
Polgármesterként a tizenhatodik költségvetés
összeállításában vehetek részt. Emlékeim sze-
rint minden évben szenvedélyes viták után ju-
tottunk el a végeredményhez, az elfogadott költ-
ségvetéshez. Most viszont tele vagyunk bizony-
talansággal. Az elmúlt fél évtized fejlesztési si-
kerei kicsit „elkapattak” bennünket. Nagyon jó
lenne ezt a pozitív folyamatot 2022-ben is to-
vábbvinni, sikeres pályázatok formájában! Van
azonban egy kis bökkenő! A pályázatok szerves
része az önrész biztosítása, amelyhez idén nem
igazán áll rendelkezésünkre forrás. A Nagyta-
nyai út felújításához a tizenkétmillió forintot el-
különítettük ugyan, de például a Bocskai utca és
a Kunszentmiklósi út felújításához – sikeres pá-
lyázat esetén – még nincs meg a szükséges ön-
rész! Felmerült néhány földterület értékesítésé-
nek lehetősége, de ez csak akkor jöhetne szóba,
ha az eladásból származó bevétel segítségével
jelentősen növelnénk a vagyonunkat! Az vi-
szont biztatónak tűnik, hogy egy több települést
összefogó turisztikai pályázat keretében tovább
tudjuk fejleszteni Duna-partunkat. Ami nagyon
fontos, nem kell hozzá önrész!

Mindkét pályázatunk – a promenád, illetve a
bölcsi építése – a befejezéshez közelít. Ameny-
nyiben az időjárás engedi, akkor március végéig
a két jelentős beruházás végére tehetünk pontot,

amelyeknek hozadékát a továbbiakban a döm-
södiek élvezhetik!

Ma úgy tűnik, hogy három hét múlva élőben
tudjuk megtartani a közmeghallgatást, a Falugyű-
lést! Már nagyon várom a személyes találkozást,
hiszen az internetes kapcsolattartás nem pótolja a
közvetlen kontaktust! Itt aztán alaposan ki fogjuk
beszélni a költségvetésünket! Most is meghívjuk
a rendőrség és a közszolgáltatók képviselőit is.
Azt hiszem, lesz hozzájuk aktuális kérdés bőven!

Még néhány mondat a járványhelyzetről.
Ahogyan országosan, úgy nálunk is nagyszámú
koronavírussal fertőzött emberrel találkozha-
tunk. Az omikron változat gyorsan terjed nagy-
községünkben is, de szerencsére az előzőekhez
képest sokkal enyhébb tünetekkel! Ez viszont
nem jelenti azt, hogy most már ne tartsuk be
azokat az óvintézkedéseket, amelyek előírások
számunkra, vagy csak egyszerűen védenek ben-
nünket! A hozzáértők szerint talán túl vagyunk
a járvány csúcspontján, de lazítani még nem le-
het, és az oltakozás továbbra is javasolt! Az ol-
tás az egyetlen, amely tartós védelmet biztosít a
vírus ellen! Nekünk és embertársainknak is!

Kérem a Kedves Olvasókat, hogy adójuk 1
százalékát rendeljék a Dömsödért Alapítvány
részére! Adószámuk: 18668456-1-13.

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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2022. február Ára: 350.- Ft

A K T U Á L I S FALUGYÛLÉSRE
MEGHÍVÓ

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

2022. február 28-án hétfőn
18 órakor 

FALUGYŰLÉST
hív össze.

Helyszín: 
az Oktatási és Művelődési 

Központ nagyterme.

Erre az alkalomra a település lakóit 
tisztelettel hívjuk és várjuk!  

Az aktuális témák kapcsán várjuk 
hozzászólásaikat, észrevételeiket. 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

A vírushelyzetre való tekintettel 
a változtatás jogát fenntartjuk, melyről
a kihelyezett plakátokon és Dömsöd

Nagyközség honlapján értesítjük
lakostársainkat.

Online hírvadász 2-3. o.

DTKH szállítási rend 5. o.

ÖTE hírek 6-7-8. o.

Adó 1%-ok 10. o.

Interjú Szabó Andreával, 
a DUSE elnökével 12-13. o.

Gondolatébresztő 14. o.

Női imanap 17. o.

Ta r t a l om

Farsang van! – cikk a 15. oldalon
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Dömsöd Nagyközség 
Önkormányzata Fórum 

csoport 2022. január 28.-i 
bejegyzése:

Tisztelt Gépjárművezetők! Február 1-től
fokozott ellenőrzés!!!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dömsöd Nagy-
község Központi részén lévő parkolóhelyek
használatára az alábbi szabályok érvénye-
sek:

A Bajcsy-Zsilinszky utcában, Bocskai ut-
cában, a CBA áruház előtti téren, valamint a
Dózsa György út elején (51-es főút torkolat)
kialakított parkolóhelyeken (térképen piros-
sal jelölve) hétköznapokon 7.00–17.00 óráig,
szombaton 7.00–14.00 óráig a várakozás leg-
feljebb 2 óra időtartamban engedélyezett! Az
ezen felüli időtartamban történő parkolás TI-
LOS, és helyszíni bírságot vonhat maga után!
Vasárnap és munkaszüneti napokon a parko-
lóhelyeken történő várakozás időtartama
nem korlátozott.

A fenti tilalom alól az érintett helyekkel
közvetlenül határos üzletek üzemeltetői a sa-
ját vagy alkalmazottjuk tulajdonát képező
összesen egy darab gépjármű vonatkozásá-
ban felmentést kaphatnak a várakozási idő
korlátozása alól. A felmentést előzetesen a
jegyzőnél lehet igényelni.

Dömsöd Nagyközség Önkormány-
zata Fórum csoportban Fehér Ri-

csi megosztása január 17-én:

Rajzpályázat – 
2022. év madara a zöld küllő

A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME) rajzpályázatot hirdet
óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos, kö-
zépiskolás és felnőtt kategóriákban.

A rajzpályázat témája: zöld küllő.
Pályázati kategóriák:
1. óvodás, 2. alsó tagozatos (1-4. osztály),

3. felső tagozatos (5-8. osztály), 4. középiskolás
(9-12. osztály), 5. felnőtt.

A beküldési határidő (postára adás dátu-
ma) március 14.!

Pályázni a következő módon lehet:
• Csak egyénileg lehet pályázni.
• Pályázónként maximum 3 rajz küldhető be.
• A rajz maximális mérete: A4.
• Alkalmazható technikák: grafit, színes

ceruza, filctoll, zsírkréta, tus, tempera, víz-
festék, akril stb. (vagy ezek ötvözete).

• A pályamunka hátoldalán a következő
adatokat hiánytalanul kérjük feltüntetni: pá-
lyázó neve, életkora, nevezési kategória, szü-
lő vagy felkészítő pedagógus neve, telefon-
száma, lakcíme, e-mail címe.

• A kézzel készült eredeti alkotásokat kér-
jük postán megküldeni (az alkotást nem tud-
juk visszapostázni!).

• A pályamű beküldésével úgy tekintjük,
hogy a törvényes képviselő beleegyezését ad-
ta a pályázaton való részvételhez, a beküldött
pályamű kiállításon, illetve interneten való
megjelenítéséhez.

• Kizárólag olyan alkotással lehet pályáz-
ni, amely más pályázatokon nem vett részt.

• Óvodák és iskolák a rajzokat együttesen,
egy borítékban is beküldhetik, a borítékra ír-
ják rá: RAJZPÁLYÁZAT.

Beküldési cím:
Magyar Madártani és Természetvédelmi

Egyesület (MME) 
1536 Budapest, Pf. 283
A borítékra kérjük ráírni: 
„Zöld küllő”
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Díjak, eredményhirdetés:
Minden kategóriában a 3 legjobb pályaművet

díjazzuk.

Óvodás kategória:
1. helyezett:
– Fajra jellemző hangot adó plüssmadár
– Madarak Magyarországon határozó könyv
– Év madara kitűző, matrica
2-3. helyezett:
– Fajra jellemző hangot adó plüssmadár
– Év madara kitűző, matrica

Alsó tagozatos kategória:
1. helyezett:
– Picinke Játékok kártyacsomag
– Madarak Magyarországon határozó könyv
– Év madara kitűző, könyvjelző
2-3. helyezett:
– Madarak Magyarországon határozó könyv
– Év madara kitűző, könyvjelző

Felső tagozatos kategória:
1. helyezett:
– Picinke Játékok kártyacsomag
– Madarak Magyarországon határozókönyv
– Év madara kitűző, könyvjelző
2-3. helyezett:
– Orbán Zoltán Madárbarátok nagykönyve

című könyve
– Év madara kitűző, könyvjelző

Középiskolás kategória:
1. helyezett:
– David Attenborough: Egy élet a bolygón-

kon – A szemtanú vallomása – és látomás a
Föld jövőjéről című könyve

– Madarak Magyarországon határozókönyv
– Év madara kitűző, könyvjelző
2-3. helyezett:
– Orbán Zoltán Madárbarátok nagykönyve

című könyve
– Év madara kitűző, könyvjelző

Felnőtt kategória:
1. helyezett:
– David Attenborough: Egy élet a bolygón-

kon – A szemtanú vallomása – és látomás a
Föld jövőjéről című könyve

– Madarak Magyarországon határozókönyv
– Év madara kitűző, könyvjelző
2-3. helyezett:
– Orbán Zoltán Madárbarátok nagykönyve

című könyve vagy Papp Gábor, Kovács
András, Turny Zoltán Magyarország raga-
dozó madarai című könyve

– Év madara kitűző, könyvjelző, matrica

Az eredményhirdetésre 2022. március
30-án kerül sor.

A nyerteseket e-mailben vagy telefonon és
a www.mme.hu oldalon tájékoztatjuk.

További információ az év madaráról:
https://www.mme.hu/2022-ev-madara-

zold-kullo-20220101

https://www.mme.hu/magyarorszag-
madarai/madaradatbazis-picvir

További információ a rajzpályázattal
kapcsolatban:

Benedek Veronika:
benedek.veronika@mme.hu

Dömsöd Nagyközség honlapjáról
(2022. január 25.-i bejegyzés):

Figyelem! Február 1-től forgalomválto-
zás a Bp.–Kunszentmiklós vasútvonalon

Újabb jelentős fázisához érkezett a Bu-
dapestet Belgráddal összekötő vasútvonal
magyarországi szakaszának felújítása az-
zal, hogy február 1-jétől Délegyháza és
Kelebia között vágányzár mellett folytató-
dik a kivitelezés. A Budapest–Kunszent-
miklós–Tass– Kelebia (150-es számú) vas-
útvonal több évig tartó átépítésének első
menetrendi üteme idén április 30-ig lesz
érvényben. Ebben az időszakban a vona-
tok csak Budapest és Délegyháza között

közlekednek. A Délegyháza–Kiskunhalas–
Kelebia szakaszon vonatpótló autóbuszok-
kal, valamint a Volánbusz helyközi és tá-
volsági járataival lehet utazni, ezek közle-
kedése a lezárás idejére a térségben meg-
változik, és átveszi az érintett települések
teljes kiszolgálását.

A Délegyháza és Kelebia között életbe lépő
módosítások, a közúti buszos közlekedés és
az átszállások miatt a Délegyházától délebbre
lévő szakaszra, illetve szakaszról utazók Bu-
dapest és Kunszentmiklós–Tass között 20-30
perccel hosszabb eljutási idővel számolhat-
nak; Kiskőrös, Kiskunhalas, illetve Kelebia és
a főváros között pedig 30-45 perccel növeked-
hetnek az átlagos eljutási idők. A vasúttársa-
ság emiatt arra kéri az utasait, hogy előre tájé-
kozódjanak, és tervezzék meg az utazásukat.

Részletes információkat, térképeket a MÁV
honlapján, a www.mav.hu/150 weboldalon
találnak.

Az utasok és a lakosság türelmét és megér-
tését kéri a MÁV a felújítás alatt előforduló
kellemetlenségekért!
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A kérdésre a választ az alultőkésített, pénzhi-
ányos önfoglalkoztató egyéni vállalkozók, ille-
tőleg a céges mikrovállalkozások pénzügyi
helyzetének áttekintésével és a fejlesztéssel ér-
demes kezdeni. A mikrovállalkozásokban a jog-
szabály szerint a foglalkoztatottak létszáma 10
főnél kevesebb – max. kilenc fő lehet –  és az
éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg leg-
feljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Forrás: 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és kö-
zépvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról.
A törvény ingyenesen elérhető a Nemzeti Jog-
szabálytárban: https://njt.hu

Ha nagyságrendileg átlagosan 360 Ft/euró ár-
folyammal számolunk, akkor a mikrovállalko-
zások tekintetében az éves nettó árbevétel 720
millió forintnál kevesebb, és a foglalkoztatott
létszám éves átlagban sem haladja meg a 9 főt,
de a valóságban is csak 3-4 főre tehető. A KKV
szektor vállalkozásain belül a KSH változó ada-
tai szerint országosan 94% körüli a mikrovállal-
kozások aránya. 

E vállalkozói körben a céginformációs adat-
bázis szerint nagyon sok mikrónak az éves nettó
árbevétele meg sem közelíti a jogszabályban
meghatározott árbevétel felső határát. A pénzte-
lenség egyik okát itt lehet keresni. Kutatás tá-
maszthatná alá, de a tapasztalat arra utal, hogy
az elosztható munka mennyisége sincs arány-
ban az önálló mikrovállalkozások számával. Te-
rületi, illetve környékbeli aránytalanság is ta-
pasztalható. Vállalkozóktól is gyakran hallani,
hogy egyes szakmákban szakemberhiány mu-
tatkozik, a vállalási határidők meghosszabbod-
nak, míg más szakmákban nincs elegendő mun-
ka. Ezen a problémán a rokonszakmákra való
átképzés segíthetne. Mindezeken felül a javítá-
si, hibaelhárítási munkákkal foglalkozó, lakos-
sági megrendelőknek dolgozó vállalkozások
éves árbevétele nagyon nehezen tervezhető. Va-
lamelyest biztonságot jelenthet a társasházakkal
kötött keretszerződés, melynek már lehetnek
bázisadatai. Enyhíthet a bizonytalanságon üze-
mek, irodaházak üzemeltetési feladatainak vál-
lalása, melyek általában több szakmát érinte-
nek, például villanyszerelő, lakatos, vízvezeték-
szerelő stb. A jövőre nézve nem kerülhető meg,
hogy a sok mikrovállalkozás helyett a nagyobb
létszámot foglalkoztató, többszakmás, esetleg
mérnök vagy legalább technikus alkalmazásá-
val, bonyolultabb munkák vállalására is képes,
tőkeerősebb, de kevesebb vállalkozás jöjjön lét-
re, illetőleg a meglévő, működő cégek összevo-
násával, beolvadással alakulhatnának át. A gaz-
daságilag erősebb, referenciákkal rendelkező
vállalkozások nagyobb eséllyel indulhatnak pá-
lyázatokon.

A KKV szektorban vállalkozók a pandémia
időszakában saját bőrükön is megtapasztalhat-

ták, hogy pénzbeli tartalékok nélkül a bezárá-
sokkal, valamint a megrendelők és a vásárlók
elmaradásával nem őrizhető meg a vállalkozás
működőképessége. A hitelfelvételnek az a koc-
kázata, hogy a visszafizetés időszakában lesz-e
annyi árbevétele a vállalkozásnak, hogy a tör-
lesztőrészleteket fizetni tudja a vállalkozás mű-
ködtetésének költségein felül? Több vállalkozás
jelezte, hogy a hitel visszafizetése problémát je-
lent számára.

Adósságcsapda is előállhat, ha a hitelt újabb
hitellel vagy baráti vagy tagi kölcsönökkel kísé-
relik meg visszafizetni, miközben a vállalkozás
talpon maradásához elegendő profit nem kép-
ződik. A hitelfelvételnek akkor van értelme, ha
az profitot eredményez.

A legfontosabb teendők egyike, hogy a céges
mikrovállalkozások és az egyéni vállalkozók
haladéktalanul kezdjék meg a pénzbeli tartalé-
kok képzését. A témára már odafigyelő vállal-
kozó mondta, hogy szerinte nincs olyan kevés
bevétel, melyből ne lehetne tartalékot képezni
és azt tartósan lekötni. A legjobban likvid a
készpénz, amely azonnal felhasználható. A lik-
viditás a fizetőképességet és pénzzé tehető va-
gyontárgyat, vagyonrészt jelenti. Véget kell vet-
ni annak a korábbi gyakorlatnak, hogy év végén
a képződött összes nyereség felvételével kiüre-
sítik a vállalkozást. A tárgyév elején még el sem
kezdődött az elvállalt munka, máris előleget
kérnek a munkabérre is a megrendelőktől, me-
lyet általában kifogásolnak.

A tapasztalat szerint az önfoglalkoztató egyé-
ni és a céges mikrovállalkozásoknak nemcsak
hogy nincsenek pénzbeli megtakarításai, de
nem rendelkeznek gyorsan pénzeszközzé (kész-
pénzzé) tehető értékpapírral sem. Az említett
vállalkozások jelentős része a számukra nélkü-
lözhető, pénzért eladható értékesebb vagyon-
tárggyal, ingatlannal sem rendelkezik. A mun-
kájukhoz szükséges gépeket, eszközöket, áll-
ványzatokat, építkezéseken használt kerítésele-
meket, de esetenként még telephelyet és a rak-
tárt is bérelik. A vállalkozások vagyoni állapota
a nyilvános céginformációs adatbázisból – a
mérlegadatokból – kiderül. 

A világjárvány kezelése során a gazdaság le-
állása, majd az újraindítás nehézségei bizonyí-
tották, hogy a pénzhiány miatt a mikrovál-
lalkozások és az egyéni vállalkozók a gazdaság,
illetve a KKV szektornak a legsebezhetőbb tag-
jai, a leginkább kiszolgáltatottabbak, nemcsak a
járványveszély idején. 

A szerző Pest megyében szerzett jogi és gaz-
dasági tanácsadási tapasztalatai alátámasztot-
ták, hogy az egyéni vállalkozók, illetőleg a KKV
szektor vállalkozásainak jelentős hányada sem-
miféle pénzügyi vagy gazdálkodási tervvel sem
rendelkezik. Ez a helyzet az egyéni vállalkozó-

kat és a szektoron be-
lül főleg a néhány fog-
lalkoztatottal működő
mikrovállalkozásnak
minősülő cégeket jel-
lemzi. A terv nem fe-
lesleges dolog, hanem
egy igazodási pont a
gazdasági év során. 

A tanácsot kérő
egyéni vállalkozók je-
lentős része foglalkoztatott nélkül működőnek
vallotta magát, és a vállalkozása pénzügyileg
összemosódott a háztartással. Közös kasszából
fizeti a költségeit. Többen is akként vélekedtek
a helyzetről, hogy a zsebükben van a pénztár, és
ellátják a pénztárosi feladatokat is. Természete-
sen a tanácsadónak nem áll módjában a szóbeli
közléseket ellenőrizni, az csak a vállalkozás
nyilvános adatainak keretei között lehetséges. 

Fontos, hogy a vállalkozó különítse el a vál-
lalkozás (e.v. + cég) készpénzes bevételeit a sa-
ját, szabadon felhasználható adózott jövedelmé-
től, bevételeiből képezzen megtakarítást. A be-
vételhez képest keletkező túlköltekezést mérsé-
kelheti a vállalkozó, ha csökkenti a készpénz-
forgalmat, és áttér a banki átutalásra és a bank-
kártya rendszeres használatára.

A bemutatott helyzetből következik, a vállal-
kozás közvetlen közelébe kerül annak a helyzet-
nek, hogy nem tudja befizetni az esedékes adó-
kat és a járulékokat, vagy a szükségesnél keve-
sebbet fizet, ezért előbb vagy utóbb valamilyen
külső pénzügyi forrás igénybevételére lesz szük-
sége. Ha a vállalkozás még megfelel a feltéte-
leknek, vehet fel bankhitelt, igényelhet Széche-
nyi Kártyát, azonban a hitelintézet vizsgálja a
vállalkozás hitelképességét. A bank arra kíván-
csi, hogy a vállalkozás képes lesz-e visszafizetni
a kihelyezett hitelt. Ha a bank a hiteligénylést
elutasítja, a vállalkozónak nem marad más vá-
lasztása, mint tagi kölcsön befizetésével, illető-
leg egyéni vállalkozás esetében vállalkozói be-
téttel helyreállítani vállalkozásának normális
pénzügyi működését. 

A vállalkozás csak a pénzbeli vagyonának
mértékéig terhelhető meg kiadásokkal. A köny-
velő is csak a pénztári pénzkészlet és a bank-
számlán lévő pénzösszeg határáig könyvelheti a
kiadásokat. Ha a vállalkozás kiadásai megha-
ladták a bevételeket, akkor a könyvviteli rende-
zés a könyvelők szerint csak ideiglenesen tech-
nikai könyvelési tétellel, ezt követően – eseten-
ként kockázatos – tagi kölcsönnel kezelhető.

Média támogatás a KKV szektorba sorolt
vállalkozásoknak 2022-ben:

• A FIX Televízió korábbi, Fogyasztói Jogvi-
ták című műsora helyébe lépő „Vállalkozások
és vásárlók” című, 2021. november 1-től su-

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Mit érdemes tudni a tagi kölcsönrõl, és ami ezt megelõzi,
a megtakarítások szükségességérõl? I. rész
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gárzott tájékoztató, informatív műsorai megte-
kinthetők és visszanézhetők a www.fixhd.tv hi-
vatalos honlapján és a YouTube oldalon a műsor
címének beírásával. Ugyanitt a korábbi Fogyasz-
tói Jogviták műsorai is visszanézhetők 2018-tól.

A jövőre nézve nagyon fontos, hogy a vállal-
kozók már fiatalabb életkorban is gondoljanak
az egyéni és/vagy szervezett öngondoskodásra,
az egészségügyi és szociális kockázatok megis-
merésére és csökkentésére az egészségmegőr-
zés, valamint a nyugdíj tekintetében! A téma át-

gondolásához segítséget nyújt a FIX Televízió
által 2021. október 28-án sugárzott „Fókusz-
ban az egészség” és a 2021. december 2-án su-
gárzott „Fókuszban az adókedvezmények”
című műsora. Tekintsék meg a tanulságos, fi-
gyelemfelhívó műsorokat! Ne feledkezzenek
meg arról sem, hogy a vállalkozó a minimálbér
után mindig csak a legalacsonyabb nyugdíjra
számíthat, bárhogyan is változnak a nyugdíj
összegének megállapítására vonatkozó szabá-
lyok. Aki teheti, érdemes lenne az egyéni vállal-

kozók esetében a vállalkozói kivétet, a cégtulaj-
donos vállalkozónál a díjazást a minimálbér fö-
lé emelni, és azt fokozatosan növelni. Ez lenne
az első szintje és feltétele annak, hogy a mikro-
vállalkozások tulajdonosai kilépjenek a legala-
csonyabb nyugdíj kategóriából.
(Folytatjuk, a II. rész következik márciusban!)

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó

európai uniós kkv-tréner
műsorvezető-szerkesztő a FIX TV-ben

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLA-
DÉK 2022. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND – DÖMSÖD

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható cso-
magolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együtt-
működésüket ezúton is köszönjük!

Hulladék 1 m3 mennyiségben a dömsödi lakosok számára díjmentesen
elhelyezhető a dömsödi hulladéklerakón. A zöldhulladék nem lebomló
zsákban is beszállítható, de azt a lakos a helyszínen köteles kiüríteni.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
IDŐPONTOK 2022.

• február – Dömsöd: febr. 24. | üdülőterület: febr. 14.
• március – Dömsöd: márc. 24. | üdülőterület: márc. 14.
• április – Dömsöd: ápr. 21. | üdülőterület: ápr. 11.
• május – Dömsöd: máj. 19. | üdülőterület: máj. 9.
• június – Dömsöd: jún. 16. | üdülőterület: jún. 6.
• július – Dömsöd: júl. 14. | üdülőterület: júl. 4.
• augusztus – Dömsöd: aug. 11. | üdülőterület: aug. 1., 29.
• szeptember – Dömsöd: szept. 8. | üdülőterület: szept. 26.
• október – Dömsöd: okt. 6. | üdülőterület: okt. 24.
• november – Dömsöd: nov. 3. | üdülőterület: nov. 21.
• december – Dömsöd: dec. 1., 29. | üdülőterület: dec. 19.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, il-
letve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve
az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalman-
ként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db csere-
zsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsá-
kokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegy-
zőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja,
a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes
okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális
többlethulladékos zsák árával megegyező: 210 Ft+ÁFA/db) utólag a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV)
Zrt. által kerül kiszámlázásra. Szállítási alkalmanként, ingatlanonként
2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű meg-
vásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉK
GYŰJTÉS IDŐPONTOK 2022.

• február – Dömsöd: febr. 4., 18. | üdülőterület: febr. 14., 28.
• március – Dömsöd: márc. 4., 18. | üdülőterület: márc. 14., 28.
• április – Dömsöd: ápr. 1., 15., 29. | üdülőterület: ápr. 11., 25.
• május – Dömsöd: máj. 13., 27. | üdülőterület: máj. 9., 23.
• június – Dömsöd: jún. 10., 24. | üdülőterület: jún. 6., 20.

• július – Dömsöd: júl. 8., 22. | üdülőterület: júl. 4., 18.
• augusztus – Dömsöd: aug. 5, 19. | üdülőterület: aug. 1., 15., 29.
• szeptember – Dömsöd: szept. 2., 16., 30. | üdülőterület: szept. 12., 26.
• október – Dömsöd: okt. 14., 28. | üdülőterület: okt. 10., 24.
• november – Dömsöd: nov. 11., 25. | üdülőterület: nov. 7., 21.
• december – Dömsöd: dec. 9., 23. | üdülőterület: dec. 5., 19.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkal-
manként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló,
sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűj-
tött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bár-
mely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű vagy tetejű,
felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömöríté-
sével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely,
valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős)
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Bocskai u. 9. –
Horváth kert; Zrínyi u. 2.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő típusú
ingatlan esetében EGY alkalommal (3 m3 / alkalom mennyiségben) ház-
hoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) te-
lefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsákértékesítés:

Dömsöd: Petőfi Sándor Műv. Központ (OMK) Béke tér 2.
ügyfélfogadás: péntek 13:00 – 18:00 óráig
Ráckeve: Ács Károly Műv. Központ, Kossuth L. u. 51.
ügyfélfogadás: péntek, szombat 08:00 – 12:00 óráig
DTkH Nonprofit Kft.: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
ügyfélfogadás: hétfőn 08:00 – 20:00 óráig
kedd, szerda, csütörtök 08:00 – 15:00 óráig
telefonszám: 06 53/500-152, 06 53/500-153, e-mail: ugyfelszol-

galat@dtkh.hu, honlap: http://www.dtkh.hu
Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyit-

vatartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől függően eltérhet-
nek a feltüntetettektől!

2022. évi DTKH hulladékszállítási tájékoztató
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com 

Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Új év, új feladatok
Cikkemben írok az idei évi terveinkről, a januári káreseményekről, vala-

mint a tavalyi évünkről készült BM OKF-es beszámolót is megtalálhatják.
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a tagság nevében a tavalyi év-

ben is egyesületünk számára nyújtott segítségét mindenkinek!
K  Ö  S  Z  Ö  N  J  Ü  K  !
Önök nélkül a működésünk nehézkes vagy lehetetlen lenne, a lako-

sok, a vállalkozok és az önkormányzat anyagi és eszköz támogatása
működésünk alapja!

Továbbra is nagyon kérek mindenkit, aki teheti és támogatásra érde-
mesnek tartja, amit csinálunk, támogassa önkéntes munkánkat, ha nekünk
segítenek, mi is tudunk a bajbajutottakon segíteni! 

Idei évben a szertárunk befejezése a cél, kérem, támogassák ezt a
célunkat! Számlaszámunk: 51700272-10903818-00000000.

Mint minden évben, az év eleje az adóbevallások elkészítésének ideje.
Kérem önöket, hogy rendelkezzenek az 1 százalékról a Dömsödi Tűzol-
tó Egyesület (adószám: 18688320-1-13) számára.

2021. évi beszámolónk:

Terveink az idei évre:
Fő fejlesztési szempontok, amiket célul tűztünk ki: 
Első: legfontosabb a beavatkozó állomány biztonsága, védelme. 
Az egyéni védőfelszerelések megvásárlásával, illetve minden évben

beadott BM OKF pályázaton is erre törekszünk. 
A régi, meglévő, elhasználódott védőeszközeink cseréje ebben az év-

ben is fontos, kiemelt szempont, valamint eszközeink folyamatos felül-
vizsgáltatása, és ha szükséges, javítatása. 

2021. évben eszközeink bővültek, új mászóövekkel és technikai eszkö-
zökkel, amelyeket pályáztunk és vásároltunk. 

Második: vonulós, beavatkozó tagságunk bővítése.
Nagyon fontos hogy a beavatkozó, vonulós tagjaink száma emelked-

jen, mert a jelenlegi kis létszámú állomány folyamatos készenlétben tartá-
sa és a kárfelszámolások miatt a leterheltségük eléggé nagy.

Várjuk minden olyan dömsödi lakos jelentkezését, aki érez magában
ehhez elhatározott hozzáállást és kitartást!

– Kikötés, hogy a jelentkező már a 18. életévét betöltött magyar állam-
polgár legyen.

– Büntetlen előélettel rendelkezik.
– Vállalja, hogy a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően a

szükséges képzéseken és vizsgákon részt vesz.
– Éves orvosi alkalmassági vizsgálaton részt vesz.
– A hivatásos állományhoz hasonlóan a tagság többi tagjával összedol-

gozik és a tűzoltási és műszaki mentési feladatok irányítójának utasítását
maradéktalanul betartja, azokat követi!

Gyakorlatok:
Mint minden évben, képzésünk folyamatos, és amikor csak lehet, kö-

zös az önkormányzati és a hivatásos tűzoltókkal. Ez a 2021. évben sem
volt másképpen. Augusztus hónapban az öntödében jártunk a Nagytanyai
úton. A helyismereti foglalkozás keretén belül megismerkedhettünk az
épületek funkcióival, a helyi szakember megmutatta a közművek kizárá-
sának lehetőségeit.

Megelőző videóban történő részvétel: 
Augusztus 11-én az Országos Tűzmegelőzési Bizottság megkeresésére

részt vettünk egy megelőző film forgatásán, ami az „aratás veszélyeire”
hívja fel a figyelmet.

Oktatások:
Tűz- és munkavédelmi oktatás a vonuló tagság számára: Juhász Péter

(Juhász Tűzvédelem Kft.).

Pályázatok, fejlesztések:
A Pest Megyei Igazgatóság által 2021. december 7-én 13 óra 00 perc-

kor megrendezett átadó ünnepségén kaptuk meg a megpályázott és el-
nyert eszközöket. 

BM OKF pályázata: 
2021. évben 697.103 forint összértékű eszközöket nyertük meg: 
Természetbeli támogatás: 4 darab mászóöv tartozékok nélkül, tűzoltó

védőcsizma 1 pár 43-as méret (de ezt még nem kaptuk meg), Dönges bon-
tóbalta 1 darab 194.183 Ft.

Pénzbeli támogatás: JUST Leitern kihúzós létra (FO-619) 502.920 Ft.
Járási mentőcsoport pályázat: 
Dömsöd Öte a Kisduna Járási Mentőcsoport tagjaként pályázott a

KEHOP-1.6.0-15-2016-00021  EU PV „erdőtűzoltó eszközök beszerzése
projekt” keretén belül. Ebben a pályázatban 6 darab „erdőtűzoltó” ruhát, 6
darab védőkesztyűt és 6 darab bakancsot nyertünk, amelyeket át is vettünk.

Adományból: kaptunk egy Heron zagyszivattyút is, ami vízeltávolí-
tásra, vízszívatásra használható.

Így már 2 zagyszivattyúval és egy Rosenbauer Nautilus búvárszivaty-
tyúval rendelkezünk.

Átfogó ellenőrzés
Ellenőrzési jegyzőkönyv:
Összegző megállapítások
Az Első Féléves Vezetői Munka- és Ellenőrzési Tervben meghatá-

rozottak szerint a Pest MKI igazgatója által jóváhagyott ellenőrzési
program szempontjai alapján került a biztonsági szabályok betartásá-
val helyszíni ellenőrzés módszerével végrehajtásra a Dömsödi Tűzol-
tó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) átfogó felügyeleti ellenőrzése. 

Az ellenőrzött időszak 2017. október 01. – 2020. december 31-ig
tartott. A Dömsödi Tűzoltó Egyesület (II. kategóriás önkéntes tűzoltó
egyesület) 2012. szeptember 13-án kelt egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező közhasznú
egyesület, melynek székhelye: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. sz. Törvé-
nyes képviselője dr. Bencze Zoltán elnök. 

A változásokat a Bp. Környéki Törvényszék 51.Pk.60.212/2000/27.
számon kiadott végzésében átvezették. 

Az ÖTE telephelye Tárkányi Béla parancsnok 2344 Dömsöd, Rákóczi
út 42. szám alatti magántulajdonán álló átalakított gazdasági épület. 

A szertárhelyiség karbantartott, felszerelt, szigetelt és fűthető helyiség,
mely a gépjárműfecskendők elhelyezésére alkalmas. 

Az ÖTE Szigetszentmiklós HTP-vel megkötött együttműködési meg-
állapodással rendelkezik, amely – a változások miatt 2020. április 21-én
újrakötésre került – megfelel a 7/2018. (VIII.23) BM OKF utasítás előírá-
sainak. Az együttműködési megállapodásban foglaltakat mindkét fél ma-
radéktalanul betartja, az előírt tájékoztatási, jelentési kötelezettségeknek
eleget tesznek. Az ÖTE a megállapodásban előírt feltételek mellett hajtja
végre a feladatait. 

Az Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint Dömsöd ÖTE
két településen (Dömsöd és Apaj) közreműködik a mentő, tűzvédelmi fel-
adatok ellátásában. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy
szakmai tevékenységüket magas színvonalon hajtják végre. 

Tűzeseteknél, műszaki mentéseknél egyaránt a szakmaiasság, valamint
a munkavédelmi és egyéb vonatkozó szabályok betartására irányuló ma-
gatartás jellemzi a tagokat.

Az ÖTE szolgálatszervezési tevékenységét Pongrácz József, az Egye-
sület titkára (továbbiakban: titkár) végzi, aki állandó 24 órás rádióügyele-
tet is tart. Szolgálati okmányaik naprakészek, az egyesület kezelésében lé-
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vő kisgépek, eszközök használatához szükséges végzettségek rendelke-
zésre állnak, érvényességük a vizsgálat időpontjában megfelelő. 

A kötelező adatszolgáltatás kitöltöttsége megfelelő, pontosan ve-
zetett.

Az ÖTE taglétszáma 28 fő, a bemutatott iratok alapján 21 fő ren-
delkezik tűzoltói képesítéssel, melyből 8 fő vesz részt ténylegesen a
tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység ellátásában. Érvényes
orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálattal 8 fő rendelkezik. 

Tűzoltótechnikai kezelő igazolvánnyal igazolt kisgépkezelői végzett-
sége 7 főnek van. A szolgálatszervezésnél és a káreseményekhez történő
vonulás során figyelembe veszik, hogy mindig legyen megfelelő vég-
zettséggel rendelkező személy, aki a berendezéseket kezelni tudja. 

Dömsöd ÖTE két tűzoltó gépjárművel rendelkezik. Mindkét gép-
járműfecskendő felelősségbiztosítással, díjmentes úthasználattal és
érvényes műszaki és tűzoltástechnikai felülvizsgálattal rendelkezik. 

A szerekre málházott kisgépek, tűzoltó készülékek, tömlők felül-
vizsgálata megfelelő minősítésű és érvényes. Az Egyesület 6 db mű-
ködőképes EDR rádiót tart készenlétben, melynek használatát, funk-
cióit és a hírforgalmazás szabályait az ÖTE tagjai ismerik. A BM
OKF pályázaton elnyert eszközök fellelhetőek, karbantartottságuk
megfelelő. 

Az ellenőrzésen résztvevő ÖTE képviselők tájékoztatása alapján
havi rendszerességgel tartanak elméleti és gyakorlati képzéseket. 

Az elméleti képzések a telephelyen, a gyakorlati képzések külső
helyszínen történnek. A munka- és balesetvédelmi oktatások napló-
ban dokumentáltak. Rendszeresen részt vesznek Szigetszentmiklós
HTP és Ráckeve ÖTP által szervezett gyakorlatokon. Minden évben
Dömsöd Nagyközség napján (Dömsödi Napok) tűzoltási bemutatót
tartanak. Az ÖTE 28 fős tagságából a szaktevékenységet végzők szá-
ma 8 fő, melyből a BM OKF által biztosított önkéntes tűzoltó igazol-
vánnyal 5 fő rendelkezik, továbbá 2020. november hónapban a Pest
MKI Humán Szolgálat felé 7 fő részére az igényüket megküldték. A
tagsági igazolvánnyal rendelkezőkről és a leadott igénylésről nyil-
vántartást vezetnek, mely naprakész. Elveszett igazolvány nem volt,
selejtezés a vizsgált időszakban nem történt. 

A vizsgált évekre vonatkozóan a kiírt pályázatokon elnyert, továbbá
egyedi elbírálás alapján biztosított támo-
gatások felhasználása és azokkal történő
elszámolása igazolt, a támogatási össze-
gekkel az ÖTE megfelelően el tudott szá-
molni, illetve a helyszíni vizsgálat során a
kapott eszközöket karbantartott állapot-
ban hiánytalanul be tudta mutatni. 

Hiányosságok: Nem került megálla-
pításra. 

Tett intézkedések: A vizsgálattal ösz-
szefüggésben nem történt. 

Javasolt feladatok: A vizsgálattal
összefüggésben nem került megfogal-
mazásra. 

A hiányosságokon felül, az ellenőrök
által intézkedésre javasolt egyéb felada-
tok: Nem tett javaslatot az ellenőrzés.

Szervezeti egység értékelése: – Terü-
leti szerv: Megfelelt.

Elismerések:
A katasztrófavédelem területén végzett

kiemelkedő önkéntes tevékenysége elis-
meréséül a Polgári Védelem Napja alkal-
mából Bencze István Eriknek (Dömsöd
Nagyközség Polgármestere és tiszteletbeli
tagunk) a Katasztrófavédelem Önkéntes
Támogatásért Emlékérmet adományozott
dr. Pintér Sándor belügyminiszter.

Technikai eszközeink:
STEYR Bronto 13S23 Saurus 2000
A fecskendő rendelkezik érvényes mű-

szaki vizsgával, felelősség-biztosítással,
felülvizsgálattal, díjmentes úthasználattal. 

Rendszám: CIB-695
Gyártmány: Steyr
Típus: Bronto 13S23 M20 TZF 2000
Évjárat: 1994
Km-óra állása: 123.788 km
STEYR 590 TLF 2000 Dömsöd Öte/tartalék
A fecskendő rendelkezik felelősség-

biztosítással, felülvizsgálattal, díjmentes
úthasználattal. 

Rendszám: MHD-196
Gyártmány: Steyr
Típus: 590
Évjárat: 1975
Km-óra állása: 30.018 km
Többi technikai eszközünk karbantartása, javíttatása és felülvizsgálata

folyamatosan megtörténik anyagi lehetőségeinkhez mérten!
A készenlétben és tartalékként tartott gépjárműfecskendők alkalmasak

a területünkön történő tűzesetek és műszaki mentések felszámolására.

Egyesület beavatkozó tagságának vonulási száma:

Név Tűzoltás Műszaki mentés Összesen Gyakorlat
Gyökeres Áron 22 21 43 1
Gyökeres Lajos 32 24 56 1
Klszák Tamás 26 27 53
Laczó Csaba 1 1
Molnár László 19 18 37 1
Nagy Zsolt 19 14 33
Pongrácz József 36 33 69 1
Tárkányi Béla 33 27 60 1

Vonulások száma, alakulása:
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PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

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

Belépőjegyek: 500 Ft.

Telefon: 06-20-253-2589

– Káreseteknél töltött idő: 4210 perc = 70,16 óra
– Öte szerek riaszthatósága: 99% 8752 óra (nappal: 4373, éjjel: 4379,

364,66666 nap)
– Öte szerek nem riaszthatósága: 6 óra (nappal: 6, éjjel: 0, 0 nap)
– Egyesületünk 1933-as megalakulása és működése óta a 2020-as évben

kapta a legtöbb riasztását 92 alkalommal, a 2021-es évben ez csökkent,
76 riasztásunk volt.

– Halálos áldozatok: 6 fő / 5 káreset.

Beavatkozások 2022 januárjában

A január a cikkem megírásáig eléggé mozgalmas volt, mert már 11
káresethez vonultunk és avatkoztunk be.

1. esemény: A év első riasztása egyesületünknek. 
Január 5-én 18 óra 07 perckor műszaki mentéshez vonultunk. 
Egy mentő a Tölgyfa utcában elakadt.
Az egységünk egy drótkötél és az 1-es szer segítségével a mentőt

az útra visszahúzta.
Személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett.

2. esemény: tűzeset
Ha van porral oltó, mint ebben az esetben is, a tűz gyorsan eloltható,

mellyel anyagi javakat vagy akár életet is menthet a tulajdonos!
21:36-kor: Jelzett helyen egy füstölő gyulladt ki, ami meggyújtotta

a fölé lógó tuja ágait. Kb. 1 méterre volt egy másik melléképület, de
arra a tűz nem terjedt át, mert a Tulajdonos 2 db 12 kg-os porral oltó-
val a tüzet eloltotta. Az Egységek egy gyorsbeavatkozó sugárral az
izzást megszüntették és hőkamerával a területet átvizsgálták.

3. esemény: műszaki mentés
Január 13-án 15:30-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, Tassi út egyik

ingatlanjánál műszaki mentésben kérték a segítségünket. Egy ingat-
lan pincéjéből vizet kellett eltávolítani. Jelzett helyen egy kb. 100 m2

területű pincében kb. 20 cm magasan állt a víz, mely a kombi kazán
meghibásodásából keletkezett. Az egységek a közműveket kizárták,
és szivattyú segítségével a vizet eltávolították.

4. esemény: tűzeset
Január 14-én jelzett helyen a Tókert utcában pár négyzetméteren

szemét égett, melyet egy gyorsbeavatkozóval az Egységek lefeketí-
tettek, eloltottak.

5. és 6. esemény: műszaki mentés, favágás
Január 17-én 18:50-kor érkezett a következő riasztás: Dömsöd, Felső-

sziget út – fakidőlés. Az utcán keresztbe van a fa, a forgalmat akadályozza.
19:54-kor érkezett az újabb riasztás, szintén fakidőlés: Dömsöd, Alsó

Dunapart. Itt a fa elektromos vezetékre dőlt, veszélyezteti a forgalmat.

A káreseteket a Ráckeve ÖTP és a Dömsöd Öte számolta fel.

7. esemény: műszaki mentés
Január 14-én 21:15-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, az Apaj felé vezető

úton közlekedési balesetnél, műszaki mentésben várják a segítségünket.
Egy autó fának ütközött, árokba borult.

A rajok kiérkezése előtt a gépkocsi a helyszínt elhagyta, így az egysé-
gek az útról a törmelékeket eltávolították, letakarították.

8. és 9. esemény: műszaki mentés, faág lehasadt, forgalmi akadályt
képezett

8:26-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, Széchenyi utcában műszaki men-
tésben várják a segítségünket. Az iskola előtt egy fa ága lehasadt. 8:42-kor
érkezett az újabb riasztás: Dömsöd, Petőfi téren is egy faág lehasadása
okoz problémát, a járműforgalmat veszélyezteti.

10. esemény: műszaki mentés: lehasadt faág
január 20-án 14:49-kor kaptuk a továbbriasztást: Dömsöd, Középső-

Dunaparton egy kb. 25 méteres fa ága lehasadt, a gyalogosforgalmat és a
parkoló autókat veszélyezteti.

Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1, Dunaújváros Emelo

11. esemény: műszaki mentés
Január 23-án 6:06-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, Tatár közben mű-

szaki mentésben kérték a segítségünket. Az egyik ingatlanban, ahol egy
szépkorú hölgy él, erős gázszag van. 

A Mentő Kollégák a hölgyet megvizsgálták, szerencsére nem lett sem-
mi baja. 

Egységeink a helyszínen kontrollméréseket végeztek, a gázt elzárták. 
A gázszolgáltató munkatársai is a helyszínre érkeztek.
Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1

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

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

Ha baj van! 112 vagy 105
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
Akedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
Akedvezményezett neve: DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.domsodi-

tuzolto-egyesulet.webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár

Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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A 2022. évi horgászengedély váltása az alábbiak szerint lehetséges.
Érvényes horgászkártya bemutatásával: H.E. irodában azonnal, forgalmazó helyeken a megszokottak szerint! (Kp. fizetéssel; átutalás befizetés iga-

zolással.)

1./ FOGÁSI NAPLÓ: A napló leadási határideje 2022. 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 küld-

jön, hogy az igazolást visszajuttathassuk! A levelet ajánlott küldeményként kérjük feladni. Cím: Dömsödi H.E. 2344 Dömsöd, Pf. 28.

2./ 2022. évi díjakról: (Árváltozás joga fenntartva!) /A 2022-es ENGEDÉLYEK KIADÁSÁT VÁRHATÓAN JANUÁR 15-TŐL TUDJUK
ELKEZDENI, de érdeklődjön előtte telefonon: 06/30-350-8820/

A Duna-ági jegyekről és a 2022-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 TAKARÉKBANKNÁL VEZETETT: 50460272-10002058 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.
• PRÉRI ÉTTEREM ÉS HORGÁSZBOLT: Préri horgásztó, Dömsöd külterület. Tel.: 06 70 944 0400

5./ NYITVATARTÁS: HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
JANUÁR–FEBRUÁR–MÁRCIUS–ÁPILIS hónapban MINDEN SZERDÁN 8-12-ig, PÉNTEKEN 14-18-ig, SZOMBATON 8-12-ig.

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A 06-30-260-0957 vagy a 06-30-350-8820-as TELEFONSZÁMOKON KÉRHETNEK!          
H.E. ELNÖKSÉGE

TISZTELT SPORTTÁRSAK!
Értesítés 2022. évi horgászengedély-váltásról

Megnevezés Felnőtt tag 70 év Ifjúsági Államijegyes Államijegyes
2 bot felett 15 évtől felnőtt tag 70 év felett

2 bot 1 bot 2 bot 2 bot
Egyesületi tagdíj 3300 1500 1500 3300 1500
Állami jegy + fogási napló 3300 300 3300 3300 300
Szövetségi hozzájárulás 3000 0 3000 3000 0
RSD Területi jegy 44 000 44 000 5000 Napijegy Napijegy
Mellékvízi területi jegy 34 000 34 000 0 Napijegy Napijegy
Összesen: RSD 53 600 45 800 12 800 9600 1800
Összesen: Mellékvízi 43 600 35 800 0 0 0

Tisztelt állattartók!
A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti rendelőm (bejárat a Bocskai u.
felől, a Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018. 01. 01-től az alábbiak
szerint módosul: 

Rendelési idő: 
hétfő, szerda, péntek: 18.00–19.00, kedd, csütörtök: 8.00–9.00, 
szombat: 8.00–10.00.

– Betegellátás, – Védőoltások beadása, – Mikrochip beültetés, állatútle-
vél kiállítása, – Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daganat-eltávo-
lítás, baleseti sebek stb.), – Ultrahangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógy-
szerek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti számon történő egyezte-
téssel!)
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Dömsödi Horgász Egyesület
felhívása!

Tisztelt Horgásztársak és
Természetvédő Polgárok!

Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogas-
sák egyesületünket a 2021. évi személyi jöve-
delemadójuk 1%-ával! Az összeget nyugdíjas
horgászaink támogatására és működési költ-
ségeinkre kívánjuk fordítani!

Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz történő
bejelentéssel, vagy ha személyes adóbevallás
esetén az egyesület adószámát tüntetik fel be-
vallásukban:

Adószámunk: 19833293-1-13
Támogatásukat köszönjük!

Horgász Egyesület elnöksége

K Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E KK Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E K
Kedves Olvasóink!

Az önök 2021. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek, egyesületek 
s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DÖMSÖDÉRDÖMSÖDÉRTT
ALAPÍTVÁNYALAPÍTVÁNY

részére.

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

költségvetéséből nem tud
támogatni.

AAddóósszzáámm::
1188666688445566-11-1133

Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.

Suli Persely 1%
Tisztelt Adózó! Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT ajánlja a Dömsödi Széchenyi István

Általános Iskola Suli Persely Alapítványa részére. Adószám: 18679212-1-13.

Tisztelt Adózók, 
kedves Szülõk!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött
Pro Musica Alapítvány Dömsöd tisztelettel
várja az adózók személyi jövedelemadójának
1% -os felajánlását. 
Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel: a kuratórium

A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesületben
közel kétszáz dömsödi és környező telepü-
lésről jövő gyermek sportol három szak-
osztályban. Szabadidejük jelentős részét
mozgással és aktív versenysporttal töltik.
Ez nemcsak egészséges fejlődésüket szol-
gálja, hanem erős közösségi kötelékbe is
kapcsolja őket. Sikereikkel településünk
jó hírét viszik az ország távoli részeibe és a
határokon túl. 

A jövő rájuk épül.
Ön adója egy százalékával 

támogathatja őket!

Adószámunk: 
18291599-1-13

www.dusedomsod.hu

2022-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2021. évi adóbevallásakor, függetlenül at-
tól, hogy ki is készíti el a bevallását. Nyilat-
kozzon a „Még 1000 év Dömsödért” Egye-
sület javára! Nagylelkű felajánlását, támoga-
tását előre is köszönjük.

Egyesület adószáma: 18670062-1-13

Tisztelettel: 
Korona Sándor, Egyesület elnöke
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☺ Nálunk mindig történik valami… ☺

A nagymamánk azt mondja: az új esztendőt
egy ifjú legénynek, az óévet pedig egy öreg
embernek képzeljük el. Szerintünk viszont az
ÚJ ÉV mindig egy üres, az óév pedig egy tele-
írt füzet. Ezért kedves 2022, te a mi szemünk-
ben egy újdonatúj, tiszta és vastag füzet vagy. 

Kérünk, nagyon vigyázz magadra, és tedd
lehetővé, hogy az ESEMÉNYEK csak CSU-
PA JÓT írjanak mind a 365 lapodra!!!

Ha így sikerül, akkor a világon minden em-
ber BOLDOG és SZERENCSÉS lesz, mi is. 

Kérünk iparkodj, hogy így legyen!
Ezt kívánjuk és szeretettel köszöntünk, mi

a 3. a osztály és a Tanító néni.

Ami viszont most mottónkul szolgálhatna
ebben a rohanó világban:

Ölelj szívből
Szeress jobban,
Nevess többet,
Örülj mindennek,
Mosolyogj gyakrabban,
Imádkozz sokat,
Beszélj kedvesen,
Higgy erősebben,
Szólj gyengédebben
És élj boldogabban!

Szeretném  megemlíteni, hogy az osztályom-

ból is részt vettek a Bolyai Anyanyelvi és Mate-
matika Verseny megyei/körzeti fordulóján:

Mindennapjainkhoz, a tanulásunkhoz hoz-
zátartozik a napi reggeli testhőmérséklet-mé-
rés, a maszk viselése, rendszeres szellőzte-
tés, az alapos kézfertőtlenítés szappannal és
folyó vízzel, kézfertőtlenítő géllel. 

Az I. félévünk nagyon gyorsan eltelt, janu-
ár 21-ig tartott. Személyes kontaktusban sok-
kal hatékonyabban tudtunk tanítani. A fel-
mérőket megírattattuk. Lezártuk a gyerekek
bizonyítványát. A félévi szülői értekezlete-
ket online tartottuk. 

DE AZÉRT:
Vigyázzunk a saját és a környezetünkben

élők testi, lelki egészségére!

HISZEN:
Az ellenálló képességünket a változatos és

kiegyensúlyozott, egészséges étkezés, a moz-
gás, a bőséges folyadékfogyasztás, a D- és
C- vitaminok rendszeres szedése növeli.

Mint tudjuk, január 22-én A MAGYAR
KULTÚRA NAPJÁT ünnepeljük. Ezzel a kis
verssel hívnám fel a figyelmet a magyar nyel-
vünk szépségére:

„A Föld bármely pontján, hol a nap rám ragyog, 
szívemben őrzöm én azt, hogy magyar vagyok.
Csengő-bongó, sugár, tündér, kristály, patak,
a világon nincs szebb, mint a magyar szavak.
Akárhová is vet engem majd az élet,
otthonra lel bárhol nyelvében a lélek.”

Budainé Doroszlay Judit 
(3. a  osztályfőnöke)

Mindennapok az iskolában

37 csapatból 7. hely

Büszke vagyok rájuk!

64 csapatból 18. hely
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– Mennyire elégedett a 2021-es év eredmé-
nyeivel, és melyek ezek közül a legfontosabbak?

– Egyesületünk stabilan működik, sportoló-
ink száma gyarapodik, a kezelésünkben lévő in-
gatlanok megújulnak, működnek.

Kajak-kenu tekintetében:
A szakosztályt Ambruska Péterné alelnök

asszony vezeti Bálint Miklós edző segítségével,
akit nagyon szeretnek a gyerekek. Ebben az év-
ben 14 sportolóval indítottuk az edzéseket. Év
közben 8 gyerek iskolai és családi problémák
miatt abbahagyta, vagy elköltözött Dömsödről.
Folyamatosan toboroztunk, és lett 5 új sporto-
lónk. Nagyon nehéz kis településen verseny-
sportra invitálni gyerekeket. A kajakozást ver-
senyszerűen várja el a Kajak-Kenu Szövetség,
ezért szigorúan kötelező úszóvizsgát tenni a
versenyengedélyhez. A covidos időszakban
zárva voltak a vidéki uszodák, így az engedé-
lyeket sem tudtuk kiváltani, a toborzás még ne-
hezebbé vált.

Jelenleg is sok gyerek beteg, nehezen lehet az
alapozó edzéseket végrehajtani, a sportteljesít-
ményüket növelni.

Ennek ellenére minden nap tartunk edzése-
ket, hogy minél több lehetőséget tudjunk adni a
sok elfoglaltság mellett. Októbertől március vé-
géig teremben edzünk, utána az időjárástól füg-
gően vízre megyünk. Úszóedzéseken heti egy-
szer vesznek részt, akinek még nincs úszóvizs-
gája, annak többszöri edzés szükséges. Április-
tól októberig rendszeresen versenyekre vittük a
gyerekeinket. Megyei és országos kupákon,
bajnokságokon vettünk részt. Büszkék vagyunk
a dobogós helyezéseinkre, a tehetség és a szor-
galom érmekben csillog a gyerekek nyakán!

Kicsi létszámunk ellenére 24 egyesületet ma-
gunk mögött tudhatunk a pontrendszerben.

Sikerült pályázatot nyernünk, amiből egy
új kísérő motoros kisgéphajót állítunk össze.
Minden nehézségünk ellenére fejlődik a kis
szakosztályunk, és folyamatosan van új csat-
lakozó gyerekünk. Erős kitartás és követke-
zetes szülői támogatás szükséges a családok-
tól, hogy eredményesen tudjuk versenyeztet-
ni a sportolóinkat.

Labdarúgás tekintetében:
Mindig nehéz helyzetben vagyok, ha ilyen

kérdéseket tesznek fel nekem, mert a labdarú-
gást ugyan nagyon szeretem, de ez inkább érzel-
mi kötődésből fakad nálam. Az én értékelésem
annyiban ki szokott merülni, hogy nagyon örü-
lök, ha a labda az ellenfél kapuhálójába csavaro-

dott, nem a miénkbe, és boldog vagyok, ha a
táblán fölényes győzelmeket látok, mert tudom,
nem hiába feszülünk neki az egyesületi munká-
nak, van értelme dolgozni. 

A szakmai értékelést mindig az edzőnkre,
Cziráky Tamásra szoktam bízni, mert ő az, aki
elhivatott edzőként a szakosztály minden egyes
korcsoportjára egyforma figyelmet fordít, és
pontosan meg is tudja fogalmazni, miben áll a
haladásuk és a fejlődésük.

Egyesületünk labdarúgó szakosztálya már az
óvodai nagycsoportos kortól egészen a középis-
kolás korosztályig igyekszik biztosítani a rend-
szeres sportolási lehetőséget, az adott életkori
sajátosságoknak megfelelő mozgást, ami a meg-
felelő testi-lelki fejlődés kulcsa.

A labdarúgó szövetségnek köszönhetően min-
den játékospalántának adott a versenyek világá-
nak (Bozsik programok, bajnokságok) megis-
merése. A megfelelő szocializáció, a sikerek és
a kudarcok feldolgozása a csapatban és a befek-
tetett energia, munka, gyakorlás = siker képlet
kulcsszerepet játszik a későbbi életük során a
felnőtt társadalomban.

A kisebb, U7-U9 es csapatoknál a képzésünk
hangsúlyát az ideális koordináció kialakítására,
a rendszeres mozgásra, valamint a játék meg-
szerettetésére helyezzük. A stabil alapok, akár-
csak pl. egy ház építésénél elengedhetetlenek,
és ezek az alapok (futás, ugrás technika) más
sportágaknál is hasznosulnak.

Az idősebb, U11-U13 csapataink a Bozsik
tornákon kívül, ahol a körzetünk csapataival
mérkőzünk 2 hetente, már a hagyományos baj-
noki rendszerbe is belekóstolnak. A rendszeres
edzések mellett minden hétvégén bajnoki for-
duló itthon vagy idegenben, pont mint mondjuk
felnőtt szinten.

Itt meg kell jegyezni, a szülők szerepe is óriá-
si. Sportolónak lenni, sportoló szülőnek lenni
eléggé eltér a hétköznapi élettől. A versenynap-
tárhoz kell igazítani a családi programokat, bi-
zony lemondásokkal jár. Szerencsések vagyunk,
hiszen nálunk példaértékű támogatást nyújta-
nak az Anyukák, Apukák és a Nagyszülők egy-
aránt.

Ennek a korosztálynak a gerince kettős terhe-
lésben részesül, akadt ősszel olyan hétvége,
ahol 2 versenynap is volt. A sikerek, az eredmé-
nyesség még náluk sem a legelemibb tényező,
persze nyerni mindig jobb érzés mint nem.

A DUSE legidősebb korosztálya a megyei
U19-es bajnokságban szerepel, úgy, hogy csa-

patunk hosszú évek óta együtt fejlődő magjának
átlagéletkora 16 év. Az ősz folyamán ezt a fut-
ballban igen nagy korkülönbséget sikerült a pá-
lyán eltüntetniük több alkalommal is.

– Hány szakosztálya van a DUSE-nek, s me-
lyek ezek?

– Az egyesületnek három szakosztálya van,
labdarúgás, kajak-kenu és kézilabda. A kézi-
labdások csapatostól eligazoltak Székesfehér-
várra, csupán egy létszámhiányos  kis korosz-
tály maradt itt, akiket  nem tudunk versenyez-
tetni. A szakosztály edzője Béczi János, aki
vezetőségi tagunk, továbbra is a szakmai fej-
lődés fontosságát látta ebben a lépésben. A
nagyobbak számára ez valóban továbblépés
és jóval több lehetőség is egyben, a kicsikkel
azonban jó lenne újra itt kezdeni, és Dömsöd
neve alatt versenyeztetni őket.

– Mennyi gyermek sportol az egyesületben?
– A labdarúgókat és kajakosokat együttvéve

összesen mintegy 80 gyerek sportol nálunk je-
lenleg.

– Hogyan alakult a finanszírozás a múlt évben?
– Szakosztályonként más és más a gazdálko-

dás formája és lehetőségei. Emellett mások a
források is. A kajak szakosztály kis közösség,
mert a kajak-kenu egy rendkívül embertpróbá-
ló, nehéz és időnként viszontagságos sportág.
Aki ebben helytáll és a maga helyén marad, ab-
ból rendkívül erős jellemű és fizikumú, kitartó
jellemű ember lesz. Ez a szakosztály jobbára a
szövetségi támogatásokból, illetve tagdíjakból
tartja fenn magát. Másrészt jelentős lehetőség
van a szakosztály kezében azzal, hogy szövetsé-
gi és önkormányzati segítséggel felújított vízite-
lepünk van, amelyet nemcsak magunk számára
tudunk használni, hanem ki tudjuk adni edzőtá-
borozó egyesületeknek. Így az bevételt is tud
hozni nekünk. A sors fintora, hogy amint elké-
szültek a felújítási munkálatok, begyűrűzött a
vírus, ami az első két évben nagyon megakasz-
totta a szállásadói tevékenységet, hiszen az első
évben tilalom alatt állt a vendéglátás és a szál-
lásadás is. A járvány második évében lazult a
helyzet,  de a vendégek óvatosak a foglalások-
kal. Még mindig nagy a bizonytalanság a jövőt

A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesületrõl 
kérdeztem Szabó Andreát, a DUSE elnökét

A 2022-es évkezdés kapcsán néhány kérdést tettem fel Szabó
Andreának, aki a községünk alpolgármestere, de most mint a DUSE
elnökét kérdezem a sportegyesület ügyeiről.



XXXII.  évfolyam  2.  szám 13

illetően, és jelen van egyfajta félelem, ami gá-
tolja a foglalásokat. Ez a szakosztály évi 3,5 mil-
lió forintból gazdálkodik. Ebből fizetjük az edző
munkabérét és járulékait, a hajókba az üzem-
anyagot és egyéb kötelező kiadásokat, felszere-
léseket, nevezéseket, a hajók karbantartását.

A labdarúgás tekintetében nagyobb lét-
számról és emiatt nagyobb összegekről is be-
szélhetünk. Itt korosztályonként és létszám-
tól függően van lehetőség a cégek társasági
adója segítségével támogatást igényelni. Ez
azt jelenti, hogy a társas vállalkozások tíz
százalékos adójukat a nyereségükből nem az
államnak fizetik, hanem felajánlhatják azt lát-
vány csapatsportok támogatására. Az után-
pótlás feladatainak működtetésére általában
évi 9-10 millió forintot tudunk feltölteni. Eh-
hez jönnek még beruházások, amennyiben
tervezünk ilyesmit. Ez nem azt jelenti, hogy
ez a pénz bepottyan a számlánkra, hanem azt,
hogy nekünk kell megkeresni cégeket, hogy
utalják nekünk társasági adójukat. Természe-
tesen olyan cégeket kell találnunk, ahol nem
évi százezer forint a nyereség adó, mert ilyen
cégből körülbelül százra lenne szükség. Na-
gyobb nyereséget termelő cégeket kell keres-
nünk, ami nem egyszerű feladat. Ezen felül
az elmúlt években szinte megállás nélkül pá-
lyáztunk ingatlanfejlesztésekre és sok-sok
tárgyi eszközre is. Így minden évben felsze-
reljük a gyerekeket mezekkel, korszerű edzé-
seket segítő eszközökkel, vásároltunk az öl-
tözőbe ipari mosógépet, kazánt, fűnyírót, pá-
zsitápoló gépeket, gyepszellőztetőt, kapukat,
labdákat. Korszerűsítettük az edzőpályát ön-
töző berendezéssel, körbekerítettük esztéti-
kus kerítéssel. Jelenleg folyik a pályavilágí-
tás beruházása. A lámpákat már megvásárol-
tuk, tavasszal beüzemelik a rendszert, és mű-
ködni fog a világítás, amely lehetővé teszi
majd az esti időpontban történő edzéseket.
Az elmúlt néhány évben az ingatlan beruhá-
zások értéke közel negyvenmillió forint volt,
amely összeg a település ingatlan vagyonát
gyarapította. Ennek véghezviteléért köszö-
nettel tartozunk azoknak a nagy cégeknek,
akik társasági adójukat nekünk adták oda, il-
letve Dömsöd Nagyközség Önkormányzatá-
nak, amely ehhez az önrészeket biztosította.
Nagy létszámú dömsödi gyerek sportol az
egyesületünkben, úgy gondolom, ez az ön-
rész jó helyre ment, mert ők lesznek majd a
jövő generációja, akik a sporton keresztül
még egy plusz szállal kötődni fognak a tele-
pülésünkhöz.

– Mi okoz problémát az egyesület működé-
sében?

– A rettenetes áremelkedések sok gondot
okoznak, mert egy tervezett projekt összes
költsége a megvalósulás idejére általában 20
százalékkal megnő. A jóváhagyott összeg vi-
szont ugyanannyi marad. Ilyenkor nagyon
nehéz dolgunk van, mert a különbözetet nem

tudjuk honnan előteremteni. A tagdíjak a ren-
dezvényekre és az egyesület egyéb költségei-
re mennek, hiszen weboldalt tartunk fenn, al-
kalmazottakat fizetünk, adminisztrációs költ-
ségeink vannak. Az egyesületben a könyve-
lőket, könyvvizsgálókat, TAO-s szakembere-
ket és edzőket kivéve senki nem kap sem fi-
zetést, sem tiszteletdíjat. A teljes vezetőség
társadalmi munkában végzi feladatait. A fo-
rintokkal bizony nagyon takarékosan kell
bánnunk.

– Milyen a kapcsolatuk a községben műkö-
dő többi sportegyesülettel?

– Szorosabb kapcsolatban a Dömsödi
Sportegyesülettel vagyunk, hiszen edzőnk
egyben játékos edző is. Előfordul, hogy a jö-
vőt illetően eltérőek az elképzeléseink, mint
az elnök úré, de munkánk során egymásnak
segítünk. 2021-ben a DUSE egyik alelnöké-
nek Turcsán Tamást választottuk, aki Kajdá-
csi Imre szakosztályvezetőnkkel együtt sok
gondot levett a vállamról. Jó velük együtt dol-
gozni, mert látom, hogy szemük előtt a gyere-
kek lebegnek és a dömsödi labdarúgás jövője,
amelyet elsősorban helyi játékosokkal kép-
zelnek el. Én magam is ebben látom a jövőt.
Mindig voltak és lesznek is köztünk játéko-
sok más településekről, akik fontos tagjai a
csapatnak, de én úgy látom, a húzóerő a
Dömsöd névben van. A szakosztály vezetői
szívvel-lélekkel ezért dolgoznak, és nyugod-
tam elmondhatom, hogy ez az irány a helyi-
eknek is tetszik, mert a tavalyi év műfüves
pályája ennek kiváló bizonyítéka lett. 

Turcsán Tamás és Kajdácsi Imre kezdemé-
nyezésével sok vállalkozó és magánszemély
támogatásával jött létre a kis „tengó” pálya,
amely a gyerekek technikai fejlesztését kí-
vánja elősegíteni. Ezúton is szeretném meg-
köszönni mind a kezdeményezőknek, mind a
támogatóknak, hogy létrejöhetett.

– Mit vár az elkövetkező évtől sport ered-
mények és az infrastruktúra kapcsán?

– Bízom benne, hogy az edzőpálya meg-
oldja az edzések problémakörét, és nem fog
többé előfordulni, hogy a gyerekek nem me-
hetnek rá a pályára. A csapadék sajnos sok
problémát okoz, mert vizes pálya esetén göd-
rös és balesetveszélyessé válik, ilyenkor a
terheléssel óvatosabban kell bánni. A nagy-
pálya használatánál első szempontként érvé-
nyesülnek a felnőtt csapat érdekei, háttérbe
szorulnak a gyerekeké. Ez az öltözőnél is
fennáll. 

A pálya kérdés mostantól biztosan meg-
oldódik, az öltöző esetében egyelőre nem
született számunkra megfelelő konszenzus.
Az eredmények már önmagukért beszélnek,
bízom benne, hogy a szép pálya újabb kapu-
kat nyit majd meg a sportolók előtt. Létszá-
munk nő, terveink szerint két edzővel sze-
retnénk tovább folytatni a munkát a
2022/23-as évadban.

– Gratulálok az új pályához! Hogyan sike-
rül megoldani a vakond problémát, amely
nagy károkat okoz egy ilyen sportpályán?

– A dömsödi labdarúgás elmaradhatatlan
kellékei a dömsödi vakondok. Küzdünk ve-
lük, mert a víz közelsége idecsalogatja őket.
A pályaépítők nem javasolták a vakondhálót
a gyepszellőztetés miatt. Egy másik megol-
dás lehetséges még, az oldalfal betonozás
megfelelő mélységben, amely alatt már nem
tudnak átfurakodni a vakondcsaládok. Ez egy
új projekt terv lehet a következő években,
amennyiben a szövetség továbbra is tud ke-
retet biztosítani az ingatlan beruházásokra. 

– Mi az, amiről szeretne beszélni az egye-
sület fejlődésével kapcsolatban?

– Keresem magamban a jövő útjait. Nagyon
szeretném, ha kis kézilabdás korosztály indul-
na újra az egyesület keretein belül hazai szí-
nekben. A kajak nehéz sportág, rengeteg ellen-
széllel kellett dacolnunk az elmúlt öt évben,
mert voltak akik szemet vetettek a vízi telepre.
látva benne a lehetőséget. Nagyon sokat küz-
döttünk érte nemes és  nemtelen ellenfelekkel.
Nem engedjük el a dömsödi kajak sportot! 

Itt már negyven éve is eveztek vízi úttö-
rők, nem az MTK és nem más egyesületek,
hanem Dömsöd színeiben! A telep a döm-
södieké, az itteni gyerekek sportolását hiva-
tott segíteni, mert nekik is épült annak idején.
Edzőtáborként szolgálhatja sok más egyesü-
let fejlődését, de működtetni mindig Döm-
södnek kell. 

A labdarúgó szakosztály vezetését most
már megoldottnak látom a jövő tekintetében.
Elhivatott, sportolói háttérrel rendelkező szak-
emberek dolgoznak együtt a gyerekekért,
akik nemcsak szakmailag, de emberileg is
tiszteletet vívtak ki a szülők és a sportolók
szemében. 

Turcsán Tamás alelnök úr személyében lá-
tom az utódomat is, mert alkalmasnak tartom
arra, hogy a labdarúgások kívül az összes
többi szakosztályt is felelősséggel és figye-
lemmel kísérje majd a jövőben. 

Egy nevet említenék még meg, akinek sze-
mély szerint itt is szeretnék köszönetet mon-
dani lelkiismeretes és pontos munkájáért:
Izsák Gáborné Erzsike néniét, aki a DUSE
összes könyvelését és adminisztrációját kéz-
ben tartja, és ezenkívül kiválóan beletanult a
TAO-ügyintézés borzalmaiba is, ami nem
mindennapi nagy falat. Nyugodtan elmond-
hatom, hogy nélküle ez az egyesület nem
tudna működni!

– További sok sikert kívánok az egyesület
munkájához! Nagyon fontos, hogy a tehet-
séges és kevésbé tehetséges gyerekek is
megtalálják a sportolási lehetőséget Döm-
södön. Ehhez kívánok sok sikert önnek, az
edzőknek és a sportolóknak!

Varsányi
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Olyan gyorsan telt el a Karácsony, mint a pilla-
nat! Az ember pislog kettőt, és máris itt az új év!
Néhány nap pihenő, csak éppen hogy sikerüljön
túllendülni a karácsonyi bejglin meg a szilveszte-
ri macskajajon, aztán jön újra a daráló. A film bi-
zony forog. Az ünnepek békéje és fénye után újra
itt vannak a korai hajnalok, a kora reggeli kávé il-
lata, a villamos zötykölődése és a mindennapok
problémái. Újra be kell állni az élet hétköznapi
sodrába, megoldani a problémákat, és keresni az
esték és a hétvégék megnyugvását.

Az új év új elvárásokat hozott; a januári érte-
kezleten a szokásos terveken és előirányza-
tokon kívül az új feladatok kiosztása is megtör-
tént, ami körülbelül annyit jelent, hogy ugyan-
azért a fizetésért az idén is több a feladata, mint
tavaly. Az idén sem tette szóvá. Gyáva vagy! –
mondta néha magának, de érezte, hogy a mai vi-
lágban a bombabiztos állás könnyen elszállhat
egy meggondolatlan kirohanás után. Így hát
hallgatott. Ez a feladat, ezt kell csinálni. 

Lassan bele is szokik, egy kicsit több a teendő
és az ügyfél, de legalább nincs üresjárat, és vi-
szonylag gyorsan elmegy a nap, a hét, a hónap.
Még csak most köszöntötték az újévet, aztán a
január, és lassan a február egyik fele is elsuhant,
sőt, pont a fele, hiszen idén a hónap csak 28 na-
pos. Itt zötykölődik a villamoson, a munkahelyi
problémák a hivatalban maradtak, gondolatai
már otthon járnak. A meleg papucson, a kézmo-
só szappan lágy illatán, az otthoni nadrág puha-
ságán és az öreg fotel kényelmes menedékén.
Várja otthon a vacsora, a felesége már biztosan
megterített neki. Húsz éve házasok. Amióta
együtt vannak, az asszony mindig kikészíti a va-
csorát, mire hazaér. Húsz éve majdnem minden
hétköznap ugyanúgy akasztja fel a kabátját, ve-
szi le a kalapját, cipőjét, és ugyanúgy ül ugyan-
oda. Az asszony általában vele szemben. Van,
amikor együtt vacsoráznak, de van, amikor csak
egyedül eszik, felesége pedig csak szemben ve-
le üldögél. Van, hogy beszélgetnek, de olyan is
van, hogy a csöndet csak az evőeszközök hang-
ja töri meg.

Arra gondol, hogy az utóbbi időben már lehet,
hogy nem akkora a szerelem. Amikor megis-
merkedtek, minden olyan gyönyörű, olyan hihe-
tetlenül tökéletes volt! Aztán mára valahogy a
hétköznapok szürkesége elzavarta azokat az ér-
zéseket. Élik az életüket egymás mellett. Az első
években még vett virágot, aztán már csak néha,
most meg már arra sem emlékezik, mikor vitt
utoljára egy szálat Neki! Szalad az idő, mostanra
valahogy ez vált természetessé. Már a mai napon
is csak bosszankodik! Látja a fiatalokat a kis szí-
vecskékkel, virágcsokrokkal. Valentin-nap! Mi-
csoda baromság! Jó kis marketingfogás, hogy el
lehessen adni a virágot, csokit, ajándékokat,
giccset! Az egész egy nagy giccs! Undorító! Bár

végül is... legalább ezen a napon el tudná mon-
dani annak, aki a konyhában vele szemben ül,
hogy... ááá, hülyeség! Szentimentalizmus! Mi a
fenének nyálaskodni? Egyébként is... az asz-
szonynak se szokott eszébe jutni sose. Nem fog-
lalkoznak ezzel.

Hazafelé az utcán bandukolva, a kora esti vá-
ros fényei egyre nagyobb figyelmet követelnek
maguknak. A szomszéd háztömb cukrászdájá-
nak kirakata tele van szebbnél szebb sütemé-
nyekkel. Amikor ideköltöztek, egy-egy vasár-
nap lejöttek ide egy kávéra, ettek egy krémest,
vagy egy marcipános szeletet, ami a párja ked-
vence volt. Hirtelen gondolattól vezérelve be-
nyit a cukrászdába. Sajnos, marcipános szelet
nincs, de ajánlanak egy szívecskére formázott
marcipános süteményt. Egy kicsit gondolkodik,
mert a szívecske nem az ő stílusa, de aztán még-
is beadja a derekát.

Otthon aztán minden úgy történik, ahogy
mindig. Leveszi a kalapját, kabátját, a cipőt,
belelép a papucsába. A fürdőszobában várja a
lágy illatú szappan, a puha házikabát. A
konyhában a vacsora és a felesége. Hűvösen
megcsókolják egymást, aztán esznek. A va-
csora után az asszony szólal meg először:

– Vettem egy üveg vörösbort. Felbontod?
– Persze. Milyen alkalomból?
– Csak úgy. Régen borozgattunk már. Utoljá-

ra talán tavaly. Egyre kevesebbet vagy velem.
– Jaj, ne kezdd, kérlek szépen! Mindig itt va-

gyok, ha kellek.
– Kellesz. Mindig. Szeretsz te még engem?
– Hagyd már ezt a hülyeséget! Nem vagyunk

már fiatalok! Miért, te szeretsz még engem?
Az asszony szeme mintha fényesebben csil-

logna a lámpafényben. Aztán mintha csak erre a
kérdésre várna évek óta, remegő hangon zápo-
roznak a szavak:

– Hogy szeretlek-e? Minden nap, amíg
nem vagy mellettem, folyton csak arról áb-
rándozom, hogy milyen jó lesz, ha hazaérsz,
ha itt leszel. Tudom, hogy milyen ételeket
szeretsz, tudom, hogy ha fáradt vagy, nem
szólok hozzád, pedig mást sem várok egész
nap. Amikor vasalom vagy hajtogatom az
ingjeidet, érzem az illatod, hallom a hangod.
Itt minden úgy van, ahogy te szereted. A ké-
pek a falon, a bútorok, a ruháink, a szokása-
ink. Már húsz éve éljük együtt ezt az életet.
Komolyan nem érzed, hogy szeretlek-e?

A férfibe villámként hasítottak az asszony
szavai! Minden a helyén volt! A felesége húsz
éve folyamatosan csak az ő kedvében próbál
járni, és ő ezt csak most értette meg! Nagyon el-
szégyellte magát. Dühös volt a kérdéséért. Egy
darabig hallgatott, majd megtörve a néma csön-
det ennyit mondott:

– Ne haragudj, szégyellem magam! Azt

hiszem, ezt mindennap éreztem, csak elmen-
tem mellette. 

– Akkor legalább mondd ki!
– Várj! Hoztam Neked valamit! – majd az

előszobaszekrényről behozta az ottfelejtett
marcipán szívet. – Rád gondoltam, és gon-
doltam, örülni fogsz neki.

Az asszony most elsírta magát. 
– Megleptél – mondta sírva. – De nagyon

jólesik.
– Bocsánatot kérek, ezentúl másképp lesz!

Köszönöm, hogy vagy nekem! – aztán hosz-
szasan nézte a felesége könnyes szemét, aki
egy idő után elkezdett nevetni.

– Na! Most meg mi van? Kinevetsz?
– Jajj dehogyis! Csak... az jutott eszembe,

hogy...
– Na! Mi? Mondd már!?
– Az, hogy boldog Valentin-napot!
Ültek a két pohár borral a kezükben és

csak nevettek.
– Neked is Drágám! Boldog Valentin-na-

pot!
gondolatait leírta: Ispán Imre

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

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár 

nyitvatartása

2022. január 1-től a következő nyitvatartási
rend szerint várjuk kedves Olvasóinkat:

Hétfő: 10:00–16:00
Kedd: 10:00–16:00

Szerda: 10:00–16:00
Csütörtök: 10:00–16:00

Péntek: 10:00–16:00
Szombat, Vasárnap: zárva

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.



Farsang van!
2022-ben január 7. –  március 2-ig tart a farsang. Január 6-án víz-

kereszttel lezárul a karácsonyi ünnepkör, és kezdetét veszi a tavasz-
váró, télűző farsangi időszak, mely a húsvétot megelőző negyvenedik
napig, hamvazószerdáig tart. A farsangi szokások, mókázások far-
sang végén csúcsosodnak ki. Ekkor vannak a leglátványosabb móká-
zások. A hagyomány szerint a húshagyókedd (ami a farsangi időszak
vége) után hamvazószerdával indul a böjt, és végül a böjti időszak
megkezdése után egy napra felfüggesztésre kerül, hogy a maradék
farsangi ételek elfogyasztásra kerüljenek. Ez a torkos csütörtök. Idén
március 3-án lesz torkos csütörtök.

De haladjunk csak sorban:
Vízkereszt. Ekkor szedjük le a karácsonyfát és régebben a karácso-

nyi asztalt. Jézus megkereszteléséről kapta a nevét. Katolikus vidéke-
ken ennek emlékére vizet szentelnek a templomban. Úgy tartották,
hogy a szentelt víz távol tartja a gonoszt a háztól, ezért még a kútba is
öntöttek belőle, és az év többi napjára is tartalékoltak belőle gyógyí-
tás céljából. Úgy is hívták, hogy a háromkirályok vize. Szokás volt,
hogy a gyerekek vagy nagyobb lányok fehér ruhában, fejükön koro-
nával köszöntő énekeket adtak elő.

A természet újjászületésének ideje a tavasz, mely a megújult élet
kezdete. Mágikus, szakrális előkészítésével a Luca-napi, karácso-
nyi, újévi szokásokban, regölésekben, aprószenteki vesszőzésnél ta-
lálkozunk.

A tavasz közeledtét a farsangi szokások különös színességgel hir-
detik. A tél és tavasz szimbolikus küzdelme már az óév temetésével
megkezdődik, és farsang farkára ér a tetőpontjára. A télkihordás, tél-
temetés, hogy a telet jelképező bábot elégetik vagy vízbe dobják. A
farsangi jókedv a tavasz érkezésének örömét fejezi ki. A nagy evé-
sekkel, lakomákkal a természetet is hasonló bőségre akarták ösztö-
nözni. A táncolás és a bálozás általános volt minden faluban. A far-
sangi tánc régi kultikus jellegét a hétfalusi csángók borica tánca, a
moldvai csángók matabálák játéka az erdélyi turka járás és más ala-
koskodó szokások őrizték meg a legjobban. Eredeti célzatuk szerint a
tavasz elővarázsolását, az élet folytonosságát, az emberek szaporodá-
sát szolgálják. (Mára értelmét vesztett csökevénye az álarcosbál.)

Farsang. Az ébredő természetet, a tavaszt köszöntő szokások,
amik egyben a telet is lezárják, egész Európában megvannak. Európa
népeinél nagy csoportokban vonulnak fel az alakoskodók, míg ná-
lunk csak kis álarcos csoportokban. Napjaink leglátványosabb far-
sangi alakoskodása a Mohácson lakó délszlávok csoportos busójárá-
sa. E busók fából faragott álarcokban jelennek meg, mozgásuk, visel-
kedésük rituálisan meg van szabva. A busó álarcot eredetileg csak
felnőtt sokác férfiak ölthették magukra. A legények másfajta álarcot
viseltek. 

A farsang a lakodalmak, mulatságok szezonja. Az egyház évszá-
zadokon át tiltotta, mert rendbontással, lármázással, zavargással járt.
Mégis a házaknál megjelenő jelmezes-álarcos alakoskodók jelentet-
ték a farsang fénypontját. A XVI-XVII. században már falun is és a
királyi udvarban is egyaránt álarcot öltöttek az emberek. Az alakos-
kodók közt volt ördög, gólya, kecske, ló, ruháikat felcserélő lányok
és legények. A dramatikus játékok  során hosszú és sokszereplős jele-
neteket adtak elő (pl. a lovat vagy kecskét a gazdája a vásárra viszi,
de az alkudozás közben az állat összeesik és holtan terül el, majd ze-
neszóra ismét feltámad). Az állatalakosokon kívül megjelennek más
figurák is, mint a betyár, cigány, menyasszony, vőlegény, öregasz-
szony, öregember, pólyás baba. Álarcuk többnyire alkalmi harisnyák-
ból, rongyból és papírból készül.

Mivel a farsang a lakodalmak időszaka,  úgy különösen a  figyelem
középpontjába kerültek azok a lányok, akik még pártában maradtak.
Tájegységenként változó volt megcsúfolásuk módja: Szatmárban
pléhdarabokat ütögettek, és közben azt kiabálták: „Húshagyó, húsha-

gyó, itt maradt az eladó!” Jászságban az volt a szokás, hogy hamuval
megtöltött rossz fazekat dobtak be a lányos házhoz. (Ehhez hasonló
heccelődésről Dömsödön is meséltek, de ha zajkeltő mivoltát tekint-
jük, akkor az óévbúcsúztatáskor alkalmazták.) Nyugat-Dunántúlon
rönkhúzással együtt mókaházasságot adtak elő, amit akkor rendeztek
meg, ha abban az évben nem volt lakodalom. Az álmenyasszonyok-
ból és álvőlegényekből, valamint az ördögökből, cigányokból, bohó-
cokból és mesteremberekből álló bohókás nászmenet egy mókás es-
küvőt játszott el.

Szokás volt még, hogy a lányok, asszonyok farsangkor külön mó-
káztak. A palócok farsang vasárnap előtti vasárnap tartották meg a lá-
nyok vasárnapját. Ezen a napon ebéd után nyárssal jártak a lányok
köszönteni, énekük vallásos és adománykérő részből állt. Este tánc-
mulatság követte a köszöntést.

Érdekesség: A tormának mágikus jelentőséget tulajdonítottak. Go-
noszűző és bajelhárító szerként tartották. A farsang végén maradt tor-
mával a házat körülhintették, hogy a kígyók, vagyis a gonoszok, a
kártevők elkerüljék a hajlékot. Hamvazószerdán a fehérnépek lábu-
kat feltörés, eredetileg rontásba lépés ellen megkenték vele.

Napjainkban is közkedvelt étel ebben az időszakban a farsangi fánk.
Összeállította: Vass Ilona etnográfus

Albumok rejtélyei
Ezzel a címmel induló új rovatunkban régi albumok fotófelvételeit

osztjuk meg olvasóinkkal.
Elsőként Kovács Sándor kedves olvasónk bocsátotta rendelkezé-

sünkre családi albumját, melyben Dömsöd színjátszó életéből fogunk
felvételeket közölni.

A képen Csizmadi Márta, Balogh László tanár úr és 
Bulyáki István látható
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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: február 25.

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

Várható megjelenés: március első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok

feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, 
Budai Szilvia, Budainé Doroszlay Judit, 

dr. Csanádi Károly, Ispán Imre, Kovács Sándor, 
Pongrácz József, Szabóné Lévai Csilla, 

Tarr-Sipos Zsuzsa, Tóth István, 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

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő: hétfőtől–csütörtökig: 
17.00–07.00 óráig; péntek: 12.00–07.00 óráig, 

hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelőintézettel szemben) 
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
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 lehet-
séges!)
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46.
Tel.: (06-24) 655-630, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-
11.30 óráig, csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46. 
Tel.: (06-24) 658-645
Rókusfavy doktornő 2021. július 1-től
nyugállományba vonult. Helyettesítését
Szőnyi doktornő és Wagner doktor úr lát-
ja 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 rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelés 2022. január 3-tól
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság út 46.
Tel.: (24) 658 430
e-mail: gyerekorvos@domsod.hu
Dr. Dékány György gyermekorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 14.00–17.00
Kedd: 8.00–11.00
Szerda: 14.00–17.00
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 8.00–11.00

Tanácsadás: szerda 12.00–14.00

Fogorvosi rendelés: Dr. Stiller Zsolt 
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 658-525
Rendelési idő:
Hétfő: 08.00–13.00
Kedd: 8.00–13.00 és 13.00–18.00
Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: – (sürgősségi ellátás esetén dr.
Erdey Katalin Dunaharaszti, Damjanich u.
32. tel.: 06-24-260-002)
Péntek: 8.00–13.00

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 – 18.00 
Szombaton: 8.00 – 12.00

Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720

Születtek:
Duzmath Zoltán – Polyák Zsuzsanna

ANNABELLA MÁLNA
Szerbényi Márk – Méhész Ildikó

ENOLA
Turóczi Sándor Máté – Csikós Zsuzsanna

BENCE SÁNDOR

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:
Szécsényi Józsefné Juhász Julianna 91 éves
Gonda Sándor 70 éves
Kajdácsi Imre 86 éves
Sárközi Istvánné Farkas Emília 69 éves
Nagy Zsigmondné Madarász Anna Ibolya

82 éves

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

Anyakönyvi hírek

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion

Security számán: 06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485

SZJA 1%
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó

fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:

– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011

– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!
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Dömsöd-Nagytemplomi 
Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemp-
lom.ref@gmail.com
Elindult honlapunk,
melyen aktuális hírek,
információk érhetők el:
www.domsodnagytemp-
lom.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 Reformá-
tus 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 kapcsola-
tosan a plébánián érdek-
lődjenek.

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

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Kapcsolattartó lelkipásztor:
Dr. Almási Mihály

E G Y H Á Z K Ö Z S É G E KE G Y H Á Z K Ö Z S É G E K E L É R H E T Õ S É G E IE L É R H E T Õ S É G E I

Szeretettel meghívjuk min-
den kedves Nőtestvérünket

a Nõk 
Ökumenikus

Világimanapján
2022. március 05-én

szombaton 
15 órakor

a Dömsödi Református
Gyülekezeti Házba.

Az alkalomra hívogassunk
másokat is!

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek" (Jer. 29,11) Temetõi
közlemény

Felhívjuk a hozzátartozók
figyelmét, hogy akik a döm-
södi temetőben 1996-ban vagy
korábban váltották meg sze-
retteik sírhelyét, annak a tör-
vény értelmében – 25 év eltel-
tével –  a sírhelymegváltás ér-
vényessége idén lejár. 

Amennyiben szeretnék azt
megőrizni, 2022. márciusig új-
ra meg kell váltani.

Ezt a lelkészi hivatalban tehe-
tik meg: Dömsöd, Petőfi tér 7.
Hivatali idő: hétfő és csütörtök
9-12 óra. Tel.: 06-24-434-477.

Köszönettel: 
Dömsöd-Nagytemplomi

Református Egyházközség
Presbitériuma



Készítsünk 
kokárdát!

A Dömsödi Értéktár és a Petőfi Emlékház
kokárdakészítő pályázatot hirdet. Ez a kiírás
minden korosztályt érint, az óvodástól az ag-
gastyánig, a technika pedig szabadon válasz-
tott. A lényeg, hogy a résztvevők kreatív el-
gondolású saját készítésű kokárdával pá-
lyázzanak! 

A pályaműveket névvel és elérhetőséggel
ellátva kérjük, melynek leadási határideje
2022. március 10. csütörtök.

Leadás helyszíne:
Dömsöd Bajcsy-Zsilinszky utca 6. Petőfi

Emlékház és Kiállítóhely (nyitvatartási idő-
ben), valamint Tarr-Sipos Zsuzsánál.

A pályaművek március 15-én mindenki
számára megtekinthetők lesznek. Az igényes
és kreatív munkák elismerésben részesülnek!

Információs telefonszám:  06-20-489-9359
vagy 06-20-253-2589.

Tarr-Sipos Zsuzsa, Dömsöd Értéktár
Vass Ilona, Petőfi Emlékház

18 XXXII.  évfolyam  2.  szám

2022-ben a Petőfi Emlékház és Kiállítóhely érdekes és egyedülálló
kiállítást tervez. Ehhez keres olajnyomat technikával készült képeket. 

Várom mindazok jelentkezését, akiknek ilyen nyomatok vannak bir-
tokában, és a kiállítás időtartamára rendelkezésre tudják bocsátani.
Ezek a nyomatok az 1960-as évekig a szobabelsők közkedvelt díszei
voltak.

Keressenek a 06-20-253-2589-es telefonszámon. 
A jelentkezéseket március közepéig várom!

Vass Ilona

Olajnyomat  kerestetik!
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