezzel az ifjú pár pénzgyűjtést rendezhet a kapott ajándékok mellé. Tisztelet a kivételnek! Van olyan is persze, aki menyasszonytáncot rendez, de a vendégeket tájékoztatja, hogy nem kell pénzt adni hozzá! Zárójelben jegyezném csak meg, hogy az a jó szokás már teljesen kihalt, hogy a bolond menyasszony által összetáncolt pénzt a zenekar kapja... Ezt valahogy már elfelejtettük.
Akkor most egy kicsit a pénzről. Végül is az egész esküvő erről
szól. Meg lehetne oldani sokkal kisebb költségvetésből, „elit” sallangok nélkül, normálisan. Mi a feleségemmel az esküvői vacsoránkon
jól éreztük magunkat a barátainkkal és azokkal, akik kedvesek nekünk. Félreértés ne essék! Nem a lakodalom ellen vagyok, sőt! A fölösleges baromságokra szeretném felhívni a figyelmet. Az „esküvőipar” pedig kizárólag a pénzről szól!
Savanyú a szőlő! Zenészként én is része vagyok, és természetesen én is
pénzért zenélek! Csak az utóbbi időben kezdek morcos lenni azért, hogy
minden más előbbre való a zenésznél. A szervező, a díszítő, a luftballonos, a bébiszitter, a paprikajancsi, a fotóművész, a videoművész meg a
többiek. Mindegyik kell, a zenész meg minél ócsóbban jöjjön. Az se baj,
ha egyedül. Az se baj, ha DJ. Na ezért savanyú a szőlő. El kellene gondolkodni, hogy egy esküvő hangulatát mi határozza meg – a csokiszökőkút, a
fehér masni a széken, a paprikajancsi, vagy esetleg a jó étel-ital és a jó zene. Elgondolkodtató, hogy a „tökéletes” esküvőn már nem számít a zene,
csak a külsőségek – amúgy amerikaiasan.
Persze a fent említett rangsorhoz sajnos maguk az esküvői zenészek is hozzájárultak. Hogy szerintem hogyan és mivel, azt elmondom a következő részben.
Folytatása következik...
gondolatait leírta:
Ispán Imre
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Tíz éve ment el…
Bazsonyi Arany 1928–2011

Dömsöd díszpolgára, a Dömsödön alkotó
képzőművészek meghatározó alakja, Istennel,
természettel harmóniában élő, tevékenyen alkotó ember volt Bazsonyi Arany. 2011. október 13-án hunyt el. Végső nyughelye a dömsödi katolikus temetőben található.
Idézzük most fel szelíden mosolygó, törékeny alakját, művészetét, költészetét, szeretetét!
Bazsonyi Arany művészete annak mély
mondanivalója, az Istenbe vetett hitben, családjához való erős kötődésében és az őket ért megpróbáltatásokban leledzik. A kuláklistára kerülő
Bazsonyi család tagjai egyenként is magukon
viselték a megbélyegzés nyomait. A képzőművészet iránt érdeklődő Bazsonyi Aranyt felvették ugyan a képzőművészeti főiskolára, de ké-

sőbb eltanácsolták. Testvére koholt vádak alapján került börtönbe. Hogyan lehet mindezt elhordozni? Hittel! Vallásos neveltetése, majd a
művészet iránti érdeklődése, tehetsége és férje,
Vecsési Sándor biztonságot nyújtó szeretete
folytán. Festményeinek, grafikáinak fő témái
bibliai ihletésűek, de mindemellett a gyermeki
őszinte tisztaság, a természet csodái úgyszintén
tükröződnek. A „Fényes szelek” nemzedékéhez
tartozott. A fiatal írók, költők, képzőművészek
keresték, próbálták meghatározni azt az irányt,
hogy milyen is legyen a jövő képzőművészete...
Az ő pasztell színvilága, gondolkodásra késztető formavilága, hol lágyan ívelő, máskor meg
határozott vonalai mutatják az Ő munkásságának irányát. Igényesen megtervezett murális
munkái közül kiemelkedő a Lélekvárás című
szekkó, mely 1990-ben készült Pusztahencsén a
katolikus templomban. A dömsödi nyaraló falát
díszíti a boldog gyermekkort, az életutat, a családot, a művészetet és az elmúlást megjelenítő
különleges 18 négyzetméteres, 5 falon elhelyezkedő szekkó. Bazsonyi Arany gazdag hagyatéka, mely itt helyben nyilvánosan is megtekinthető, a községházán, a képtárban és a református gyülekezeti házban került a nagyközönség
látókörébe. A művésznő munkássága nem csak
vizuálisan jeleníti meg gondolatiságát, hanem
már gyermekkorától egészen az utolsó időszakig versekbe foglalva is megfogalmazta azokat.
Megjelent verses köteteit, a 2005-ben Még egyszer hazatérek és halála után, 2018-ban Szigorú

Elhunyt Sánta István festõ, grafikus
Életet szerető, küzdő ember volt. Művészeti
tevékenységével minden dömsödi találkozhatott helyi vagy környékbeli kiállításain.
A 30 éves Dömsödi Hírnök arculatának
megálmodója, Dömsöd kulturális és művészeti életének formálója, az Alkotóművészek és
Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének tagja. Nagy gondossággal rajzolt, tervezett orien-

táló térképeket, akvarell sorozatokat, rézkarcokat. A legtöbb dömsödi család otthonát díszítik helyi és mediterrán ihletésű grafikái, festményei.
Tisztelettel búcsúzunk Tőle.
A Dömsödi Hírnök Szerkesztőbizottsága
és Olvasóközönsége

PETŐ F I EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany

és

Vecsési Sándor

állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépőjegyek: 500 Ft.

időrendben címmel olvashattuk. Művészi pályafutását, családi állapotát, hátterét ismerve érthető mélyre ható lelki-testi vívódása:
MEA CULPA
Az idő már bennem hált
Száradó agyagként repedt árkos arcom
Vártam, hogy éjfélt üssön rám
Vártam, hogy meghalasszon
Ostoros vágták szakadékain
Feljajdul bennem a kín
A szív koszorúere nem tágul
Inkább megreped.
Mélységes bűn csíráján
Halovány erényként
Szakad fel szavam:
Kik szeretnek,
Értem fájnak,
Glóriám lett
Szégyenem.
Oly méltatlan bocsánatra
„Mea culpa,
Mea maxima culpa”
Bazsonyi Arany szeretete, figyelme nagy
hatással volt és nagy hatással van ma is mindannyiónkra. Verseit olvasva, festményeit, grafikáit nézve újra és újra üzen… Üzen az utókornak, mindazoknak, akik viszontszerették,
és azoknak is, akik szeretnék megismerni Őt!
Vass Ilona
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Kedves Érdeklõdõk!
A Dömsödi Református Gyülekezeti Házban megtekinthető kiállításhoz:
Megpróbáltuk az elmúlt bő évben összegyűjteni és azonosítani Dömsöd és Dab első világháborús áldozatait. A kutatás során szembesülni kellett azzal, hogy a dömsödi emlékmű korabeli dokumentumai nincsenek
meg. Így a kutatást szinte a nulláról kellett kezdeni. Hathatós segítségünkre volt a Hadtörténelmi Levéltár, személyesen Dr. Kiss Gábor alezredes,
levéltárvezető.
A levéltári, anyakönyvi, korabeli közlönyök, folyóiratok adatainak feldolgozását követően számos nyitott kérdés maradt a hősi halottak személyének azonosításában.
1. Vannak olyan, az emlékműre felírt nevek, akikről semmilyen azonosításra alkalmas információnk nincs.
2. Vannak olyan nevek, akiket a korabeli hibás vagy hiányos adatok miatt nem lehetett egy konkrét személyhez hozzárendelni, vagy eldönteni,
hogy melyik családhoz tartozó személy a sok azonos nevű család közül.
3. Vannak olyan nevek, akiket családi múltjuk kötött csak a községhez,
és az itt élő rokonság miatt kerülhettek fel az emlékműre.
4. A munka során közel félszáz olyan hősi halott került a látókörünkbe,
akik nincsenek fent az emlékműveken.
Munkánkat a községi Értéktár kiadványában, könyv formájában szeretnénk a nyilvánosság elé tárni. A kiállítás elsődleges célja, hogy pillanatnyi ismeretünket a közösség elé tárjuk azzal a gondolattal, hogy a leszármazottak ki tudják egészíteni vagy korrigálni családi emlékeik, dokumentumaik alapján.
Kérjük, ha ki tudja egészíteni kutatásunkat, jelezze azt felénk. Fényképek, dokumentumok csatolásával színesebbé, személyesebbé, gazdagabbá tehetjük községünk hősi halottainak bemutatását.
Jelzése alapján felvesszük Önnel a kapcsolatot. Családi dokumentumait lefényképezzük vagy lemásoljuk, a hozzá tartozó információt rögzítjük
és azonnal visszaadjuk, hogy gyerekei, unokái, rokonsága megbecsült
emlékként tovább őrizze.
Ha kérdése van, bizalommal forduljon a kutatás vezetőjéhez, Ács Péterhez a +36 30 928 2231 telefonszámon.

KÖZÖTTÜNK ÉLTEK – A HAZÁÉRT HALTAK

KIÁLLÍTÁS
DÖMSÖD ÉS DAB ELSŐ
VILÁGHÁBORÚS ELESETT HŐSEIRŐL
Megtekinthető:

2021. október 16. – 2021. november 13.
között a Református Egyház gyülekezeti
termében, Petőfi tér 7. alatt.

Dömsöd, 2021. október 13.
Ács Péter kutató

Tarr-Sipos Zsuzsa Értéktár-vezető

MEGHÍVÓ
A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját Dr.
Szabó Viktor történész és Ács
Péter amatőr helytörténész
kutató előadására, amelynek
témái:
„A Magyarországi
Tanácsköztársaság.
Utópia és Valóság”
valamint
„A Tanácsköztársaság
eseményei Dömsödön”.
Szabó Viktor az előadást követően újonnan megjelent könyvét is bemutatja, amelynek címe: „A kommunizmus bűvöletében”.
Az előadás időpontja és helyszíne:

2021. november 12. péntek 18 óra
Dömsöd Művelődési Központ
Mindenkit szeretettel várunk!

Nyitva tartás: hétköznap 15.00–18.00, szombaton 9.00–12.00
Csoportok látogatása egyéb időpontban is lehetséges a parókián történt előzetesen egyeztetés alapján.
Az elesett hősöknek állítunk emléket azzal, hogy felkutattuk személyüket, és a róluk megmaradt dokumentációkat kötetbe rendezzük. A kiállítás az első lépés a róluk
eddig ismert adatok nyilvánossága felé.
Szeretettel várunk!
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Meghívó
A Reformáció ünnepén,

2021. október 31-én
este 5 órakor
a dabi református
templomban
tartandó ünnepi
istentiszteletre.
Az alkalomra szeretettel
hívunk és várunk minden
kedves testvérünket!
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Temetõi
közlemény
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy akik a dömsödi temetőben
1996-ban vagy korábban váltották
meg szeretteik sírhelyét, annak a törvény értelmében – 25 év elteltével – a
sírhelymegváltás érvényessége idén
lejár.
Amennyiben szeretnék azt megőrizni, 2021. december 31-ig újra meg
kell váltani.
Ezt a lelkészi hivatalban tehetik
meg: Dömsöd, Petőfi tér 7. Hivatali
idő: hétfő és csütörtök 9-12 óra.
Tel.: 06-24-434-477.
Köszönettel:
Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség Presbitériuma

Temetõi
istentiszteletek
Halottak Napja alkalmából
2021. október 31-én (vasárnap)
15 órakor a dömsödi református
temetőben,
16 órakor a dabi temetőben.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden dabi és dömsödi lakosnak, aki

VÁRKONYI GÁBOR
temetésén részt vett és osztozott fájdalmunkban.
A gyászoló család

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

Római Katolikus
Plébánia
2344 Dömsöd,
Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

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

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd,
Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-0845

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.

Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Kapcsolattartó lelkipásztor:
Dr. Almási Mihály
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Háziorvosi rendelés

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Csányi Zoltán – Mendi Dorina
NAZIRA
Végh Máté – Magyar Dóra Barbara
ADÉL

Házasságot kötöttek:
Miskolczi Beáta – Lendvai Dániel Frigyes
Bor Beatrix Renáta – Rupa Márk
Bognár Zsuzsanna Éva – Ács Gyula

Elhunytak:
Lesi György
50 éves
Kincses Sándor
75 éves
Soós Márton
87 éves
Kemenczei Ferencné Király Aranka
73 éves
Galambos Zsolt
46 éves
Pergel Pálné Márkus Rozália
78 éves
Kertész Csaba
63 éves
Medveczkiné Muzsai Ilona
67 éves
Bolgár György László
67 éves
A Covid okozta zűrzavaros időszak fennakadást és sok keveredést okozott. Az érintettektől ezúton elnézést kérünk. Most a
hozzátartozók külön kérésére pótlólag közöljük, hogy 2020. november 22-én elhunyt Jaksa Mihály. 2021 február 14-én
elhunyt id. Jaksa Mihályné született
Bödő Eszter.
Az anyakönyvi hírekben megjelenő elhunytak adatai olyan időrendben kerülnek közlésre, ahogyan az elhalálozás helyszínéről beérkeznek hivatalunkhoz a dokumentumok.

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

A körzeti rendelők
költöztetése folyamatos!
Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
e-mail: domsodihirnok@freemail.hu
Lapzárta: október 25.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: november első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Ács Péter, Balogh László, Bencze István, Bucsi
Henrietta, Bucsiné Mózes Henrietta, Budai Szilvia,
dr. Csanádi Károly, Gerenday Éva, Ispán Imre,
Orbánné Kiss Judit, Pék Dávid Zoltán, Pergel
Renáta, Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Péter,
Tóth István, Varga Gézáné, Varsányi Antal.
Készült 600 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!

112 vagy 105 segélykérő számok
Egyesületünk telefonszáma:

06-20-383-5407

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

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 8.00 – 18.00
Szombaton: 8.00 – 12.00
Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720
Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség
segélyhívó száma a 112-es központi szám.

Polgár õrök elérhetõsége

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
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:
Dömsöd, Zrínyi út 8/a. Tel.: (06-24) 436-180
Rókusfavy doktornő 2021. július 1-től
nyugállományba vonul. Helyettesítését
Szőnyi doktornő és Wagner doktor úr látja el az alábbi rendelési idők szerint:
„A” hét: dr. Szőnyi Aliz
Hétfő: 8:00–10:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 8:00–10:00, Csütörtök: 15:00–17:00,
Péntek: 12:00–14:00.
„B” hét: dr. Wagner Viktor
Hétfő: 11:00–13:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 11:00–13:00, Csütörtök: 17:00–19:00,
Péntek: 12:00–14:00.
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
Fogorvosi rendelés:
Dr. Stiller Zsolt Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: Hétfő: 8-14-ig, Kedd: 12-19-ig,
Szerda: 8-13-ig, Csütörtök: 12-19-ig, Péntek:
8-13-ig.
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Tisztelt Horgásztagjaink!
A Dömsödi Horgász Egyesület szokásos házi
horgászversenyét az idei évben először nem a
dömsödi Övcsatorna partján, hanem a Préri
Horgásztó nevelőtaván rendeztük meg. Az időjárás szerencsére ismét a kegyeibe fogadott bennünket, így a beígért esőzés helyett kellemes napos időben, vidáman, családias hangulatban töltöttük a napot, és még halakat is fogtunk.
A mérlegelés után finom halászlé és palacsinta mellett mesélhették egymásnak a
résztvevők az élményeiket, majd következett
a díjkiosztó.
A Dömsödi HE. 2021. évi Gáspár László emlékére rendezett versenyének eredményei:
Gyerek kategória:
I. Stasinski Hubert 2,24 kg
+ legtöbb hal különdíj
II. Stasinski Hugo 1,52
III. Rakszegi Zamira 0,78
Ifi kategória:
I. Rakszegi Dominik 4,88
II. Horváth Máté 3,36
III. Újvári Ádám 1,52
Női kategória:
I. Nyáry Brigi 6,46
Családi kategória:
I. Baloghné Emi – Balogh László 8,46
II. Koschek Ági – Langer Alexandra 3,88
III. Varga Géza – Varga Máté 2,68

Egyéni kategória:
A I. Bathó János 15,18
A II. Pechnyó Gergely 13,08
A III. Szőke András 9,56
B I. Csányi Dénes 20,44 + legtöbb hal kupa
B II. Ács Vince 12,76
B III. Ciuta Gabriel 5,72
Köszönjük szépen a résztvevőknek, hogy
megtisztelték a versenyt a jelenlétükkel. Köszönet a Dovit Kft. tulajdonosának, Szikszai Bertalannak az etetőanyag csomagokért, melyet minden versenyző megkapott. Köszönjük Ács Balázsnak, hogy elkészítette a finom halászlét, és a

Préri Étterem vezetőjének az ajándék palacsintát. Külön köszönetet mondunk a Préri Horgásztó tulajdonosának, Molnár Ferencnek a
kedvezményes napijegyekért és a halászléhez
adományozott halakért. A verseny sikeres lebonyolítását az egyesület vezetőségének közös
munkája biztosította.
Örömünkre szolgált, hogy a versenyt megtisztelte részvételével Gáspár Lászlóné Marika
(Marika néni). Ő a legtöbb halat fogott gyermekhorgásznak adta át az általa felajánlott különdíjat.
Dömsödi Horgász Egyesület elnöksége

Ünnepélyes zászlóátadás

A 48-as kör felújított zászlóját október 6-án ünnepélyes keretek
közt adta át a településnek a felújítást vállaló Dömsödi Kármentő
Egyesület. Október 6-án este Jancsó Attila részletesen ismertette a
48-as népkör megalakulásának, valamint a zászló fellelésének, felújításának körülményeit. Ezt követően Szabó Andrea alpolgármester
asszony a magyar történelem ide vonatkozó eseményeit vázolta. A
művelődési ház aulájában az igényesen felújított zászló mellett korabeli relikviák, leírások sorakoztak. Az egyesület elnöke, Kopor Tihamér megköszönve a támogató gazdák szponzorálását, átnyújtotta a
48-as népkör restaurált zászlaját, melyet Muzs János képviselő úr elismerő gondolatai követtek. Az ünnepi alkalom Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr beszédével zárult.
Szöveg, fotók: Vass Ilona

20

XXXI. évfolyam 10. szám

BETONELEMET A GYÁRTÓTÓL!
Zsalukõ, Járdalap, Kerítésoszlop, Kész beton.
Dömsöd, Vasút út 54. Telefon: 06-20-36-23-352

