
Június második feléig visszaadja a Kormány a parlamentnek azt a
különleges felhatalmazást, amelyet a koronavírus-járvánnyal kapcso-
latos döntések gyors és pontos meghozatala miatt kapott, közel há-
rom hónappal ezelőtt.

Ezzel számunkra is véget ér az az időszak, amikor minden erőnkkel
azon dolgoztunk, hogy Dömsödön ne terjedjen a járvány, ne legyen
fertőzött személy. Az országosan sikeres védekezés Dömsödre is
igaz, hiszen csak egyetlen fertőzött volt nagyközségünkben, Ő is
kórházban dolgozik, és ott fertőződött meg! Amikor e sorokat írom,
akkor már karanténos személy sincs településünkön! Az eddigi sike-
rek azért nem tehetnek bennünket könnyelművé! Továbbra is aján-
latos az arcmaszk használata és a megfelelő oldaltávolság betartása!

1920. június 4-e megrendítő pillanata a magyar történelemnek.
Ezen a napon a Versailles-i Nagy-Trianon kastély folyosóján írták
alá a magyar kormány küldöttei a győztes hatalmak által diktált
önkényes, mocskos békeszerződést! A Hivatal előtti turul szobor
avatásával szerettünk volna emlékezni a száz évvel ezelőtti gyalázat-
ra! A koronavírus járvány azonban közbeszólt, így el kellett halasz-
tanunk a megemlékezést. 2020 a Nemzeti Összetartozás Éve, ezért
aztán nem vagyunk elkésve, mégha nem is a napján, június 4-én
kerül sor a rendezvényre!

Június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusokat. Most aztán
különösen kijár az elismerés, hiszen a digitális oktatás még több
munkát kíván Tőlük, mint amikor normális körülmények között taní-
tanak! Pedagógusnap alkalmával köszöntöm az iskolák és az óvoda
tantestületeinek tagjait! Köszönöm helytállásukat, és nagyon jó
pihenést kívánok a „valódi” vakációra!

Már múlt hónapban is írtam a hulladékszállítás változásairól, mely
szerint havonta csak egyszer lesz csomagolási hulladék szállítás! Jobb
lett volna, ha marad a kétheti rendszeresség, de most egységesítették
az érintett százegy településen. Fontos, hogy mindenki IDŐBEN rakja
ki a zsákokat – bármennyit is –, el fogják vinni valamennyit!

Az egészségügyi központ építése jó ütemben folyik. A kivitelezés
folyamatában egyre több látszik a belső elrendezésből. Még sok
munka vár ránk is, hiszen a pályázatnak nem volt része a parkolók
kiépítése, a zöldfelület kialakítása. A berendezéshez is jó lenne né-
hány millió forintot szerezni, hogy az új épületbe ne a régi bútorokat
kelljen áthozni! Egy biztos, nagyszerű egészségügyi objektummal
gazdagodik településünk!

Az RSD csatornázási beruházással kapcsolatban tovább tart a
huzavona! Hiába kezdeményeztem az üggyel kapcsolatban egy tár-
sulási ülés összehívását, a veszélyhelyzet miatt nem lehet még
megrendezni. Ezért egy informális megbeszélést kértem taksonyi
kollégámtól, a társulás elnökétől!

Bencze István
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Január óta minden egyes lapszámban felhívást teszünk közzé Ba-
zsonyi Arany és Vecsési Sándor Munkácsy-díjas festőművész házas-
pár, községünk díszpolgárainak dömsödi otthonát megmentő támo-
gatásra. Sokan tiszteltük, szerettük Őket, ahogyan Ők is nagyra be-
csülték a dömsödi embereket.

Egykori otthonuk, a Duna-parton álló Bazsonyi–Vecsési nyaraló
ma Dömsöd Nagyközség tulajdonában áll. Állapota a benne lévő 18
négyzetméteres szekkóval egyre kritikusabb. Hogy az épület értéke
miben rejlik, annak bemutatására haladtam végig képekkel, magya-
rázatokkal szemléltetve az ebédlő falát díszítő szekkót, mely öt fal-
részen helyezkedik el. Most a befejező negyedik és ötödik falrészt
szeretném bemutatni, a készítő Bazsonyi Arany egy személyes leve-
léből idézve:

„4. Föld. Álom. Ifjúság. Figura: kicsit önarckép régről. Rügyező ágko-
ronával, piros varázspalásttal. Vállánál a hold.”

A fal adottságához mérten festette meg a művész a teljes kompozíciót.
A falba süllyesztett fülke szárnyas oltárra emlékeztet.

A fülke ajtajának külső felületén
zöld ágon madárka; belső felületén
egy apáca és egy szerzetes.

„5. Élet. Időtlenség. Vagy mu-
landóság. Figurák: küzdelemtől
(tán?) megfáradt ember. Feloldás:
reményt adó varázslat a Jótól. Út
az emlékek dombjain át. Régi pet-
róleum lámpással.”

(Ez a falrész a legrosszabb álla-
potú.)

A felhívás a nyaraló és a szek-
kó sürgős, halaszthatatlan állag-

megóvásá-
ra, illetve
felújí tási
munkálataira mutat rá. Az állagmegóvást és a
teljes beruházási költséget az önkormányzat
teljes egészében nem tudja felvállalni, ezért
összefogásra van szükség!

Veszni hagyjuk vagy sem?
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatával kö-

zösen, bárkinek lehetősége nyílik arra, hogy
támogassa a felújítást! 

A felajánlani kívánt összeget Dömsöd Nagy-
község Önkormányzatának számlájára utalja. A
közlemény rovatban mindenképp tüntesse fel:
BAZSONYI–VECSÉSI NYARALÓ FEL-
ÚJÍTÁSA.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának 
számlaszáma: 

11742070-15393159. 

Közlemény rovatba: BAZSONYI–VECSÉSI NYARALÓ felújítása.

Berki Géza helyi alkotó az általa készített
90x80-as festményt ajánlotta fel, melynek cí-
me: Vacsora a pusztán. 

Kérése szerint felajánlása azon adományo-
zók közt kerül kisorsolásra, akik a Bazso-
nyi–Vecsési nyaraló felújítását akár anyagi
vagy más formában támogatják. 

Köszönet minden önzetlen felajánlásért!
Meglévő értékeinket ne hagyjuk veszni! 

Vass Ilona 
múzeumvezető

Veszni hagyjuk vagy mégsem?
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1957-ben kerültem kereskedelmi tanulónak az akkor még FÖLDMŰ-
VES SZÖVETKEZETHEZ. A mai barkácsboltot akkor még úgy hívták,
hogy SIKET bolt. Siket Gáboréktól államosították 1950-ben, az ő bolti
berendezésük volt a bútor.

Mint kereskedelmi tanuló emlékszem, hogy nagyon jó, gyakorlott ve-
zetője volt a boltnak Marjay Gyuláné, Mariska néni, akitől csak szépet és
jót tanulhattam. Megtanított, példát mutatott a vásárlókkal való tisztelet-
adásra, a vásárlók köszöntésére, a pontosságra, hiszen az ’50-es évek előtt
Ő is magán kiskereskedő volt.

Szeretettel emlékszem még Kalló Mátyásné Ilonkára, aki a pénztárosi
teendőket látta el, illetve kiszolgált is. 

Mint kereskedő segéd ott dolgozott még Nyerges Istvánné Zsófika.
Itt ismerkedtem meg későbbi férjemmel, Kristóf Józseffel, aki katona-

idejének letöltése után szintén oda jött dolgozni, mint kereskedősegéd.
1967-ben új elnevezést kapott a munkáltató, mint DÖMSÖDI ÁLTA-

LÁNOS FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET.
1961-ig dolgoztam itt, majd áthelyeztek az akkori vasboltba pénztáros-

nak. Ott Herczeg Béla volt a vezető, és segédként dolgozott ott Nyerges
István és Borbély Ambrus.

Ezután átkerültem szintén eladónak a kis szövetkezetbe, ami srég átel-
lenben volt az Iparos körrel. Ma már nincs meg az épület. Ott a Tárkányi
Károly bácsi volt a vezető, ő is régi kereskedő volt. Itt a Gyökeresné Nagy
Tercsikével dolgoztam együtt.

Abban az időben e bolt mellett nyílt meg az első önkiszolgáló bolt, de
akkor még nem volt kicsomagolt áru, mindent mi mértünk, csomagoltunk
(pl.: liszt, cukor, só, 1-2 kg-os csomagolásban. Az üzletvezető szintén a
Tárkányi Károly bácsi lett. Pénztáros Ambruska Péterné Mancika és
Gyökeresné Tercsike felváltva, mert ekkor már nem 8 órás munkaidőben
üzemelt. Segédi minőségben dolgozott Sáfránné Velencei Évike és dr.
Gábor Gyuláné Tóth Gitka. Rövid ideig én is ott dolgoztam, mert kb.
1965-ben a buszmegállónál megnyitottuk az önkiszolgáló tejivót (kávé,
kakaó, tej, tejtermékek, péksütemény). Akkor még nem volt zacskós tej.
Naponta 10-12 kanna tej fogyott el, akkor a többi bolt még nem is árult te-
jet. Itt dolgozott velem Ispán Piroska (később Gulyásné) és Poczkodi Gi-
zike (Egri Sándorné). Korán nyitottunk, 6 órakor, de 5-re mentünk, hogy
nyitásra kész kakaó-kávé legyen a fogyasztóknak. Nagyon felkapott volt,
lehet mondani, nagy volt az idegenforgalom is. Így működött 1970-ig.

Ekkor a mai kínai bolt helyén megnyílt az ABC önkiszolgáló bolt, és
hozzá csatolták a tejivót is.

Az ABC igazgatója Dobos Gyula volt, két helyettest neveztek ki mellé.

Az egyik én vol-
tam (Kristófné),
a másik Amb-
ruskáné Manci-
ka, és mi láttuk
el felváltva a to-
vábbiakban a tej-
ivó vezetését is.
1971 első felé-
ben hívatott az
irodába Tokaji
Gyuszi bácsi, az
ÁFÉSZ elnöke.
Meglepődtem,
mert nem tud-
tam, mi lehet az
oka. Ő elmond-
ta, hogy Jelinek
néni, aki akkor
a boltok hálóza-
ti ellenőre volt,
nyugdíjba megy,
és utódjául rám
gondolt a veze-
tőség. Megle-
pődtem és kér-
tem a válaszra
időt, hogy meg-
beszéljem a fér-

jemmel. Úgy határoztunk, hogy elvállalom, ha mégsem tetszik, akkor a
pult mögött még mindig van helyem. Később előléptettek, és mint ven-
déglátó-ipari osztályvezető dolgoztam 1975. október 4-ig. 

Ekkor a nagyon jól menő Dunatáj Tsz-hez mentem a jobb fizetés érde-
kében mint büfévezető. A tsz-ek 1979-es egyesülése után belső ellenőr-
ként dolgoztam, sajnos leszázalékolt nyugdíjazásomig. Elmondhatom,
hogy az egykor működő ÁFÉSZ-es üzletek mindegyikében valamennyi
időt dolgoztam. Szerettem az emberekkel foglalkozni, konfliktusom soha
nem volt. Éreztem, és a mai napig azt érzem, hogy engem is szerettek az
emberek. Ma is megállítanak egy pár szóra akár postán vagy a boltban,
megjegyzik, hogy régen láttak, megkérdezik, hogy vagyok?

Emlékeit lejegyezte: 
Kristóf Józsefné Csaplár Eszter

Emlékezés az ÁFÉSZ létezésére

1965–1970 között nyílt meg az első önkiszolgáló. 
A képen Tárkányi Károly, Kristófné Csaplár Eszter, 

Sáfránné Velencei Évike és Gyökeres Gáborné Nagy Tercsike

A képen Kristóf Józsefné Csaplár Eszter, Tárkányi Károly bácsi
és Balázs Lajosné Szadai Gizike

Kristóf Józsefné Csaplár Eszter az új 
önkiszolgáló ABC-ben
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Segítséget kérek
Kedves Dömsödi Hírnök olvasók!
Dömsöd Óvodatörténet, szakdolgozat írásához forrásanyag megjelöléséhez kérem, aki tudja, honnan van ez az évekkel ezelőtti másolat, segítsen,

sajnos nem írtam mellé akkoriban.

Köszönettel: Orosz Lajosné
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Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés június-július hónapban

Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtés
június július

Dömsöd 18. 16.
üdülő 8. 6.

Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés
június július

Dömsöd 26. 24.
üdülő 15. 13.

Házhoz menõ lomtalanítás: A lomtalanítást
évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő
ingatlan esetében EGY alkalommal (3 m3/alkalom
mennyiségben), házhoz menő rendszerrel végez-
zük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefon-
számon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
ismét a megszokott rend szerint fogadja látogatóit!

Hétfő: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csütörtök: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12 

Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485

Helyreigazítás
A májusi számban a labdarúgás-

sal kapcsolatos cikkemben rosszul
szerepelt Széles Ferenc edző neve.
Többen reklamálták, hogy kima-
radt Kontha Béla, Fejérdi, Kun Ger-
gő, Nagy Attila (a jelenlegi edzőpá-
ros), Balázs, aki kapusként vezette egy időben a házi
góllövő listát, Moldován, aki sok góllal örvendeztet-
te meg a dömsödi nézőket. Kimaradt a magasabb
osztályokba jutott dömsödi játékosok közül Szekeres
Ferenc, aki szintén Dömsödön húzott először foci
„csukát”. Továbbra is elnézést kérek azoktól a játé-
kosoktól, akik nem szerepeltek a cikkben. Tervezem
folytatni, és felkérést kaptam a dömsödi labdarúgás
emlékeinek összegyűjtésére, amelyhez szívesen ve-
szem az ötleteket és a relikviákat. 

Varsányi Antal

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN –
ingyenes jogsegélyszolgálat

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja
annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.
Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Em-
beri Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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„Turulmadár szállj …”
100 éve annak, hogy Magyarországgal szemben életbe léptették 

a Trianoni békediktátumot
Országszerte emlékeztek, emlékeznek arra a

kényszeres diktátumra, mely a történelmi Ma-
gyarország határait drasztikus módon szabdalta
át. 1920. június 4-ét követően nemcsak egy or-
szág, hanem egy egész nemzet siratta vesztesé-
gét. Az ország korábbi államterületének cson-
kolásával közel 70%-át, a lakosságnak pedig
több mint 50%-át veszítette el.

Románia mint győztes antantbarát hatalom
az egykori magyar államterületből 103 000
négyzetkilométert szerzett csaknem 5 millió la-
kossal (Bukovinát, Partiumot, Erdélyt és Bánát
keleti részét). A Szerb-Horvát-Szlavón Király-
sághoz került Bánát nyugati fele és Bácska. A
későbbi Jugoszláviához csatolták a Vajdaságot,
Bosznia-Hercegovinát és Dalmáciát. 63000
négyzetkilométert több mint 4 millió lakossal.
Az új államként fellépő Csehszlovákiához ke-
rült a Magyarországtól elcsatolt Szlovákia és
Kárpátalja, közel 62 000 négyzetkilométer, 3,5
millió lakossal. Ausztria Magyarország többsé-
gében németek által lakott megyéire tartott
igényt. Így került Ausztriához 4000 négyzetki-
lométer terület, a mai Burgenland, közel
300 000 lakossal.

A békediktátum alapján tehát több mint 3
millió magyar anyanyelvű lakos került az ál-
lamhatárokon kívülre, a magyar anyanyelvet
beszélők mintegy 40%-a.  Ők az elcsatolásokat
követően kisebbségbe kerültek.

Sorsuk az idegen államok részeként hányat-
tatottá, kiszolgáltatottá vált. Az anyaországhoz,
a magyar nemzethez való kötődésük saját népi
kultúrájuk megőrzésében, megerősítésében fi-
gyelhető meg.

A megcsonkolt országban maradt magyarság
pedig siratta az elcsatolt területeit, miközben a
túlélésért küzdött. A veszteség okozta mély se-
bek beivódtak az óvodák, iskolák falai közé, ott
voltak az otthonokban, a szétcsatolt családok
életében. Ma is kézzelfogható, tetten érhető ez a
mély szomorúság, mely itt lappang mindennap-
jainkban.

Hányszor hallottam nagyanyámat, aki 1925-
ben született,  amint mesélte az iskolában a taní-
tó által tanított versikét:
„Csonka Magyarország nem ország,
Egész Magyarország Mennyország!”

Ugyanitt érdemel említést az a falvédő, mely
a 2019-ben megrendezett falvédő kiállításunk
egyik jeles darabja volt. Felirata a következő:
„Turulmadár szállj, sehol meg ne állj, 
Vidd el a mi üzenetünk, lesz még magyar nyár.”

Nemhogy a szövegben, hanem magán a fal-
védő központi részén, az Árpád-sávos címer fe-
lett jelenik meg a turulmadár. Az a turulmadár,
mely a magyar eredetmondákból oly jól ismert
(s mely Attilától Géza fejedelem idejéig a koro-

nával megjelenítve a magyarság hadi jelvénye
is volt).  Ezért a teljes magyarság összetartozá-
sát-szabadságát mind a mai napig a turulmadár
szimbolizálja. Visszatérve a falvédőre, annak
képi ábrázolásáról is érdemes szólnunk néhány
mondatban. Szinte keretet képezve jobb és bal
oldalon viseletbe öltözött pár, köztük elterülő
rónák, hegyek és keresztény falvak. Egy ország
egysége, melyet idegenek szakítottak szét. Az
eltelt időt, éveket pedig a felkelő nap érzékelteti.

Most, hogy a száz éve aláírt diktátumra emlé-
kezünk, óhatatlanul felsejlik bennem a kérdés:
Vajon hol jár most a turulmadár? Megállt vagy
sem? És lesz magyar nyár?

1938-ban az első bécsi döntéssel Szlovákia és
Kárpátalja déli, döntően magyar lakta része
visszakerült Magyarországhoz. 1939-ben pedig
teljes mértékben visszakerült Kárpátalja az anya-
országhoz. Miután 1941-ben Magyarország be-
lép a II. világháborúba, Bácska, Dél-Baranya és
Mura-vidék is visszakerül. (A bukovinai székely
falvak lakosságát Bácskába telepítik.) A ki- és át-
telepítések sora a háború befejezése után, 1946-
ban nagy méreteket öltött. A német nemzetiségű
magyar állampolgárokat Németországba telepí-
tik. Magyarország és Csehszlovákia közt lakos-
ságcsere-egyezmény lép életbe. A korábban
visszacsatolt területeket újfent elcsatolják. Az itt
született, itt élő emberek szülőföldjükön marad-
nak, ám akarva-akaratlan más országok honpol-
gáraivá válnak. Más törvények, más szabályok
betartására kötelezendők.

Mi következik ebből? Fentebb utaltam arra,
hogy minden ország más-más módon törvény-
kezik, így a nemzetiségpolitikája is eltérő. Kü-
lönféle módszereket alkalmaznak az asszimilá-
cióra (beolvasztásra), a vándormozgalomra (el-

űzésre), a megtorlásra (megsemmisítésre), emel-
lett folytonosan csökken a népszaporulat is.
Mindezeknek köszönhetően együttvéve, az el-
csatolt területeken a kisebbségi népcsoportok
szétmorzsolódnak s lassan-lassan eltűnnek a pa-
lettáról. Ezzel a tendenciával, Trianonnal, mint
történelmi eseménnyel, annak következményei-
vel a szakirodalom mellett számos szépirodalmi
alkotás, életrajzi és családregény foglalkozik. A
hányattatást, annak következményeit jól érzé-
keltetik az egyes sorsokat feldolgozó írások,
mint pl. Szomolai Tibor:
Felvidéki Saga című regé-
nye. „Egy nincstelen zsel-
lérlány és az ő utódainak
sorsa által a felvidéki ma-
gyarság hányattatásait mu-
tatja be. … ahol … Mind-
ezek ellenére a néhai sze-
gény asszony leszárma-
zottai egy családi találko-
zó alkalmával elégedetten vethetnek számot a
múlttal, és bizakodóan tekintenek a jövőbe.”

Mindenképp meg kell említenem testvértele-
pülési együttműködésünket, mely jelenleg leg-
inkább kulturális mivoltában érhető tetten.

Fűr és Dömsöd több mint 50 éves kapcsolata
arról a szoros nemzeti kötelékről tanúskodik,
mely elévülhetetlenül örökre összeköt bennün-
ket. Magyarságunkról szól. Ugyanaz a földrajzi
környezet ölel körbe, közös keresztény alapon
nyugvó kultúránk, nyelvünk szövi át egész lé-
tünket, mindennapjainkat. 

Ezen gondolatok mentén, szállj turulmadár!
Országhatárokon átívelve, szállj!

Éljünk magyarul, hogy fiataljaink is magya-
rul gondolkodhassanak!                        Vass Ilona
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Falevelek
Van az úgy, hogy csak csodálod a kora őszi

délutánok selymes lágymeleg színeit. Még
zöldek a fák levelei, de a napsugár már lapo-
sabban és simogatóbban süt, mint nyáron. A
tájra ráül egyfajta békés nyugalom. A kis zá-
por után felszálló párában látod az ősz arany-
sugarait, és bár az égen még helyes bárány-
felhők játszadoznak, a nyár elmúlásának sú-
lya már ott van a levegőben.

A vén gesztenyefák levelei már kezdik össze-
húzni magukat, ereikben a zöld életet lassan fel-
váltja a rozsdaszínű elmúlás. Ám mielőtt az őszi
szélre bíznák magukat, és elrepülnének a fele-
dés szárnyán, még utoljára aranyszínben ra-
gyognak, nevetnek a lenyugvó nappal, és felfe-
dezik az elmúló nyár utolsó óráit. Az évszáza-
dos fák körbeveszik a kastélyt, és mint megany-
nyi alabárdos, őrzik az Otthon lakóinak nyugal-
mát. A valaha volt nemesi kastély most megfá-
radt, idős embereknek biztosítja a nyugalmat, az
őszt és a megnyugvást. A kertben a pázsit ma-
kulátlan, mint mindig az évszázadok során, csak
a lakók és a történetek változnak. A rézsű köze-
pén, ahol még mindig pazar kilátás nyílik a tóra,
öreg bükkfa áll. Törzsét két ember sem éri át. Az
épülettől odáig tart a gyalogút. Talán nincs is
olyan nap, amikor ne lenne néhány vendége az
öreg bükknek. Van hogy csak egyszerűen kisé-
tálnak, gyönyörködnek a tóban és hallgatnak na-
gyokat. A vén bükkfa azonban tudja, hogy ezek-
ben a hallgatásokban sorsok, emlékek és történe-
tek vesznek el. Néha a történetek szavakban ki-
mondott formát is öltenek egy-egy beszélgetés
erejéig, néha pedig örökre elvesznek a kertben
vagy a kastély egy-egy kis szobája mélyén.

A bükkfa lombja alatt gyakori vendég az öreg
hölgy. Pár éve költözött haza Kanadából. Azt
beszélik, már senkije nincs, csak valami távoli
rokona, akihez nem akart odaköltözni. Így aztán
50 év után hazajött, most már itt van otthon. Itt,
a bükkfa alatt. Katalinnak hívják. Vékony, töré-
keny teremtés. Még idősen is látszik, hogy vala-
mikor csodálatosan szép nő volt. A szeme gyö-
nyörű, de szomorú. Vékonyszálú, hófehér haját
lágyan cirógatja a délutáni fuvallat. Nem na-
gyon barátkozik, szereti a magányt, az emléke-
ket. Minden ebéd után rendbe szedi a sminkjét,
ruháját, és kijön a fa alá egy kicsit. Nézi a vitor-
lásokat a tavon, a nappalok és az éjszakák vég-
telen körforgását. Nem nagyon szokott beszél-
getni. A lakók megszokták, nem zavarják. Két
éve, hogy egy agyvérzés miatt tolókocsiba
kényszerült, de a kedvenc helye ez maradt. El-
esettsége ellenére határozott a tartása, és kisu-
gárzása van. Mindig megkéri valamelyik gon-
dozót, hogy tolja le ide. Akkor jöjjenek majd ér-
te, ha a napkorongot elnyeli a sötétség az arany-

híd végén. Így van ez ma is. A csendet harapni
lehet, csak a madarak törik meg, vagy néhány
mókus zörög a már lehullott falevelek között.

Néhány hete új lakó költözött be az Otthonba.
Itt már csak így van – ha elmegy valaki, gyorsan
jönnek a helyére. Akik itt élnek, tudják, hogy in-
nen nem szoktak „csak úgy” elmenni. Aki bú-
csúzik, az soha többé nem jön vissza… Erről
nem beszélnek, tudja mindenki. Általában az el-
ső pár hét nagyon nehéz, de aztán az ember
megismeri a többieket, barátokat, beszélgetőtár-
sakat szerez, megszokja. Most éppen Jánoson a
sor, hogy beilleszkedjen. A fővárosból érkezett.
A fia hozta. Azt mondja, nem akar a terhükre
lenni. Volt egy kis lakása, amit eladott, a pénz-
ből ide költözött, pedig tudja, hogy a gyerekek-
től sok száz kilométer választja majd el. Most
ezernyi gondolat kavarog benne. Vajon milyen
sűrűn fogja látni Őket? Vajon mikor öleli át leg-
közelebb a kis tündér, aki olyan szépen tudja
mondani, hogy nagypapi? Két éve ment el a fe-
lesége, azóta nem érezte jól magát otthon. Nyu-
galmat remél itt, de ez sajnos nem megy komp-
romisszumok nélkül. Próbál barátkozni, próbál
megbarátkozni. Amióta megérkezett, gyakran
sétál itt a kertben. Boldog volt, amikor meglátta
az öreg bükkfát, gyermekkorában sokat járt er-
re. Milyen jó is volt a térdig érő fűben szaladni!
Már nem viszik a lábai, kell a görbebot. Csak
csoszog. Úgy érzi, hogy ez az ódon fa a barátja!
Lassan, komótosan ér oda a fához. Emlékszik,
hogy pont innen a legjobb a kilátás a tóra. Igen,
emlékszik minden kis részletre. Csak mintha a
fa törzse lett volna egy kissé vékonyabb. Meg
ez a pad se volt még itt. Most örül neki. Letá-
masztja a botot. Itt az idő egy kis pihenésre.

A leülés pillanatában a szeme sarkából észre-
veszi a tolókocsit. Azt hitte, itt egyedül lesz. Per-
sze nem csoda – más is szereti ezt a helyet. Rá-
köszön.

– Jó napot kívánok!
A hölgy meg sem rezzen, csak néz a tó felé.

Talán nem hallotta… vagy beteg – gondolja.
Most, hogy leült a padra, talán három méter le-
het kettőjük között. Ránéz a nőre, és bár most
látja először – valahogy mégis ismerős az a tö-
rékenység, ami sugárzik belőle – tartása van.

Egy darabig szótlanul nézi a tájat, aztán egyre
inkább kezdi feszélyezve érezni magát. Mindig
is szeretett beszélgetni. Eszébe jut a régi emlék.
Egy ugyanilyen délután, ugyanezekkel a fé-
nyekkel, a tó vizének tükrével, amely akár élete
legboldogabb napja is lehetett volna, de a késő
nyári levegő már tele volt félelemmel és go-
noszsággal. Úgy dönt, hogy megtöri a csendet.

– Remélem, nem zavarom. Nemrég jöttem,
és még nem ismerek itt senkit. Kovács János va-
gyok, és itt nőttem fel. Szeretem ezt a vidéket.
Tele van emlékekkel!

A név hallatán a nő idős arcán mintha egy
halvány rezdülés futna végig – lehet, hogy csak
illúzió – gondolja az öreg, majd folytatja:

– Én mindig szószátyár voltam, kérem szól-
jon rám, ha zavarom, de két hete nem nagyon
volt módom még beszélgetni senkivel.

Az idős hölgy lassan elfordítja a fejét, de az-
tán gyorsan visszaveszi az eddigi pózt. A férfi
pedig folytatja.

– Tudja, ez a bükkfa úgy ötven éve is ugyanitt
volt, ugyanilyen gyönyörűek voltak a hullámok
a tavon. 18 évesen itt töltöttem a hétvégémet.
Fiatal voltam, és azt hittem, enyém a világ!
Imádtam az életet, és meg voltam győződve,
hogy semmi nem állhat a boldogságom útjába!
Itt indult egy nagy kalandom, ami végigkísérte
az életemet, és itt fejeződött be egy másik, amely
talán merőben megváltoztatta volna… Látja ott
azt a kis öblöt? No, hát valamikor onnan az öböl
felől érkezett életembe a boldogság, hogy aztán
néhány nap múlva elillanjon, olyan űrt hagyva
maga után, amit a mai napig nem tudok elfelej-
teni. Mert a sors néha kegyetlenül játszik a ma-
gunkfajtával, és amit ad, azt bármikor kímélet-
lenül elveheti! Ott, abban az öbölben találkoz-
tam valakivel, akitől az életem egy szempillan-
tás alatt egy csodává vált! Egy lánnyal, akit még
vén fejjel is gyakran látok az álmaimban! Gyö-
nyörű volt, fiatal és boldog! Madarat lehetett
volna velünk fogatni! A napjaink minden percét
együtt töltöttük, és nem is volt kérdés, hogy az
életünket együtt szeretnénk leélni! Álmodoz-
tunk, hogy ha öregek leszünk, akkor veszünk
majd itt egy tanyát, és én kertészkedni fogok, Ő
meg kecskét fejni…

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

A kép illusztráció, forrása: internet

Folytatás a következő oldalon.



Megérkezett a nyár. A jó idő érkezésével las-
san benépesülnek a hétvégi házak, nyaralók. A
télire biztonságba helyezett vagy hazavitt érté-
kek – szerszámok, gépek, csónakok, egyéb esz-
közök – ismét előkerülnek. A nyaraló, hétvégi
ház feltörése vagy az udvaron hagyott értékek
eltulajdonítása is jelentős anyagi károkat okoz-
hat, ezért kérjük, fogadja meg tanácsainkat!

A hétvégi házban ne tároljon a szükségesnél
nagyobb értékeket, gondoskodjon azok védel-
méről, a bejárati ajtót is érdemes korszerű zárral
felszereltetni. Az ajtó anyaga legyen masszív
fém vagy tömör fa. Fontos, hogy az egyéb külső
nyílászárók és a garázs is kellő védelemmel ren-
delkezzen! Azokat többféle biztonsági eszköz-
zel ajánlott felszerelni. Csupán a szúnyogháló
nem véd meg a betörés ellen! Az anyagi lehető-
ségekhez és védendő értékekhez mérten érde-
mes elektronikai védelmi rendszert kiépíteni. A
biztonságon nem éri meg spórolni, hiszen a ta-
pasztalatok szerint egy betörés okozta kár gyak-
ran többszöröse lehet a megfelelő védelmi rend-
szer beszerzési és felszerelési költségének. A
hang- és fényjelző készülék, távriasztás úgy
nyújtanak védelmet, hogy a külvilág számára
jeleznek, ha illetéktelenek próbálnak behatolni.

Javasolt rendszeresen látogatni a hétvégi há-
zat, nyaralót, illetve megkérni a környéken élő-
ket, hogy fordítsanak figyelmet az üresen álló
hétvégi házakra. Ha ismeretlen személyek vagy
járművek mozgását észlelik, értesítsék a polgár-
őrséget és/vagy a rendőrséget!

Az értékes ingóságokról – műszaki cikkek,
szerszámok, gépek, kerékpárok stb. – lehetőség
szerint készítsen fényképet és részletes leírást,
ez ugyanis segítséget nyújt a rendőrség számára
a beazonosításnál. 

Tartson rendet közvetlen környezetében és a
kertben is! A széthagyott kerti szerszámok vonz-
zák a tolvajokat, a betöréshez is felhasználhatók.

A sűrű növényzet kiváló rejtekhely a betörők
számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsa meg
annyira, hogy a betörők ne tudjanak észrevétle-
nül tevékenykedni! A házhoz, ablakokhoz kö-
zel álló fák ágait vágja vissza! Az élő sövények
és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne ha-
ladja meg a 90 centimétert, mert azzal gátolja a
biztonságot fokozó rálátást.

Amíg a kertben dolgozik, háza ajtaját minden
esetben zárja be, ne adjon alkalmat a besurranó
tolvajnak!

Mit tegyen, ha betörést észlel vagy a hétvégi
házhoz érkezve illetéktelen személy van bent?

Amellett, hogy a bűnözők anyagi veszteséget
tudnak okozni, ijesztő, ha idegen ember ottho-
nunkban jár. Ha érkezéskor betörés nyomait
észleli, ne menjen be a házba, értesítse a rendőr-
séget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó
számon!

A hátrahagyott nyomok elveszhetnek, meg-
változhatnak, ha a helyszínt bejárja a rendőrség
kiérkezéséig. 

A testi épség és az élet védelme érdekében
azonnal értesíteni kell a rendőrséget és tájékoz-
tatást adni a menekülő elkövető személyleírásá-
ról, valamint menekülési útvonaláról, az általa
használt járműről. 

A legfontosabbat mindig tartsák szem
előtt: semmilyen vagyontárgy nem ér fel a
testi épség, az emberélet értékével!

Kellemes tavaszi pihenést, kikapcsolódást,
kertészkedést kívánunk!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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A nő arcán most már jól láthatóan egy rezdü-
lés futott végig. A szemei pedig… mintha kissé
nagyobbra nyíltak volna. Az öreg folytatta:

Szerettük egymást. Annyira, hogy itt, ez alatt
a fa alatt készítettünk magunknak fűszálakból
gyűrűt, és örök hűséget fogadtunk egymásnak.
Mindennap itt találkoztunk az öbölnél, és feljöt-
tünk ide a fához. Aztán egy keserves-kegyetlen
napon menekülnünk kellett a faluból, mert el-
lenséges katonák foglalták el a várost. Én még
feljöttem aznap is, itt a kastélyban volt a főhadi-
szállás. Kockáztattam, hogy lelőhetnek, de még
ez sem lett volna nagy ár, ha még egyszer látha-
tom. Soha többé nem láttam. Pár nap múlva tud-
tam meg, hogy vagonba tették, és elvitték a test-

véreivel és a szüleivel együtt. Egész életemben
kerestem. Pilóta lett belőlem, bejártam a vilá-
got. Sehol nem akadtam a nyomára. Aztán egy
nap megláttam a nevét egy táblán… azt hiszem,
soha többé nem láthatom.

A férfi az öreg hölgyre nézett, és megfagyott
benne a vér…! A tágra nyílt szemekből kövér
könnycsepp gördült le a szomorú arcon! Aztán
még egy… Fejét oldalra fordította, és a szószá-
tyár öreg pilóta nem hitte el, amit látott! A sze-
mek! Ugyanazok a csodálatos barna szemek! 

A szavakat rég nem mondott száj megrez-
dült, majd halkan, alig hallhatóan ennyit
mondott:

– Jancsi…! Jancsikám!

Az öreg már nem látott a könnyeitől, és fé-
lénk, elcsukló hangon csak ennyit motyogott: 

– Kati – tényleg Te vagy az?
– Én!
Aztán már nem tudtak beszélni. Csak nézték

egymást, fogták egymás kezét, és maguk sem
hitték el, ami velük történt.

A sors néha kegyetlenül játszik velünk…
amit ad, azt kíméletlenül el is veheti, és – ha
megérdemeljük – néha kegyes hozzánk, mert
ami igazán fontos, azt vissza is adhatja. A nap
időközben mélyre merült a tó vizébe, és a két
öreg csak fogta egymás kezét. Olyanok voltak,
mint a falevelek. Még egyszer ragyogtak a le-
nyugvó őszi napsugárban.                    Ispán Imre

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap Idő
Hétfő 8.00–12.00, 

13.00–17.30
Kedd Nincs
Szerda 8.00–12.00, 

13.00–16.00
Csütörtök Nincs
Péntek 8.00–11:30

Polgármesteri Hivatal telefonszáma: 
06-24-435-363

Dömsöd Nagyközség honlapja:
www.domsod.hu

Közösségi kommunikáció: 
„Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

Fórum” facebook csoport

PETŐFI 
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és Vecsési Sándor

állandó kiállítása.

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

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: 500 Ft

Hogyan tudja biztonságban
hétvégi házát, nyaralóját?
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gyermekkor: Dömsöd  1951–1959
felnőttkor: Dömsöd  1967–1976
1943. május elsején születtem Budapesten,

szüleim akkori lakhelye Újvidék (Novi-Sad, ma
Jugoszlávia) volt. Édesapám mint katonatiszt
egy fogatolt tüzér üteg parancsnokaként oda lett
vezényelve, édesanyám mint háztartásbeli nő-
véremet és engem nevelt.

A második világháború befejezése minket
Ausztriában ért, amerikai zónában, de a magyar
katonaságot hazavezényelték, így 1945 nyarától
édesapám orosz hadifogságba került. Édes-
anyámmal visszamentünk Budapestre az ő szü-
leihez. Már 4-5 éves koromban nyaranta Döm-
södre vittek a Tállay nagyszülőkhöz nyaralni.
Nagyapa, dr. Tállay (Tallatschek) Ferenc jóban
volt a szomszédokkal. A kis utca felől Kerkápo-
lyi Mariska néni lakott, a másik oldalon a
Hirschler család. A két kislány, Erzsike és Rózsi-
ka (kicsit fiatalabbak nálam) jó játszótársak vol-
tak.  Az egyik nyáron egy híres festő házaspár la-
kott náluk, Edvi Illés Aladár és Etelka néni. Etel-
ka  néni lerajzolta nővéremet és engem is, ez a
kép ma is a lakásunkban van a falon felakasztva.

Édesapám 2 és félévi orosz fogság után jött
haza. Ismét katona lett. Még 1948-ban Eszter-
gom táborba, majd egy fél év után Pilisligetre
helyezték. Közben 1949. januárban megszüle-
tett György öcsénk is. A 6 év korkülönbség ak-
kor soknak tűnt, később már észre sem lehetett
venni. Itt kezdtem első osztályba járni ősszel,
ahol az iskolában a 9 órás szünetben mindenki
kapott egy pohár tejet és egy kiflit az apácáktól.
Tavasszal jött az elsőáldozás ideje, de akkor
szóltak a szüleimnek, hogy nem lenne jó, ha az

őrnagy úr gyereke itt lenne elsőáldozó. Ezért
azután április elején levittek Dömsödre a nagy-
szülőkhöz. 

Iskolába szintén a Petőfi utcában lévő Szőnyi
kántortanító iskolába kerültem, ahol Margit néni
(az egyik legjobb tanító néni) okította az elsősö-
ket. Az osztályba 4-5 kis cigánygyerek is járt. Így
nem volt csoda, hogy a Mendi Lajcsi lett a padtár-
sam, de ez nem okozott gondot. Az elsőáldozásra
a plébános úr, Hrenkó Ferenc atya és Takó Miklós
kántor-tanár bácsi készített fel minket. Én Decsov
Zolival mentem együtt az oltárhoz.

Amikor hideg napok voltak tavasszal, én is a
nagymamáék hálószobájában aludhattam, mert
a nagy, kétszemélyes, fa végű ágyuk előtt volt
egy dívány, amin napközben a nagyapa ücsör-
gött pipázgatva, olvasva leginkább angol újság-
jait. Egy földrajzi újságban 1938-ból itt láttam,
hogy Amerikában már van kombájn, ami learat-
ja a búzát és ki is csépeli. Reggelente Katica ma-
ma 6 óra körül kelt fel, begyújtott a sparhertbe,
amin napközben főzött is. Ez egy olyan tűzhely
volt, hogy az eltávozó füsttel vizet lehetett me-
legíteni, és még a füst csövén egy kiszélesedő
„hő-átadó” is lett felszerelve, hogy a szoba leve-
gőjét az is melegítse. Nagyapa 7 óra után kelt
fel, és a szoba sarkában kialakított „fürdőszobá-
ban” megkezdte a  mosdótálban a szertartásos
mosakodását. Lanolinos szappannal (ma már
tudom, hogy ez birkafaggyúval készült illatosí-
tott szappant jelent) mosakodott, majd levendu-
lás hintőporral szórta körül magát törülközés
után. A levendulás hintőport a patikában Té-
lessy Pista bácsival kevertette. Nekem külön él-
mény volt, ha én hozhattam el. A patikában
mindig volt a gyerekeknek féreghajtó cukorka
egy nagy üvegben, apró, színes bogyók. Addig-

ra már az iskolában megtanultam Margit nénitől,
hogy a horgas fejű galandféreg a legelőkön él,
leginkább a juhok, tehenek által kerül az emberi
gyomorba, ahol élősködik, ha hagyják. Sokat ta-
nultunk a szomszédban is a falusi életről, gazdál-
kodásról. Egyszer Erzsike hívott minket, hogy
segítsünk neki a fűzfakosarat megtömni szalmá-
val, mert Nuna (Juliska nénit hívták így a lá-
nyok, aki egyébként a nagynénjük volt) a kotlóst
ülteti, mert kotlik. A szalmával jól megtömött
kosárba beraknak 19-21 tojást, és ráültetik a tyú-
kot az istálló egyik sarkában. Elé tesznek vizet és
ennivalót (kukoricadarát), majd 9-10 nap múlva
a tojásokat „lámpázzák”. Ez azt jelenti, hogy egy
erős lámpa fényében átlátszik a tojás, és meg le-
het állapítani, megindult-e a kis pipi fejlődése.
Ha nem, a tojás megy a malacok elé.

A nyár végén visszamentem szüleimhez,
akik akkor már Tatán laktak. Ott kezdtem máso-
dik osztályba járni, de a tél végén beteg lettem,
és a levegőváltozás érdekében ismét Dömsödre
jöttem. Nem jelentett újdonságot már az osztály,
hiszen mindenkit ismertem.

Még 1950-ben szüleimmel Esztergomba köl-
töztünk, majd egy tavaszi napon (1951) kirúg-
ták édesapámat a honvédségből, hiszen koráb-
ban „Horthysta” tiszt volt. (Szerencsénkre pa-
pámat nem tudták semmivel elmarasztalni, csu-
pán azt mondták: „nem hord olyan frizurát, mint
Sztálin elvtárs”, ezért…). Mivel meghagyták al-
ezredesi rendfokozatát és „tartalékos állomány-
ba” helyezték, így mi nem x-es származásúak
lettünk, csak „egyéb”, aminek a későbbi to-
vábbtanulásunkban volt jelentősége.

Édesanyám is szeretett volna dolgozni, majd
kiderült, hogy a postán van egy hely. Felvették,
azonban három nap múlva egy „jóakaró” bevitt
a tanácsházára a párttitkárnak egy háború előtti
Társasági Újságot, amiben édesanyám lóháton
egy akadály fölött volt látható. Az aláírt szöveg
így szól: „Lenz Fedóra úrlovasnő a férfiak előtt
megnyerte Gödöllőn az ugró versenyt, a díjat a
kormányzó felesége adta át.” (Ez a kép szeren-
csére ma is a birtokunkban van, no és a  kupa is.)
Másnap már nem dolgozhatott a postán, de ka-
pott állást a rizsföldeken, mint munkafelügyelő.
Akkor még voltak a határban rizsföldek, ahol
szabadott fiatalkorúaknak is gyomlálni. Már
nem csak egyedül, de az egész családdal  kerül-
tem ismét Dömsödre, most már a harmadik osz-
tályba, ahol akkor együtt volt a harmadik-ne-
gyedik. Nem okozott nehézséget a negyedikes
anyagot is elsajátítani, azért mégsem vizsgáz-
hattam két évből egyszerre. Ekkor kezdtem a lá-
nyok iránt érdeklődni. Az osztályban a Dolinay
Ilonka (Luci) tetszett nagyon, sajnos úgy érte-
sültem, hogy fiatalon meghalt. Édesapám nehe-
zen kapott munkát, a faluban szinte semmi lehe-
tőség nem volt, de meghallotta, hogy Tasson

Tállay Ferenc okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
életrajz részletek a Dömsödön töltött évekrõl – I. rész

Tállay Ferenc 
(Edvi Illés Aladárné festménye)

A ministráns Tállay Ferenc. Előtte a 6
éves öccse, György, aki elsőáldozó volt. 
A kép 1955-ben készült vagy a plébánia,

vagy a templom melletti épület előtt.
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nagy munkálatok kezdődnek. Sztálinváros ki-
kötőjének nagy betonegységei ott készültek. Ott
sem akarták felvenni, de úgy emlékszem, végül
Mendi papa, dömsödi cigányember vette fel a
brigádjába azzal a megjegyzéssel, hogy három
gyereke van ennek az embernek, hát nekik is
kell élni. 

Nagy esemény volt a faluban, főleg nekünk,
mint volt városi gyerekeknek, hogy időnként
jött a „Kisbíró”, nyakában egy pergő dobbal,
majd a dobolás után elkezdte: „Közhírré téte-
tik…”. Ő volt a hangosbemondó, hogy a lakos-
ság megismerje a legújabb híreket, amit még a
piacon nem hallott. 

Nyaranta, most már anyai felügyelet mellett a
Duna partján töltöttük a legtöbb időt. A zsilip
felé volt a Deutsch (Farkas) villa, leginkább oda
jártunk. Deutsch Sanyi bácsi, a nagypapa, nagy
horgász volt, szívesen ültem mellette. Ő tanított
meg ladikkal evezni. Nagy élmény volt egyszer,
amikor ő bement a házba és nekem volt kapá-
som, majd egy 2 kilós pontyot sikerült meg-
akasztani, aztán az ő segítségével ki is húzni.
Aznap többet is fogtunk, ezért kaptam egyet
ajándékba, amit büszkén hazavittem. Mivel
nem volt lakásunk és valahol albérletben lak-
tunk, Deutschék felajánlották a nyaralójukat,
hogy tavaszig ott lehetünk. A kétszobás, kony-
hás, fürdőszobás villa nagyon kényelmesnek
tűnt a Duna-parton, csak a szimpla üveges abla-
kokkal, semmi szigeteléssel a kemény télben
nehezen volt kifűthető két vaskályhával. Akkor
a szigetben rajtunk és a Kluch családon kívül
még a közelünkben a Kocsisék laktak, akiknek
3 komondor kutyájuk volt. A legfiatalabbat, a
Tiszát édesanyám odaszoktatta hozzánk. Ne-
kem nagy segítségemre lett a Tisza, mert akkor
kéthetenként délután is kellett iskolába menni,
de 4 óra után már sötét volt. Közvilágítás csak a
hídig lett kiépítve, de Tisza az utolsó lámpa alatt
megvárt engem és hazakísért. 

Akkoriban az iskolában szokás volt, hogy egy-
napos osztálykirándulást szerveztek Budapestre.
Nekünk is lett egy ilyen alkalom, délelőtt a Nem-
zeti Múzeum, délután a Nagycirkusz programjá-
nak megtekintése. Emlékszem, hogy az osztály-
ból többen akkor voltak először a fővárosban.
Gyalog mentünk a Szabadság hídtól a múzeumig
kettesével. Mendi Lajcsi nagyon szorította a ke-
zemet, majd egyszer csak megkérdezte: „Ezek a
nagy házak biztos nem dőlnek ránk?”. 

A nővérem, Ágnes ötödikbe járt, és egyszer
azzal jött haza, hogy a Szőnyi Karcsi bácsi, az
énektanár zenekart szervez hegedűsöknek és fu-
rulyásoknak. Ágnes furulyázni kezdett, így ter-
mészetesen önszorgalomból én is. (Ma is időn-
ként előveszem.) Nyaranta többször mehettünk
moziba, mert operafilmeket játszottak. Láttam
Verditől az Aidát, Traviatát, Trubadúrt és Pucci-
ni Pillangókisasszonyát is. A szép áriák ma is a
fülembe csengenek.

Akkoriban sok indiános könyvet és vadásza-
tokról szólót olvastam. Így jött az ötlet, hogy a
kertben a barackfán építsünk egy magaslest, és

onnan nyíllal vagy csúzlival vadásszunk az
öcsémmel. Hát kétszer tudtunk fegyvert fogni.
Egyszer amikor a Hirschlerék egyik tyúkja át-
jött  hozzánk, máskor meg egy kóbor macska
tűnt fel. Arra nem emlékszem, hogy találtunk-e?
Másik érdekesség volt, amikor Nagyapa Cicke
nevű tacskója patkányt fogott. Láttam, hogy a
kutya csúszva, farka a magasban igyekszik a
fáskamra felé, majd hirtelen beugrott  a fáskam-
rába, nagy visítást hallottam, és a pofájában egy
patkánnyal kijött az udvarra. A patkány gerince
meg volt roppantva, alig  támolygott. Kiabáltam
Nagyapának. Ő jött a fejbevágó bottal, de Cicke
ránézett, mint aki nem érti, hogy az ő zsákmá-
nyával más mit akar, felkapta és elszaladt a kis-
kert felé, ahol elásta.

Az ötödiket már a Piac téri iskolában kezd-
tük. Az osztályba olyan új gyerekek is jöttek,
akik korábban az Ötödik iskolában vagy a Dabi
iskolában járták az első négyet. Persze új taná-
rok lettek már minden tantárgyra. Emlékszem, a
földrajzot Balogh Laci bá tartotta, de többször is
az órán szerepet tanult vagy elmélázott. Akkori-
ban a tanári kar és helyi önkéntes színészek
minden évben egy színházi előadással rukkol-
tak elő. Éppen a Luxemburg grófja próbái vol-
tak, és a tanár úr volt a főszereplő. Még egyszer
el is énekelte nekünk: „polkatáncos, polkatán-
cos voltam, deli legény…” A számtant, vagy
mai  szóval matekot  Medgyessy Ágostonné,
Klári néni tanította, volt is vele néhány afférom.
A tizedes törteket kezdte tanítani, és azt mondta,
hogy a tizedes vessző után akárhány nullát írha-
tok (0,5; 0,05; 0,005; 0,0005), az eredmény
ugyanannyi. Jelentkeztem, de nem szólított fel.
Közbeszóltam, hogy tanárnő, ez így nem jó,
mert leírhatja a 0,5-öt, és utána tehet nullákat, az
ugyanolyan értékű (0,5;  0,50; 0,500; 0,5000).
Neki zokon esett, hát kiküldött az osztályból. A
szünetben a többiek mondták, hogy mindent ki-
javított, nekem volt igazam. (Hát év végén a
magatartásom négyes lett.)

Tóth Pista bácsi volt az egyik kedvenc taná-
rom, testnevelést és természetrajzot tanított. Ná-
la mindig mozgalmasak voltak a tornaórák. Té-
len, ha volt hó és jég, mindig levitt minket a töl-
tés oldalra és a jégre. Csavaros korcsolya volt a
divat, amit a mai srácok már el sem tudnak kép-
zelni. Komoly hokimeccseket játszottunk fa ko-
ronggal és saját magunk által vágott és faragott
botokkal. Pista bácsi egyszer gyorskorcsolya
versenyt is rendezett. Volt egy rajt és cél vonal,
majd kb. 200 méterre állítottak egy szánkót, azt
kellett megkerülni. Aki visszafelé elsőnek megy
át a célon, az nyer. Többen indultunk, de a nagy
ellenfél itt is Decsov Zoli volt. A sípszóra  elin-
dultunk, Zoli sebesen, kapkodva, én hosszú lö-
késekkel, komótosabban. A szánkónál már utol-
értem, és mert kifulladt, nyertem. A drukkoló
lányoktól  tudtam meg, hogy Pista bácsi már a
rajt után mondta, na, ezt a Feri  nyeri ma. 

Akkoriban költöztek a faluba Zacher dok-
torék a piactér sarkán lévő nagy házba. Két gye-
rekkel, Pali egy évvel volt nálam idősebb, a hú-

ga, Duci (Gizi volt a rendes neve, mint a mamá-
jának) két évvel fiatalabb. Hamar összebarát-
koztunk, és a téli délutánokon mehettem hozzá-
juk játszani. Eleinte társasjátékokat játszottunk,
majd gombfoci lett a sláger. Mindenhonnan
gyűjtöttük a játszásra alkalmas gombokat, de
magunk reszeltük és ragasztottuk is az ered-
mény érdekében.

1953. május elsején volt a 10. születésnapom.
Előtte karácsonykor kaptam egy KRESZ köny-
vet édesapámtól azzal, hogy ha megtanulom áp-
rilis végéig, akkor megtanít motort vezetni szü-
letésnapi ajándékként. Április utolsó napján
édesapám ki is kérdezett (nagyjából megfelel-
tem), elsején kivitt a dabi legelőre, és mivel ko-
rábban vásárolt egy 100 cm3-es lemezvillás mo-
torkerékpárt, amiről már leért a lábam, egy-két
óra alatt megtanított vezetni. Utána már egyedül
tudtam körözni.

Édesapámék Tasson kaptak egy kismozdonyt
csillékkel, és édesapám „előlépett” vezető be-
osztásba, mert ő lett a mozdonyvezető. Majd rö-
videsen a kész beton keszonokat a Dunán le kel-
lett úsztatni Dunaújvárosba. Ehhez motorcsóna-
kokat is kaptak (Rocsó, ilyen volt a vízirend-
őröknek is, emlékszem, a Katona Béla Döm-
södön ilyennel járt). Végül az épülő Sztálin-
városban dömpervezető lett egészen 1954-ig.
Édesanyánknak egyik érdekes állása Apajon
volt, a baromfi ágazatban, ahol mélyalmos tojó-
kat tartottak. Neki kellett a tojásokat összeszed-
ni, mert a tyúkok nem mindig a kijelölt helyre
tojtak. Többször meglátogattuk kerékpárral,
mert tojást elhozni nem lehetett, de ott annyit
ehettünk, ami belénk fért. Nagy szó volt abban a
szegényes időben, hogy akár 6 tojásból ehettem
rántottát, vagy 3-4 tojás sárgáját cukorral kike-
verve, mint egy fejedelmi édességet.

Zacher Pali rajtam kívül a református lelkész
fiával, a Gabóval (Nagy Gábor) is jóban lett, ne-
kem a Bottlik Öcsi (Imre) volt korábban is a ba-
rátom, így kialakult egy négyes kis csapat. A
Gabónak lett először egy kis Jáva robogója,
majd  Pali kapott egy 125 cm3-es Danubiát,  de
én már akkor tudtam vezetni, így el tudtam őket
jó tanácsokkal látni.

1953 tavasza újabb fordulatot hozott családi
életünkben, mert anyai nagyszüleink, Lenz Al-
bin nyugalmazott huszár altábornagy (nekünk
Ápapa) és felesége, Gombosfalvy Gombos Ad-
rienn, Ámama (a valamikor óbecsei földbirtokos
lánya) két évig a kommunisták „vendégszerete-
tét” élvezték Füzesgyarmaton. (Ez a Rákosi-kor-
szak alatt – ami a legszomorúbb sztálini időket
jelentette – történt. A mai fiataloknak sajnos fo-
galmuk sincs azokról az időkről.) Sztálin halála
után a kitelepítettek elhagyhatták a korábban
számukra kijelölt helységeket, de Budapestre
nem mehettek vissza. Hát így történt, hogy ők is
Dömsödre jöttek. Albérletben laktak valahol a
Szabadság úton egy kis szobában egy idős nőnél
(Nuszpl néni), de mindig hozzánk jártak étkezni.
Egy szép napon elkezdtünk német órára járni
Ápapához, egy héten kétszer. Dr. Soós Lea néni
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férjével és öt gyermekével is  akkor jött Dömsöd-
re. Édesanyám lett Lea néni asszisztensnője. A
rendelő eleinte az egészségházban volt, majd a
katolikus templommal szemben, az utca sarkán.
Levente nevű fiuk osztálytársunk lett, később
még gimnáziumba, Ráckevére is együtt jártunk.
Sajnos ő is fiatalon meghalt.

Azon a nyáron jött divatba a fiúknak a kopasz
fej. Elmentem a Badenczki fodrászhoz, hogy
nyírjon meg. Pali bácsi vicces ember volt, mert
fogta a kézi nullás gépet, középen egy csíkot
nyírt a fejemen, akkor kérdezte, hogy folytassa-e?
Őszre azért már ismét volt hajam. A nyári mun-
ka nálam már hatodik osztály után kezdődött. A
kerékpárszerelő Papp Zsiga bácsinál dolgoztam
egy hónapot, és az órabér mellett időnként mel-
lékkeresetem is volt. A kerékpáros nénik gyak-
ran jöttek, hogy lapos a gumi, pumpáljam fel, és
ezért ötven fillér vagy egy forint ütötte a marko-
mat. Akkor még egy gombóc fagyit ötven fillé-
rért lehetett a cukrászdában kapni. A Daubner
cukrászda a betonút mellett volt, a bajai busz is
ott állt meg mindig. A másik a piactéren a Sánta
Sárika nénié. A következő nyáron a szódásko-
csin voltam kocsikísérő. Utólag, ha rágondolok
a 20-25 kilós ládákra (az 1 literes üvegek üresen
is 1 kg-ot nyomtak), szinte súlyemelő tréning-
nek is jó volt az egy hónap. A következő nyáron
„figuránsok” voltunk Bottlik Öcsivel a földmé-
rő mérnökök mellett, mert felmérték az egész
határt és Apajt is. Egyszer, amikor Apajra men-
tünk, a földmérőknek volt egy Wippon autójuk,
amilyet az amerikaiak használtak a második vi-
lágháborúban, azzal mentünk a pusztába. Reg-
geli közben derült ki, hogy kevés vizet hoztunk.
Egy km-re volt egy tanya. A mérnök úr mondta,
hogy hozzunk onnan vizet. Én kérdeztem, hogy
mehetünk-e autóval. Az igen válasz után beül-
tem és indítottam, majd egyes sebességgel meg-
lódultunk. Akkor kezdtek kiabálni, hogy nem
így gondolták. Ekkor vezettem először 10 méte-
ren egy autót.

Amikor már „felsős” lettem, az énekkarba is
bekerültem, mint vékony hangú fiú szopránt éne-

keltem. Ennek egyébként időnként az volt az elő-
nye, hogy tanítási idő alatt is voltak próbák, ha
valamilyen ünnep közelgett. Egyszer énekver-
senyt is hirdettek, az egyik számnak népdalnak
vagy műdalnak kellett lennie. Egy nagyon nehéz
éneket választottam: Petőfi Dömsödön írt versét,
amit a helyi rektortanító, Dezső Lajos bácsi zené-
sített meg, a „Piroslik már a fákon a levél” címűt.
(A vers sokáig a szigetben lévő Petőfi-fa előtt egy
emléktáblán állt, remélem, még ma is ott van.) A
versenyen nem értem el semmit, de egy osztály-
társnőm, a Kassos Juli – ő a Befordultam a kony-
hába-t énekelte –, nagyon jól szerepelt. Engem le-
nyűgözött, mert olyan tűzrőlpattant kislány volt.

Emlékszem, hogy abban az időben meghí-
vást kaptunk a Szűcs tanyára, az állomás mel-
lett. Bana Mariska néni, aki a református temp-
lommal átellenben lakott (a testvére volt a Szűcs
anyuka) szervezte ezt, mert azt szerette volna,
ha a Szűcs Erzsivel – aki a nővéremmel volt
egyidős, az öccse, Gábor meg velem – megis-
merjük egymást. Mindenesetre óriási uzsonná-
val fogadtak minket, de mert biciklikkel voltunk,
a hazaúton le is dolgoztuk a sok kalóriát.

Akkor is voltak szélsőségek az időjárásban,
de senki nem emlegetett még klímaváltozást.
Volt olyan meleg tavasz, hogy március 15-én
délután a levente dombnál (ez is a szigetben
volt) mezítláb fociztunk. A bíró az Ónodi Zsiga
bácsi volt, aki egyébként a focipályán a felnőt-
tek meccsén is fújta a sípot. Máskor meg októ-
ber 12-én még fürödtünk a Dunában, mert a víz
hőmérséklete 16-17 fok volt. Egyszer meg ok-
tóber 25-én beszakadtam a vízbe korcsolyázás
közben a kis Dunán. Zacher Ducival mentünk
korizni, a part mellett 3-4 méterre volt 5-8 cm-
es a jég, de én egy kicsit beljebb merészkedtem,
és reccs. A víz 30 cm mély volt és az iszap is, de
kikászálódtam és rohanás haza. Nem volt ez ná-
lunk nagy ügy. Aztán több olyan tél is volt, ami-
kor „szénszünetet” rendeltek el, mert nem volt
az iskolának elég tüzelője. A vaskályhákba olyan-
kor tűzifát is kellett a diákoknak bevinni, egy-
egy kisebb hasábfát.

A szünetek idején, ha hó is volt, márpedig
többször 20-40 cm, akkor a faluban lovas szán-
nal közlekedtek a gazdák,  mi pedig „farsangol-
tunk”. Ez azt jelentette, hogy a szánkónkon volt
egy hosszú kötél, azt megpróbáltuk felfűzni a
lovas szán hátuljára, majd húzattuk magunkat
néha a falu egyik végétől a másikig.

Maradandó élményem maradt, amikor az ad-
venti időben a hajnali roráté misére eljártam mi-
nistrálni. Szép volt a piactéren néha térdig érő
szűz hóban ballagni a templom felé, ami akkor
fűtetlen volt. Ma bezzeg már kevés hely van,
ahol minden nap reggel 6-kor tartanak rorátét.
Egy fiatal katolikus pap, ha jól emlékszem, Já-
nos atya került akkortájt Dömsödre, aki jól szer-
vezte az ifjúságot, és szívesen jártunk hittanórára
is. Egyszer novemberben kitalálta, hogy a mi-
nistránsok és hittanosok betlehemezni fognak a
faluban, és a kapott pénzből új ministráns ruhá-
kat varrat. Én furulyáztam még két másik fiúval,
készült egy szép betlehem, gyakoroltunk egy hé-
tig, azután szinte házról házra jártunk esténként
decemberben. Meg is lettek az új ruhák.

A hatodik osztályok a Kaszinó iskolába kerül-
tek, ez a patikával szemben volt. Elöl a tornate-
rem, ami a háború előtt „Úri kaszinó” volt, hátul
az udvarban a valamikori katolikus iskola. Két
termét foglaltuk el. Itt a magyar irodalmat és
nyelvtant Kluch Rózsa néni tanította, aki szigo-
rú, de igazságos volt. Nekem sikerült néha őt is
bosszantanom, így került egyszer arra sor, hogy
kihívott az asztalához, hogy adjon egy „kör-
möst”. Aki nem tudná, leírom, hogy a diáknak
az egyik kezét az ujjaival felfelé, összeszorítva
kellett a tanár elé tartani, és ő egy vonalzóval
ütött egy nagyot rá. Hát én elkaptam a kezem és
szegény Rózsi néni az asztalon fekvő töltőtollára
csapott, ami összetört. Néhány éve halt meg, vé-
letlenül az Újember katolikus újságban olvas-
tam, hogy a temetése az angolkisasszonyok pes-
ti templomában lesz, mivel ő apáca volt (ezt ko-
rábban nem is tudtuk). Feleségemmel elmen-
tünk a templomba, és több dömsödi lakossal
vagy egykor dömsödivel találkoztunk.

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,

Péntek: 8–11.30 óráig. 
Szerdán: 8–12-ig Áporkán,

13–17-ig Apajon is ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Telefonok: 06-20-5100-175 (Christoph Gá-
borné intézményvezető)
06-24-523-128 (Zsinkó Márta családsegítő)
06-24-523-145 (Tarr Zsuzsanna asszisztens)
fax: 06-24-523-147
e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigié-

nés problémák, illetve egyéb krízishelyzet mi-
att segítségre szoruló személyek, családok szá-
mára az ilyen helyzethez vezető okok megelő-
zése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint
az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás. 

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyer-
mek érdekeit védő speciális személyes szociá-
lis szolgáltatás, amely a szociális munka mód-
szereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzé-
sét, a kialakult veszélyeztetettség megszünteté-

sét, illetve a családjából kiemelt gyermek visz-
szahelyezését.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgálta-
tást igénybe vevő személy saját lakókörnyeze-
tében kell biztosítani az önálló életvitel fenntar-
tása érdekében szükséges ellátást. A házi segít-
ségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önma-
guk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Egyéb szolgáltatásaink:
• A nyári felzárkóztató program, 
• Adományok közvetítése.

Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
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Dömsöd ÖTE eseményei – május hónapban történt
A koronavírus miatt behozott korlátozások a káresemények, káresemé-

nyeink visszaesését eredményezték az elmúlt hónapban. Ennek okait nem ta-
lálgatnám, de a vonulási statisztikánk ezt mutatja. Az elmúlt hónapban 4
esetben voltunk riasztva, amelyből kettő esetben nem kellett beavatkoznunk.

Beavatkozásaink:
Május 16-án a Nyárfa sétányon összehordott szemét égett. Az esetet a

ráckevei kollegákkal közösen számoltuk fel. Anyagi kár nem keletkezett.
17-én Dömsöd–Apaj összekötő úton egy gépkocsi az útról lesodródott

a „Szappanos” kanyarban, és fának meg egy betonkerítésnek ütközött. A
gépkocsiban csak a vezető utazott, őt a helyszínen a mentők ellátták, majd
kórházba szállították. Sérülései súlyosak voltak. Az egységek a gépkocsit
áramtalanították.

20-án  a Wesselényi utcába kaptunk jelzést, mely szerint a bejelentő há-
zak közül füstöt lát, lehet, melléképület ég. A helyszínre kiérve kiderült,
hogy a jogszabálynak megfelelően 12 óra és 19 óra között kerti hulladék
égetését végezték. A Keve 24-es adatfelvételezést végzett, majd a rajok
bevonultak. Az eset téves jelzés volt! Ha bejelentést tesznek, legyenek
szívesek meggyőződni pontosan arról, hogy valóban baj van, tényleg kell
a tűzoltói segítség. 

23-án 11 óra körül a Ráckevei útra kaptunk riasztást a ráckevei kolle-
gákkal, mentőkkel és a rendőrséggel. Egy cukorbeteg férfi a lakásból nem
tudott kijönni, nem tudott ajtót nyitni. A helyszínre a fia is az egységekkel
együtt érkezett, így tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A mentők
elkezdték az ellátását.

Tűzgyújtással kapcsolatban:
Teljes tűzgyújtási tilalom van Dömsödön már érvényben egészen a

jogszabályban leírt időpontig!
Amennyiben a nem komposztálandó kerti hulladék, avar elégetésére

kerül sor, akkor az égetést szeptembertől november 15-ig terjedő idő-
szakban, minden szerdai és pénteki napon, déltől kell végrehajtani. Nap-
nyugta után történő avar és kerti hulladék égetése céljából tűz nem gyújt-
ható. Tehát szeptemberig tilos az égetés!

Kérem, a rendeletet mindenki tartsa be, mert ha bejelentik az ége-
tést és a tűzoltó egységeknek ki kell vonulni, akkor a Katasztrófavé-
delem Érdi Kirendeltségének Hatósági Osztálya szankcionálni fogja
a tilalmi időben történő égetést!

„Új fecsi” ☺☺☺☺beszámoló 2.
A Steyr 13S23-as fecskendőnk javítása májusban is folytatódott és má-

jus 3-án este készenlétbe is állt az önök védelmére. A fecskendő a ránk
vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően lett felújítva, felmatricáz-
va, felmálházva (meglévő és új felszerelésekkel felszerelve).

Május 9-én a vonulós tagok összegyűltek, hogy a fecskendőt és a rá
málházott eszközök elhelyezését memorizálják, az eszközöket karban-
tartsák, minden robbanómotoros eszközt elindítsanak, azokról is meggyő-
ződve, hogy mindegyik bevetésre készen áll. A nap végén pedig egy ala-
pos fürdőt is kapott a szer ☺. Ebbe az elődjeihez képest korszerűbb autóba
sok-sok eszköz került, ezért apródonként bemutatom majd a részeit és a
részekben elhelyezett eszközeinket.

Kezdjük az alapokkal:
Gyártmánya: Steyr. Típusa: Bronto 13 S 23 M20 TZF 200. Motorja:

Diesel 6595 cm3, 171KW teljesítményű. Összkerékhajtással rendelkezik.
Ez a szer egy középkategóriás tűzoltóautó, amely azt jelenti, hogy 2000

liter oltóvizet, 200 liter habképző anyagot képes magával vinni, valamint
a tűzoltáshoz szükséges eszközöket, illetve műszaki mentések alkalmával
használt eszközeinket. 

Legénységi fülke és felszerelések:
A legénységi fülke 1 fő (sofőr) + 5 fő (beavatkozó állomány) számára

van kialakítva. Most a legénységi fülkét mutatnám be legelőszőr.
Első sor: a sofőr és a tűzoltást vagy a műszaki mentést irányító utazik.

Itt vonulás közben kezelik a megkülönböztető fény- és hangjelzéseket, il-
letve a híradástechnikai eszközöket. Az „anyós” ülés háttámlája  már úgy
van kialakítva, hogy az itt utazó tűzoltó a helyszínre vonulás közben a lég-
zőkészüléket fel tudja venni. Az első sorban van az „irodánk” is, ugyanis a
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beavatkozás vezetője tölti ki minden esetben  itt
a szükséges iratokat. Egyesületünk rendelkezik
egy defibrillátorral is, amelyet támogatónktól
kaptunk, és az is a jobb 1-ben kapott helyet egy
jól hozzáférhető, de az eszköznek megfelelő vé-
delmet biztosító részen. 

Az eszközt – ha szükséges – a káresetek-
nél használjuk, mi nem látunk el 24 órás
segítő szolgálatot, mint településünkön a
Sion Security! Ha defibrillátorra van szük-
ség, továbbra is őket kell értesíteni a 06-70-
634-5434-es telefonszámon.

Második sor: itt maximum 4 fő beavatkozó
tűzoltó tud utazni. A hátsó sorban is úgy van az
üléssor háttámlája kialakítva, hogy a légzőké-
szülékeket tartsa, de egy mozdulattal fel lehes-
sen venni és azonnal kiszállni vele. 

Az üléssor felnyitható, így nagyméretű táro-
lóként is funkcionál. 

Ide kerültek be olyan eszközök, amiket nem
kell sűrűn alkalmaznunk. 

Az ülésben van speciális felitató anyag vödrös
kiszerelésben, kordonszalagok, elakadásjelző
háromszög, „C”-s mentőláda, égőkészlet, illetve
kettő darab mentőmellény is kapott ott helyet. 

Az üléssel szemben van elhelyezve kettő da-
rab 6 kg porral oltó és 4 darab tartalék acélpa-
lack a légzőkészülékekhez. 

Továbbá van egy a fülkét keresztben teljesen
átfogó tartó tálca, amibe szintén sok minden be-
lekerült. Kézfertőtlenítő folyadék, mentőkötél,
munkavédelmi kesztyűk, olaj- és saválló kesz-
tyűk, mosható és eldobható szájmaszkok. Ide ke-
rült még a steril gumikesztyű egy teljes dobozzal.

A fülkében felakasztva található még plexi
arcvédő, valamint favágáshoz speciális védősi-
sak és egy „mentő táska” is van, amely kötsze-
reket, pólyákat, izolációs takarókat és még sok-
sok mindent tartalmaz, ami egy balesetnél a
mentők kiérkezéséig szükséges lehet.

Első sor:

Második sor:

Egy hiányossága még van a fülkének, a fecs-
kendőnknek egy új és friss szoftverrel rendelke-
ző navigációs készülék, amit még be kell majd
szereznünk, támogatót találva rá. 

Erre nem Dömsöd vonatkozásában van
szükségünk főképpen – de itt sem árthat, ha
van –; hanem akkor, amikor másik település-
re kell a segítségünk, amikor azért vonulunk,
mert adott időben más szabad egység nincs,
vagy mert más tűzoltó egységnek megyünk
segíteni.

☺☺Ha valaki tud minket egy ilyen eszközzel
segíteni, az kérem keresse egyesületünket. ☺☺

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

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

Ha baj van! 112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban!
Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 
18688320-1-13
A kedvezményezett neve: 
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a webol-

dalunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesu-
let.webnode.hu  vagy a facebook-on talál-
hatóak.  

Pongrácz József 
titkár

Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

A Dömsödi
Általános

Ipartestület
bérbeadja 2344
Dömsöd, Petőfi
S. u. 11-13. sz.
alatt található

igényesen
felújított 

nagytermét,
mely alkalmas rendezvények, baráti,
családi összejövetelek megtartására

(max. 60 fő)!
Érdeklődni lehet: 

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13. 
Tel.: 06 24 435 416, 06 30 921 8293 

ipartestulet.d@pr.hu

című állandó kiállítás

megtekinthető az Iparos körben

minden hétköznap délelőtt, ill.

csoportoknak előre megbeszélt

időpontban, tárlatvezetéssel.

Érdeklődni a következő

számokon: 

Szabó Andrea: 06 30 5947 169

Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

A DDömsödiA DDömsödi
ÁltalánosÁltalános

IpartestületIpartestület
híreihírei
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Állatorvosi tanácsok
Parvovírusos bélgyulladás

Egy olyan betegségre szeretném felhívni a figyelmet, melyről évekkel
ezelőtt már írtam, de az elmúlt hónapokban tömeges megbetegedést oko-
zott. A megbetegedés elsősorban oltatlan vagy nem megfelelően vakciná-
zott kölyök kutyákban fordul elő, és sajnos kezelés ellenére is nagy szám-
ban elhullással végződik.

A parvovírusos bélgyulladás 1978-ban robbanásszerűen terjedt el az
egész világon, Magyarországon 1980-ban jelent meg először.  Kimondot-
tan a kutyát betegíti meg. A fiatal egyedek fogékonysága a legjelentősebb,
így elsősorban a kölyökkutyák veszélyeztetettek, esetükben 90 százalé-
kos az elhalálozás veszélye, a túlélőknél pedig maradandó szervi károso-
dást okozhat.

Néhány fajtát a fogékonyság szempontjából kiemel a szakirodalom:
rottweiler, amerikai pitbull terrier, staffordshire terrier, dobermann, emel-
lett azonban számtalan más fajtatiszta és keverék kutya is áldozatává vált
már a vírusnak.

A parvovírus nagyon fertőzőképes, így nagyobb egyedszámú oltatlan
populációk esetében gyorsan járvánnyá alakul. Az  agresszív,  a szerveze-
tet rövid idő alatt lezsaroló betegség esetén a szakszerű állatorvosi ellátás
ellenére is igen magas a halálozás.

Tünetei: a bűzös és csillapíthatatlan, vízszerű, véres széklet, hányás,
láz, nagyfokú elesettség, hasi fájdalom. Az állat étvágytalan, nem iszik,
kedvetlen. Olykor sokkos állapot is bekövetkezhet. Kölyköknél gyakran
hirtelen halál jelentkezik, következményes szívizomgyulladás miatt. A
sok folyadékvesztés gyors kiszáradáshoz és halálhoz vezet, épp ezért az
első gyanús tünetek jelentkezésénél azonnal állatorvoshoz kell vinni,
ugyanis a parvovírustól megbetegedett állatot kizárólag állatorvosi keze-
lés és gyakran csak a kórházi ápolás mentheti meg.

A vírust a fertőzött bélsár közvetíti az egyedek között, mely fertőzés
szájon át, a széklet benyalásával történik meg. A parvovírus igen ellenál-
ló, a talaj beszáradt porában hónapokig fertőzőképes maradhat.

A fertőzésátvitel szempontjából hangsúlyozni kell a ragályhordozó tár-
gyak fontosságát, utalva a cipőre, ruházatra, illetve bármely más tárgyra,
amely a vírussal érintkezett. (Ez a magyarázata, hogy miért kell a kizáró-
lag lakásban tartott kutyákat is védőoltásban részesíteni!)

A beteg kutya állatorvosi kezelését mielőbb meg kell kezdeni. A beteg-
séggel szembeni küzdelemben túl sok lehetőség nincs az állatorvos kezé-
ben, jellemzően a tüneti kezelés és a szervezetet támogató életmentő terá-
pia alkalmazása az elsődleges. Mindezek ellenére, mint már föntebb is
többször volt rá utalás, annak a kutyatartónak, akinek kutyusa megkapja a
betegséget, föl kell készülnie a terápia hosszát tekintve az elhúzódó állat-
orvosi kezelésre, a kutyus életesélyeinek tekintetében pedig mindkét lehe-
tőségre. Amely kutya fölépül a parvovírusos bélgyulladásból, több évre
védetté válik a betegséggel szemben.

Miután a betegség védőoltással megelőzhető, ezért nagyon fontos 6-7
hetes korban elkezdeni a kölykök vakcinázását, és a teljes oltási sorozatot
be kell adatni, illetve felnőtt korban is évente kombinált oltással védhetjük
meg kutyusunkat. A megelőzés részét képezheti még, hogy kölyökkutyá-
val mindaddig elkerülendők a más kutyák által látogatott területek, amíg a
kölyökkori teljes immunizáláson nem esnek át.

dr. Siket Péter állatorvos

Veszettség elleni
kötelezõ eboltás

Az ebek 2020. évi kötelező veszettség elleni oltását Dömsödön az
alábbi napokon tartjuk:

Rendes oltások:
06. 23. (kedd) 16-17 óráig Dunavecsei út, Kanól italbolt
06. 24. (szerda) 16-17 óráig Rákóczi úton a malom előtti

szabad téren
06. 25. (csütörtök) 16-17 óráig Széchenyi út – Esze T. út sarok,

parkoló
06. 27. (szombat) 10-11 óráig Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal

udvara)

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kötelező!

Az oltás díja: 4.500 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó
tabletta árát is!  
Kisállat-egészségügyi könyv: 500 Ft (elvesztés, pótlás, új kutya
esetén).
Háznál történő oltás esetén kiszállási díjat számítunk fel!
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése alapján:
,,Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrochip)
megjelölt eb oltható.”
A még nem jelölt ebeknél a  mikrochip-behelyezés díja: 4.000 Ft.

Dr. Nagy Zoltán Dr. Siket Péter  
állatorvos állatorvos      

06-20-9347-625 06-30-9963-668

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, állatút-
levél 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 egyezte-
téssel!)
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Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olva-
sót itt a Dömsödi Hírnök oldalain! A címmel
azonos nevezetű Facebook csoport az inter-
neten működik, összegyűjtve minden dömsödi
vagy Dömsöd iránt érdeklődő hobbifotóst. Eb-
ben az évben minden hónapban egy-egy aktív
csoporttaggal fogok beszélgetni a fotózásról, és
még sok minden másról. Jó szórakozást kívánok
Mindenkinek!

Pepe Peppinoo
Pepe (35) dömsödi, és csoportunk egyik leg-

aktívabb tagja. Pesten dolgozik asztalosként.
Ezen a néven találjuk meg az interneten külön-
böző közösségi és fotózással foglalkozó csopor-
tokban. Pepe különleges egyéniség, fontos szá-
mára a vizuális információ, szívesen kommuni-
kál a képein keresztül.

– Honnan van a neved, a Pepe Peppinoo?
Ez honnan jött?

– Két ismerős által, az egyik Pepének hívott,
a másik pedig Peppinoo-nak. Mély nyomot ha-
gyott bennem mindkét kapcsolat, és ennek az
öröksége. Emlék. A faluban már elég sokan így
ismernek.

– Hogy kezdtél fotózni? Hogy jött a fotózás?
– Kb. olyan 8 éve kezdett érdekelni. Hobbi szin-

ten indult, biciklizés közben alakult ki az, hogy
egy-egy téma erejéig megállok lefotózni, és utána
megyek tovább. Megtetszett a táj, és megpróbál-
tam megörökíteni az emlékeket. Egyre sűrűbben
fényképezek, és egyre több téma kezd érdekelni.

– A képeid csak Magadnak készítetted,
vagy rögtön felraktad őket a netre is?

– Általában megosztottam, mert emlék volt,
és meg szerettem volna mutatni, hogy én merre
járok, milyen Dömsöd, a szépségét – ahogy én
látom. Tass és Ráckeve közt szoktam biciklizni.
Vannak különböző pontok, kedvenc helyek,
ahol általában megállok. Ilyen például az új Pe-
tőfi híd környéke – ott mindig megállok, vagy
rögtön a Petőfi-fánál, vagy az „Átvágásnál” a
kék  hídnál, vagy a csatornánál a zsilipnél.

– Milyen témákban és műfajokban mo-
zogsz szívesen?

– Maga a természet a témám. A dömsödi táj,
az amit itt helyben lehet látni. A képeim 99%-a
csak itt készül Dömsöd területén, a Duna-parton
például. Érdekel a makró is, amihez nem kelle-
nek nagyobb terek, kisebb térben is megvalósít-
ható. Szeretem még a régi épületeket vagy régi
dolgokat – ezeket is szívesen fényképezem.
Tervben van egy kis fotósarok készítése is, csak
sajnos nincs hozzá helyem.

– Számodra mit jelent a fotózás? Mi a je-
lentősége a fotóidon a színeknek? – rettentő-
en impulzív a színvilág, amivel dolgozol.

– Nekem ez egy kikapcsolódás, egy szellemi
elterelődés. A mindennapi rutinból kizökkent,
és egy kicsit másfelé tereli a gondolataimat. A
színekkel végül is érzelmet lehet kifejezni sze-

rintem. A hideg és meleg színek alapból megha-
tározzák, hogy a kép milyen jellegű legyen. A
hideg színekkel lehet az egy szomorkás hangu-
lat, a meleg színekkel pedig akár szeretetet lehet
kifejezni. Az aktuális hangulatomat szoktam
„ráírni” a képre a színek segítségével – mondjuk
így. Többször van úgy, hogy visszatérek a kép-
hez és megpróbálom másképp átszerkeszteni,
mert más a hangulatom és másképp látom. Van
olyan képem, amit akár tizenötször is átszer-
kesztek, azán lehet, hogy éppen a harmadik tet-
szik, de két hét múlva lehet, hogy a tizedik. Ál-
talában azokat a képeket tartom meg, amiknél
látom, hogy másoknak is át tudom adni, ami ép-
pen akkor bennem volt, és másoknak is tetszik.

– Neked mennyire számít az, hogy mások-
nak tessen?

– A jó kép az, amelyikkel érzelmeket lehet
kifejezni. Meg tudod mutatni, hogy abban az
aktuális helyzetben mi zajlott le benned, vagy
éppen mit látsz abban az aktuális pillanatban.
Nekem egy lájk vagy egy tetszés azt fejezi ki,
hogy át tudtam adni, hogy mire gondolok. Sok-
kal fontosabb a hozzászólás, akkor is, ha nem
olyan jó a kép, és esetleg segítenek, vagy esetleg
egy másik látásmódot mutatnak nekem. Na-
gyon sok csoportban benne vagyok, és nagyon
sok rutinos fotós próbál így segíteni. Nekem
nem az a lényeg, hogy népszerű legyek, hanem
az, hogy minél több embernek át tudjam adni az
éppen aktuális érzelmet vagy látásmódot.

– Nemrégiben áttértél telefonról a fényké-
pezőgépre. Érezted-e hogy változtál, változ-
tak a képeid a fényképezőgép hatására?

– A telefonos képeim is folyamatosan fino-
multak az utóbbi időben. De ha visszanézem
ezeket, akkor azért azt érezni lehet, hogy régeb-
ben mennyire „toltam túl” a színeket vagy
mennyire más nézőpontokat láttam. Ha vissza-
nézi az ember a képeket, akkor folyamatosan
látja azt is, hogy mennyit fejlődik. A fényképe-
zőgéppel készült fotóknál már nagyon látszik a
technikai különbség. Nem is gondoltam volna,
hogy a telefonos és a kamerás képek között
technikailag ekkora különbség van! Eleinte per-
sze a géppel sem csináltam jobb képeket, mert
nem értettem hozzá! Sokszor azt sem tudtam,
melyik gomb micsoda. Nekem ez egy kihívás,
megtanulni a fényképezőt kezelni és mindent
magamtól. Lassan megtanultam, hogy melyik
gombbal mit kell csinálni és mire való. Az
egyik rokonom hobbi természetfotós, voltam
Nála (Tőle kaptam a SIGMA makró objektí-
vet), próbált segíteni, de nekem az akkor alap-
ból kínai volt! Meg kellett értenem, hogy mit
miért állítok. Még van amikor elég nehéz átállí-
tani a gépet mondjuk makró után a tájfotózásra,
de már egyre rutinosabban kezelem.

– Kitől fogadod el a segítséget?
– Mindent figyelembe veszek, engem az ér-

dekel, amiben segíteni próbál. A hozzászólás

stílusától függetlenül, ha igaza van, akkor elfo-
gadom. Általában nem szakmai, szakszavakkal
segítenek, hanem látásmódot mutatnak meg.
Eleinte nem nagyon vettem figyelembe mond-
juk a kompozíciós szabályokat, vagy a harma-
dolást, aranymetszést, de most már ezekre is
egyre jobban figyelek menet közben.

– Nagyon sok jó képed volt már a csoport-
ban, nem egyszer volt a fotód a „Hét Képe”
is. Hogy érzed Magad a csoportunkban?

– Jól érzem magam, nagyon szeretem a cso-
portot is, szeretem, hogy egyre többen vagyunk,
és egyre több dömsödit érdekel ez a hobbi. A
csoport hangulata is nagyon jó, csak néha nem
érzem elég nyitottnak az embereket. Próbálom
én is továbbadni azt, amit nekem mutatnak má-
sok, más csoportokban, néha meg is szoktam
vágni néhány képet, hogy szerintem hogyan
mutatna jól az a téma. Sajnos a csoporttagok ezt
néha kritikának fogadják, nem pedig segítség-
nek. Persze vannak olyanok is, akik egyre töb-
bet kezdenek tőlem kérdezni, segítséget kérni,
vagy az én látásomra kíváncsiak. Vannak akik-
nek a stílusa és a fotói is tetszenek, néhányukkal
tartom is a kapcsolatot a neten keresztül.

– Mik a terveid a jövőre nézve?
– Nem vagyok az a típusú ember, aki nagyon

előre tervez. Most, hogy megvan a gépem, már
látok újabb dolgokat, szebb dolgokat, aztán
vannak még apróságok, amiket megvennék,
amivel lehetne más témákat vagy mást is fotóz-
ni, de kimondottan csak hobbi szinten.

– Mi lenne az a tanács, amit adnál bárki-
nek, mire figyeljenek oda, milyen képet érde-
mes megosztani a neten?

– Mindegyik képben benne van a készítője is, és
mindegyik kép jó kép a készítője szerint. Inkább
azt mondanám, hogy ne zárkózzanak el a vélemé-
nyek elől, minden vélemény, segítség egy pozitív
dolog, és nagyon sokat lehet tanulni belőle!

Köszönöm a beszélgetést!
lejegyezte: Ispán Imre

DÖMSÖD MÁS KÉP(P)

Bakcsó, készítette Pepe Peppinoo



16 XXX.  évfolyam  6.  szám

Állapotfelmérés lesz, el-
ső lépésként. Sajnos nagyon
elhasználódott ott minden.
Sőt „szorgos” kezek amit
csak lehetett, ríboltak. Egy
biztos, nem kisgyerekek
voltak. A felmérés után amit
lehet, felújíttatunk. Amit
nem lehet, azt elbontatjuk.
Idén az 1%-ot erre a térre
kértük. A Gyerekház fenn-
tartásával együtt komoly
kihívás a „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület szá-
mára a Dabi játszótér fel-
újítása. De nekünk s a falu
lakosságának mindkét kö-
zösségi tér nagyon fontos.
Keressük a pályázati forrá-
sokat, szponzorokat. Egye-
sületünk számlaszáma, ide
is várjuk az adományokat a
játszótér felújítására:

11742214-20006606.
Amennyiben nem sike-

rül megoldanunk a Dabi
játszótér felújítását, úgy el-
bontásra kerül. 

A játék elemeket csak sa-
ját felelősségre lehet addig
használni!

Sokan kerültek nehéz
helyzetbe Dömsödön is a ví-

rusveszély miatt, jövedelem és munkahely nélkül
maradtak, a napi megélhetés költségeit nem tudják
már fedezni. Márciusban Egyesületünk és a Gye-
rekház a korábbi évek gyakorlatát követve jóté-
konysági gyűjtésbe kezdett. Településünkön mások
is hasonló módon próbáltak segíteni a rászorulókon.
Több alkalommal tudtunk segélycsomagokat ki-
osztani az Önök jóvoltából a nehéz helyzetben lé-
vőknek. Számukra szeretnénk tovább folytatni a
gyűjtést az üzletekben vásárolt napi létszükséglet-
hez: tartós, gyárilag csomagolt nem megbontott
élelmiszerek, tej, liszt, rizs, cukor, száraztészta, tisz-
títószer stb. stb. Az akció keretén belül bármelyik
dömsödi boltban vagy a Kisherceg Gyerekházban,
ahol a mellékelt plakátot látni, lehet leadni ilyen ter-
mékeket. Az összegyűjtés után a több éves gyakor-
latnak megfelelően osztjuk szét a rászorulók között. 

Az akció folyamatos, amíg nem normalizáló-
dik a helyzet! Nemes felajánlásaikat köszönjük. 

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület, 
Kisherceg Gyerekház

A Dabi játszótér felújítása a vírus járvány
után kezdõdik, ha?

Fogjunk össze egymásért, a Dömsödiekért!
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Szőgyényi Sándorné Gerstmár Borbála visz-
szaemlékezése a második világháborús esemé-
nyekre, átélt történésekre:

A második világháború kitörésekor mind a
négy testvérnek megérkezett a behívója, elég
hamar, sváb származásuk miatt. Négyük közül
Gerstmár József esett fogságba, a többiek haza-
értek épségben. Dédanyám a következők által
emlékezett vissza a háborús időkre:

„Drágám, amikor a front átvonult Döm-
södön, nagyon féltünk. Pont kint legeltettem a
tehenet, mikor az országúton szörnyű berre-
gés és kattogás mellett átvonultak a németek
lánctalpasokon, de azok senkit sem bántottak.
Sőt kiabálták, hogy Boriska, Mariska, Julis-
ka, véletlenül pont eltalálták a nevem, és táb-
lás csokoládét dobáltak nekem.

Ezzel ellentétben az oroszok átvonulása bor-
zalmas volt. Kis házunk mellett volt egy kis istál-
ló, mellette egy földbe vájt zöldséges verem.
Édesanyám féltve engem és a tehenet lehajtott a
verembe a jószággal. Az oroszok minden házat
átnéztek bor és fiatal lányok után. Ahogy hoz-
zánk értek, átkutatták a házat, persze semmit
sem találtak, mert azt a kis bort, amink maradt a
szüretből, fivéreim még bevonulásuk előtt elás-
ták a szőlőben hordóstól. A katonák mérgükben
néhányat a levegőbe lőttek, mire mellettem a te-
hén borzalmasan megijedt és óriásit bőgött. A
katonák meghallották és kinyitották a verem aj-
tót, de olyan sötét volt benne, hogy nem láttak
bele. De a tehén nem hagyta abba a bőgést, at-
tól meg féltek nagyon, hogy mi lehet odalenn,
nem-e partizánt bújtat idesanyám. Erőt vettek
magukon és elkezdtek lemászni, mire anyám
svábul elkiáltotta magát, hogy fuss kifelé Boris!
Nekem se kellett több, a másik oldalon irány ki
egyenest a ház mögötti dinnyeföld felé. Ides-

anyám rájuk csapta a veremajtót és rohant utá-
nam. Keresztülszaladtunk a dinnyeföldön, ami
tele volt nagyon szúrós kákiccsal és királydiny-
nyével, még ma is érzem a talpamban a tüskéit.
De a kalandot épségben megúsztuk, csak a tehe-
nünk lett oda, mert azt lelőtték az oroszok. Pár
napig ismerősöknél húztuk meg magunkat, majd
visszatértünk házunkba.

Testvéreim közül elsőnek a Náci tért haza a
frontról téli berek idején. Ám akkor még Döm-
söd orosz megszállás alatt volt, de észrevétlenül
beosont. Egyik nap, ahogy hajtották a tisztek a
málenkij robotra a foglyokat, megragadták bá-
tyámat, ki épp akkor az udvaron volt, és maguk-
kal vitték. Még annyi ideje se volt feleszmélni,

hogy csizmát vegyen. Úgy ahogy volt, a fa klum-
pába vitték el. De aztán másnap hajnalban fel-
kiáltott anyám – mert az idegességtől nem tu-
dott aludni csak ki-be járt a házba –, hogy: Bori,
jön a Náci, kopog a klumpa! Mert az biza kopo-
gott, ahogy a megfagyott földnek ütődött. Éjjel a
Dömsöd utáni állomáson, Peregen a pihenő
ideje alatt az éj homályában megszökött és
csaknem hazáig futott a kertek alatt. A lábát
iszonyatosan feltörte a fapapucs.”

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

„A Háború zsoldja VIII.”
Szõgyényi Sándorné Gerstmár Borbála

Édesanyám, Ertl Anna

Bátyám, Wittner Ignác

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

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

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

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-0845
Istentisztelet: 
vasárnap 1/2 10 óra, 5 óra
Ügyintéző lelkipásztor: dr. Almási Mihály

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii
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Születtek:
Harton Gábor – Perger Ágnes

NARA
Siket Imre – Kiss Viktória

LILIÁNA
Kovács Tamás – Szabó Anita

ZSÓFIA
Timár Antal – Németh Katalin

LILIEN AMIRA
Rim József – Orosz Kinga

JULIANNA
Magyar Márk – Dékány Andrea

HANNA
Czékmán Róbert – Ispán Krisztina

PETRA
Bús János – Füki Alexandra

NELLA TIANA
Nyíregyházi Tamás – Nálhi Edina

TAMÁS

Házasságot kötöttek:
Balla Sandra – Zsákai Gyula

Tabi Judit – Varga Tamás
Csordás Dorottya – Suhajda János

Elhunytak:
Jakab Sándor 81 éves
Egri Sándorné  Poczkodi Gizella 76 éves
Kiss Lajos Istvánné Szabó Borbála 72 éves
Szemcsik Józsefné Keresztes Lídia 85 éves
Budai Mihály 55 éves
Móricz Lajos 67 éves

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

Anyakönyvi hírek

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi 

Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lapzárta: június 20.

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

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

feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében

közreműködők:
Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, Budai

Szilvia, Christoph Gáborné, Földvári Attila,
Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit,
Ispán Imre, Jancsó Attila, Korona Sándor,

Kristóf Józsefné, Sass László, Orbánné Kiss
Judit, Orosz Lajosné, Pongrácz József, 

Siket Péter, Varga Gézáné, Varsányi Antal.

Készült 700 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:

Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 
Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
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!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-
11.30 óráig, csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig

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

Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendőrség segélyhívó száma 

a 112-es központi szám.

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

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

06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

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

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma: 06-20-383-5407

Dömsödi Horgász Egyesület
nyitva tartása

Horgásziroda: Dömsöd, Kossuth L. út 31.
JÚNIUS – JÚLIUS HÓNAPOKBAN:
Csak szombaton de. 10–12 óra között.
Kivétel: június 20. (Hal-Víz Napi Horgász-
verseny – facebookon tájékoztatás)
Augusztus hónaptól engedélyét Dömsödön
a „Célponty” Horgászboltban, illetve Du-
naharasztin (Fő út 33.) a Vízipók Horgász-
boltban rendezheti.
Bővebb felvilágosítást a 06-30-2600957
vagy a 06-30-350-8820-as telfonszámo-
kon kérhetnek!                 H.E. Elnöksége

Gyászjelentés
„A Te szíved megpihent, a miénk vérzik,
A halál fájdalmát csak az élők érzik.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy 

BÁNHÁZI ISTVÁN
türelemmel viselt hosszú betegség után,
életének 74. évében elhunyt.
Emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család
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2019. július óta lehet hozzájutni azokhoz a képeslapokhoz, melyek öt témakörben mutatják be településünket.

Petőfi témakörben: a múzeum, a legendás fa, valamint a Petrovics-ház jelenik meg. 

Szakrális tereket megörökítő témában templomaink jelennek meg egy-egy relikviával.

Természeti adottságaink közé tartozik a csodálatos Duna. Minden évszakban páratlan látnivalót nyújt az itt élők számára. Jellegzetes építmé-
nye az Öv-csatorna torkolatánál található műtárgy, vagy közismerten a zsilip.

Történelmi összeállításban a Községháza, a Hősök szobra, a Magyar Korona Gyógyszertár és a Petőfi téren álló szobor látható.

2018 áprilisában, ünnepélyes keretek közt lett átadva a Kis-Dunán átívelő híd. Erre emlékeztet az ötödik képeslap.

Az igényesen megszerkesztett képeslapok a múzeumban és a papír-írószer szaküzletben megvásárolhatóak. 

Képeslapok Dömsödrõl
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