
Holnap már augusztus elseje lesz. Ez a nyár is ugyanúgy elrepül, mint
ahogyan az előző években is történt. Annyiban azért mégis kicsit más volt a
nyár első fele, hogy az emberekbe beleivódott a koronavírustól való félelem,
és ez meghatározta gondolatainkat, viselkedésünket! Most értesültünk a
kormánydöntésről, hogy augusztus 15. után sem lehet 500 főnél nagyobb
rendezvényt tartani! Bennünket nem érint ez az előírás, hiszen már jóval
előbb határoztunk arról, hogy idén elmarad a Dömsödi Napok rendezvény-
sorozat! Örülök annak, hogy az augusztus 20-i rendezvényt most is megtart-
hatjuk, hiszen a Szent Istváni megemlékezésen túl leleplezzük azt a csodála-
tos turul szobrot, amelyet a Pusztai család adományozott az önkormányzat-
nak! Ugyancsak a rendezvény keretében adjuk át az arra érdemeseknek a
Díszpolgári címet és a Dömsödért Emlékérmet! Ekkor kapják meg azok az
ingatlantulajdonosok a Szép Dömsödért emlékplakettet, akik különösen sok
gondot fordítanak közvetlen környezetük ápolására!

Ahogyan az ország, úgy mi dömsödiek is jól teljesítettünk a mögöttünk
hagyott közel fél évben! Fegyelmezettek voltunk! Betartottuk a Kormány
által hozott utasításokat, a helyi rendeleteket, így tényleg uraltuk a vírus
okozta problémákat! Így legyen ez a jövőben is! Már sokszor hangsúlyoz-
tam én is, hogy nem értünk a járvány végére! Csak rajtunk múlik, hogy
Dömsödön továbbra is csak beszélnünk kell a fertőzésről, vagy lesz-e aktív
fertőzöttünk! Tegyünk meg mindent azért, hogy ne legyen egy sem!

Az egészségügyi központ építése némiképp lelassult. Azok a belső szak-
munkák vannak még hátra, amelyek nem látványosak, de annál fontosabb
részei a későbbi problémamentes működésnek! A közeljövőben mi is neki-
kezdünk a tereprendezésnek, a parkolók építésének. 

Az utóbbi hetekben szenvedélyes vita alakult ki a holtágban és a csatorná-
kon elburjánzott hínár és zöldnövény kezelése miatt. A Vízügy Ráckevei
Üzemmérnöség vezetőjét kértem a problémával kapcsolatos szakvélemény-
re. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a jelenség természetes velejárója ezek-
nek a vizeknek az állapotához, amelyhez jelentősen hozzájárul a rengeteg
szerves anyag, amely a vizekbe kerül a horgászoktól, etetőanyag révén! A
hínár kaszálását azért nem javasolja, mert egy hét alatt ugyanakkorára fog
megnőni, kotrás esetén pedig a burjánzás még fokozottabban történne! A víz
minőségére pozitív hatással van a sok zöld, hiszen rengeteg oxigént „termel-
nek” ezeken a helyeken!

Nem nagyon szoktam az Aktuálisban írni egy-egy kolléga nyugdíjba vo-
nulásakor, most mégis megteszem. Habaczellerné Juhász Judit július 31-én
töltötte utolsó munkanapját! Az elmúlt tizenhárom évben kevés hétköznap
telt el úgy, hogy a két szomszédos szobában valamelyikünk ne dolgozott
volna! Az utóbbi években már szinte a gondolataimat is kitalálta! Nagyon
nagy segítségemre volt, de nemcsak nekem, hanem az ügyfeleknek, a döm-
södi embereknek is! Nagyszerű munkatárs volt, hiányozni fog! Köszönöm
és csodás nyugdíjas éveket kívánok!

Befejezésül, várok mindenkit augusztus 20-án délelőtt 10 órakor a hivatal
előtti térre! Ünnepeljünk együtt! Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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2020. augusztus Ára: 250.- Ft

„István tette szentté a magyart, 
Ő mindenkinek csak jót akart. 
Ott ahol volt, szentlélek lakott, 
Ő nekünk egy országot adott.”

Meghívó

Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a

2020. augusztus 20-i rendezvényre
10.00 órára.

Ünnepi istentisztelet a dömsödi egyházak részvételével 
a Polgármesteri Hivatal előtti parkban.

Ünnepi beszédet mond:
Katona Krisztián képviselő.

Gondolatok a Turul hagyományokról:
Szabó Andrea alpolgármester.

Turul-szobor leleplezése:
Bencze István polgármester,

Dr. Pusztai Attila adományozó.

Koszorúzás.

Díszpolgári cím és a Dömsödért Emlékérem kitüntető cím
ünnepélyes átadása.

A „Szép Dömsödért” emlékplakettek átadása.

Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Ju és Zsu Társulat tagjai.
Felkészítő: Ócsai Julianna.

Fotó: drFotó: dr. Czerny Károly. Czerny Károly



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: 
06-24-523-123

Dömsöd Nagyközség honlapja:
www.domsod.hu

Közösségi kommunikáció: 
„Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

Fórum” facebook csoport
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjeMM EE GG HH ÍÍ VV ÓÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját

2020. augusztus 15-én (szombaton)

Dömsödön a Kék-Duna Vendéglő udvarán és a Duna parton megrendezésre
kerülő

XXIIVV.. HHAALL-VVÍÍZZ NNAAPPRRAA

XIV.

A főzőversenyen a finom ételek elkészítéséhez Burján András hentes-
üzletében 10% kedvezményt adnak, ha a főzéshez szükséges alapanya-
gokat ott vásárolják meg!

Balogh István Ferenc
főszervező

Szeptember 19-20-án a Bazsonyi–Vecsési nyaraló idén a KÖN
programsorában!

2020-ban állandó felhívással és részletes bemutatással kívántuk
ismertetni a településünkön található Bazsonyi–Vecsési nyaraló és a
benne lévő 18 négyzetméteres szekkó helyzetét.

A település tulajdonában álló épületen mind az állagmegóvás,
mind pedig a felújítás elengedhetetlen. A szekkó restaurálása csak
ezt követően indulhat el.

A felhívás folyamatosan aktuális!
Idén,  a  Kulturális Örökség Napjai  (KÖN) keretében  lehetőség nyí-

lik a Bazsonyi–Vecsési nyaraló és a benne található szekkó megte-
kintésére!

A KÖN több mint harminc éve mind a vendéglátók, mind pedig a
látogatók számára az épített örökség, a régészeti és természeti kin-
csek ünnepe. Olyan ajtók nyílnak meg a nagyközönség számára,
melyek az év többi napján zárva vannak. Idén szeptember 19-20-án
nyílnak ki a zárt ajtók az érdeklődők előtt.

A program lényegét a célok megjelölésével lehet leginkább jelle-
mezni:

INGYENES ÉPÜLETLÁTOGATÓ HÉTVÉGE

„A Kulturális Örökség Napjainak célja
Az 1984-ben megfogalmazott gondolat – hozzáférhetővé, ingyene-
sen megtekinthetővé tenni emlékhelyeket, műemlékeket a nyilvános-
ság számára:
• megismertetni, közelebb vinni az európai polgárokat kulturális örök-

ségükhöz,
• felhívni a figyelmüket az örökség folyamatos megőrzésére, védelmé-

re (különös tekintettel a veszélyeztetett emlékekre),
• más közösségek kulturális értékeinek, műemlékeinek megismerteté-

se, felfedezése,
• tudatosságnövelő tevékenység (sikere növeli azoknak a magán- és

közintézményeknek az elismertségét, presztízsét, amelyek az örökség
védelmével és bemutatásával foglalkoznak),

• a látogatók megismertetése különböző kulturális intézmények tevé-
kenységével,

• a kulturális értelemben vett másság elfogadása,
• a lakóhelyhez, országhoz való kötődés, az azonosságtudat erősítése,

kulcsszerep az identitás-keresésben és a kollektív tudat erősítésében.

Az a cél tehát, hogy a rendezvény egyfajta mozgósító akció legyen,
mely a polgárokban erősíti a kulturális örökség megóvásának igényét.
Egy kicsit leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy csak azt tudjuk iga-
zán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s amit jól ismerünk és
szeretünk, arról gondoskodunk is.
Az Európai Örökség Napok fontos szerepet játszik az európai identi-
tástudat kialakításában, nemcsak kulturális, hanem szociális, politikai

Ne hagyjuk elveszni!

Akik úgy érzik, nem veszíthetjük el a nagyra becsült művész há-
zaspár és munkájuk hagyatékát, támogassák annak megmentését!

Adományaikat Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának 
számlaszámára utalhatják: 

11742070-15393159 

A közlemény rovatba fontos feltüntetni: 
BAZSONYI–VECSÉSI nyaraló felújítása.

Az így beérkezett összegeket az önkormányzat elkülönítve tudja
kezelni. Támogatásunk azért szükséges, mert a nyaraló és a szekkó
felújítását teljes egészében az önkormányzat egyedül nem tudja
felvállalni.

Ezt az értéket ne hagyjuk elveszni!

2020. szeptember 19-20. 
SZOMBAT–VASÁRNAP

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
NAPJAI
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ADömsödi Hírnök felelős szerkesztői
közül Budainé Doroszlay Judit vette át
a feladatkört Varga Gézáné Ági nénitől.

Megkeresésemre szívesen mesélt ar-
ról, hogy hogyan csöppent bele ebbe a
munkakörbe, milyen tervei voltak és mi
miatt nem tudta mégsem folytatni a Döm-
södi Hírnök szerkesztését:

Mivel tősgyökeres dömsödi vagyok,
nagyanyai ágon kb. 600 évre tudjuk visz-
szavezetni családfánkat. Valamint az a kö-
rülmény, hogy a Zsámbéki Tanítóképző
Főiskolán népművelő szakot végeztem,
különösen érdekel községem gazdag tör-

ténete, múltját idéző műemlékei, népszokásai, a falu közművelődésének
kialakulása, fejlődése és közoktatásának története.

Hiszen: „Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon…”

Ezzel az idézettel láttam neki, mint harmadéves közművelődés szakos
hallgató, egy tudományos diákköri dolgozatnak, ami Dömsöd irodalmáról,
műkedvelő színjátszásáról és közművelődésének múltjáról szólt. Ezt a
munkát folytatva utolsó éves hallgatóként szakdolgozatom témája is Döm-
söd község helyi hagyományai, irodalma, közművelődésének története lett. 

Mindig is érdekeltek a régi sztorik, anekdoták, amelyeket nagyszüleim-
től hallottam a falu életéről. Mint pályakezdő pedagógus 1991-ben legel-
ső osztályomnak is átszellemülve meséltem Dömsödről, Petőfi Sándor,
híres költőnk itt-tartózkodásáról.

Aztán jött egy felkérés 1994 szeptemberében, hogy vállaljam el a
Dömsödi Hírnök szerkesztését. Először nem tudtam, mitévő legyek, de a
kihívásnak szerettem volna eleget tenni. Az októberi szám felelős szer-
kesztője lehettem. 

Ám ebben a hónapban új események történtek az életemben. Október
1-jén házasságot kötöttem. Október 4-én ülést tartott a képviselő-testület,
ahol első napirendi pontként tárgyalták a Petőfi Sándor Oktatási és Műve-
lődési Központ igazgatói állására jelentkezők pályázatait. A képviselő-
testület megfontolt vita után engem bízott meg a Művelődési Ház igazga-
tói állás helyettesítésével. Közben az alsó tagozaton a 4. c osztályfőnöke
voltam. Szinte úgy emlékszem erre az időszakra, mintha most lenne. Tud-
niillik a legelső osztályom gyerekeiről van szó. 

Megjelent a Hírnök e havi száma, amit más volt a kezemben tartani,
mert ennek én voltam a szerkesztője. A hagyományos cikkeket tovább
folytattam, és búvárkodásom alatt ráleltem a Dömsödi Református Temp-
lom Története 3. részében, ahol a református iskolákról volt szó, Bottlik

Imrére (dédapámra), re-
formátus kántor-tanító-
ra. Egy másik cikkben,
ahol a Dömsödön ala-
kult egyletekről és kö-
rökről esett szó, mint a
Gazdakör, örök alapító
tagjaként Takács Mi-
hályt (másik dédapá-
mat) fedeztem fel.  

„Hiszen JELENÜNK
A MÚLTBAN, JÖ-
VŐNK A JELENÜNK-
BEN gyökerezik.”

Ezekkel a gondola-
tokkal lettek volna ter-
veim. Csak ez alatt a
hónap alatt beláttam,
hogy mérlegelnem kell
a feladataimat. Mi is a
fontosabb? Hogyan to-
vább? Házasságkötés
után jön a családalapítás. Mire lesz időm? 

Úgy döntöttem, lemondok a szerkesztőségről, de még azóta is fontos
számomra az újság. Szerintem nagyon jó, hogy van a mi kis községünk-
nek egy helyi újságja. Nem mindenkinek adatik meg az internet elérése,
így a lakosság ezen része havonta értesül az aktuális dolgokról, esemé-
nyekről. Én pedig folyamatosan jelen vagyok, követem az újság hasábjait.
Időről-időre szoktam közölni egy-egy cikket, megadott témákban.

Milyen érdekes, hogy az 1994. októberi Dömsödi Hírnök kezdőlapján
a dömsödi Duna-parton lévő „baltás szobrok” képe látható, amelyek Pető-
fi Sándort és szüleit ábrázolják abból a fából kifaragva, amibe villám csa-
pott. Így kezdtem soraimat híres költőnk szavaival és így zárnám:

„De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülőföldemet,…”
Mottóul, mint pedagógus a Dömsödi Hírnök olvasóinak küldeném ezt

a gondolatot:
„TISZTESSÉGÜNK, HITÜNK, MAGYARSÁGUNK

GYERMEKEINK SZÍVÉBEN ÉL TOVÁBB.
DE EGY ÉLET TAPASZTALATÁT

CSAK ITT A FÖLDÖN
ÉLVE ADHATJUK ÁT!”

Budainé Doroszlay Judit

AA DDöömmssööddii HHíírrnnöökk
3300 eesszztteennddeejee

Beszélgetések az újság fenntartóival
és felelõs szerkesztõivel

és gazdasági értelemben is. Köszönhetően legalább részben a közös
örökség felfedezésének, Európát egyfajta gyűjtőhelynek lehet nevezni,
amelyet a kölcsönös megbecsülés, megértés és a másság elfogadása
jellemez.”

Érdemes kihasználni ezt a lehetőséget mindazoknak, akik ezidáig
még nem látták, de szeretnék, és szívügyüknek tekintik a nyaraló s a
benne lévő szekkó sorsát!

Amennyiben a járvány miatt nem lesz lehetőség a műemlékek sze-
mélyes felkeresésére, a helyszíneket virtuális formában ismerhetik
meg az érdeklődők.

Az önkormányzat a felújítást követően, a művészházaspár szellemi-
ségét tovább víve tervezi, hogy a jövőben alkotóházat szeretne itt mű-
ködtetni.

Legyen szívügyünk a Bazsonyi–Vecsési nyaraló megmentése! 
Jöjjenek el szeptember 19-20-án a Bazsonyi–Vecsési nyaralóba!
Várjuk Önöket!
Részletekkel a Dömsödi Hírnök szeptemberi számában, plakátokon

és a Múzeum Dömsödi facebook oldalon jelentkezünk.
Vass Ilona

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

Péntek: 8–11.30 óráig. 
Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is 

ügyfélfogadást tartunk.
Elérhetőségeink:

Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.

2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)
Telefonok:

06-24-523-128 
(Christoph Gáborné intézményvezető)

06-24-523-145 
(Zsinkó Márta családsegítő)

fax: 06-24-523-147, 
e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com

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 szo-
ciális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásá-
val szolgálja a gyermek testi és lelki egész-
ségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségé-
nek megelőzését, a kialakult veszélyeztetett-
ség megszüntetését, illetve a családjából ki-
emelt gyermek visszahelyezését.

Házi segítségnyújtás keretében a szol-
gáltatást igénybe vevő személy saját lakó-
környezetében kell biztosítani az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges el-
látást. A házi segítségnyújtás keretében szo-
ciális segítést vagy személyi gondozást nyúj-
tunk.

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.
Programjaink
• Nyári napközis tábor, 
• Játszóház, kézműves foglalkozások, 
• Álláskereső klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és

Gyermekjóléti Központ) 
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata:
– állandóan hívható; – telefonon történő ta-

nácsadás, tájékoztatás; segítség mozgósítása; –
kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szol-
gáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali,
konkrét segítséget tudnak nyújtani.

Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

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

Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés augusztus-szeptember hónapban

Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtés
augusztus szeptember

Dömsöd 13. 10.
üdülő 3., 31. 28.

Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés
augusztus szeptember

Dömsöd 21. 18.
üdülő 10. 7.

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.
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A koronavírus
okozta járványve-
szély befolyásol-
ta és megváltoz-
tatta vásárlási
szokásainkat ,

részben a kijárási korlátozás, részben az üzletek
nyitvatartási rendjének változása miatt. Az elekt-
ronikus kereskedelem a veszélyhelyzettől függet-
lenül is évről-évre növekszik, a jövőben további
elterjedése várható. Ezért érdemes megismer-
kedni az e-kereskedelem legfontosabb szabályai-
val, buktatóival, és érdemes kipróbálni a vásár-
lást is. A járványveszély időszerűvé tette az e-ke-
reskedelem fontosabb lépéseinek és kockázatai-
nak megismerését. Mire figyeljünk? Erről olvas-
hatnak két részletben.

A hagyományos üzletben történő vásárlás-
hoz képest melyek az elektronikus kereskede-
lem előnyei a vásárlók (fogyasztók) számára?

• kényelmes, otthonról elintézhető,
• nincs kötve nyitvatartási időhöz,
• nincsenek földrajzi korlátok, más település-

ről vagy akár külföldről is vásárolhatunk,
• szélesebb az áruválaszték, mint a hagyomá-

nyos üzletben,
• ár, műszaki jellemzők, kivitel szempontjából

könnyebb az összehasonlíthatóság.
Melyek az online vásárlás ismert hátrányai? 
• a vásárlónak nincs közvetlen kapcsolata az

eladóval, nem ismeri sem a kiválasztott webáru-
házat, sem az eladót, vele a vásárlás során nem
találkozik, személytelenné, arctalanná válik a
kapcsolat, legtöbbször csak „e-mail”-ben történő
levélváltásokra korlátozódik,

• a kiválasztott termék nem vehető kézbe, nem
vizsgálható meg, jó fogása van-e, elfér-e zsebben,
táskánkban, ruhaneműk varrása megfelelő-e,
könyv nem sérült-e, nem hiányoznak-e lapok be-
lőle stb. Meglepetés lehet, ha a weboldalon élénk
színűnek látszó termék helyett matt vagy nem
egyenletesen színes árut kapunk,

• fennállhat a megtévesztés veszélye, a ter-
mékről téves tájékoztatást kapunk, de elhallga-
tott információ is előfordulhat,

• nincs országos javító hálózat, a javítást végző
szerviz lakóhelyünktől távol van,

• megtörténhet, hogy elfogadjuk az ügyletkö-
tés burkolt sürgetését; ilyen lehet például az áru-
hiányra és a vételárra való hivatkozás; már csak
néhány termék áll rendelkezésre, a gyártónál
sincs készleten, az új ár kedvezőtlenebb lesz,
csak most ilyen olcsó stb.,

• hátrány az információ hiánya, például a tí-
pusszám szerint megrendelt kéziszerszám he-
lyett típusszám egy számjegyében eltérő termé-
ket küldenek. Reklamáció esetén a felek kitarta-
nak a saját álláspontjuk mellett, a levelezésből
nem derül ki, hogy az új típusszámú kéziszer-
szám műszakilag azonos-e a régivel, esetleg

jobb-e annál, mi az eltérés, alkalmas vagy sem az
elvégzendő munkához?

Káresemény forrása lehet, ha csak az alacso-
nyabb ár miatt és fénykép alapján vásárolunk. 

Ha a webáruháznak, webshopnak vagy webol-
dalnak nevezett felületen kiválasztottuk a vásárolni
kívánt terméket, a következő lépésben – még a
megrendelés előtt – érdemes megkeresni az online
felületet működtető vállalkozást. Szükségünk lehet
legalább a működtető vállalkozás elnevezésére,
székhelyének címére vagy adószámára, a cég ve-
zetékes telefonos elérhetőségére. Jogérvényesítés-
hez a webáruház elektronikus elérhetősége és a
bankszámlaszám nem elegendő. Csak a működte-
tő vállalkozást lehet eljárás alá vonni.

Az általános szerződési feltételekben (ÁSZF-
ben) általában megtalálhatók a működtető vállal-
kozás adatai. Ha a webáruházat működtető vál-
lalkozás ellenőrizhető adatai az online felületen
nem találhatók meg, onnan inkább ne rendel-
jünk! Ne is fizessünk, amíg nem tudjuk, kinek a
bankszámlájára utalunk.  

Érdemes meggyőződni arról is, hogy a webáru-
házat működtetőként megnevezett cég működő,
létező vállalkozás-e, fellelhető-e a bejelentett
székhelyén? Működése nem veszteséges-e, nem
áll-e végelszámolási vagy felszámolási eljárás
alatt? A vállalkozással szemben indult-e végrehaj-
tási eljárás, esetleg megszűnés miatt nem törölték-e
a cégjegyzékből. Gyanús lehet, ha soknak tűnő,
akár 5-10 bankszámlája van a vállalkozásnak,
vagy adótartozás miatt indult több végrehajtási el-
járás, utóbbi a cégkivonatból megállapítható. Álta-
lánosítani nem szabad, évente sok millió online vá-
sárlás sikeres és eredményes. Ha azonban nem já-
runk el körültekintően, nem kapjuk meg a megren-
delt terméket, de a pénzünket sem fizetik vissza. A
fenti intelmeket a szerző az alternatív jogvita ren-
dezési eljárásokban szerzett évtizedes személyes
tapasztalataira alapította.

Ingyenes céginformációs adatbázis elérhe-
tősége korlátozott adattartalommal:

www.magyarorszag.hu
Vissza a régi www.magyarorszag.hu oldalra 
Keresés a vízszintes menüsorban
Cégkereső (balról a hatodik)
Használom a szolgáltatást ›
Konkrét keresés cégnév vagy cégjegyzék-

szám vagy adószám alapján (jobb felső sarok).
A megjelenő cégkivonatban megtalálhatók a

vásárláshoz szükséges adatok. A megrendelés el-
küldése előtt érdemes megtekinteni a JOGSÉR-
TŐ WEBÁRUHÁZAK című menüpont tartal-
mát. Elérhető a https://www.fogyasztovedelem.
kormany.hu oldalon. Ha a fentieknek megfelelő-
en már ismerjük a webáruházat működtető vállal-
kozást, a listából azonosíthatjuk, inkább ne ren-
deljünk terméket, ha a vállalkozás korábbi jogsér-
tése érinti a leendő megrendelésünk tárgyát.

Legyenek naprakészek fogyasztóvédelemből!

Kísérjék figyelem-
mel a FIX Televízió
„Fogyasztói Jogvi-
ták” című műsorát!
Új műsorral minden
páros héten, csütör-
tökön 21 óra 15 perckor jelentkezünk!

(Folytatjuk, a cikk második része következik a
szerződés létrejöttével, az elállási jog gyakorlá-
sával és a jogorvoslati lehetőségekkel!)

Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos,
fogyasztóvédelmi referens, 

mediátor, európai uniós kkv. tréner
a FIX Televízió műsorvezetője

Az e-Kereskedelem, vagyis az online
vásárlás kezdeti teendõi – 1. rész

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

A Dömsödi
Általános

Ipartestület bér-
beadja 2344

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

igényesen felújí-
tott 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

AA Dömsödi ÁltalánosDömsödi Általános
Ipartestület híreiIpartestület hírei
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Iskolánkban június 29-től július 3-ig tartottunk
Erzsébet-tábort húsz növendékkel. Minden nap
8-tól 17 óráig nyújtottunk programokat és négy-
szeri étkezést a gyerekeknek. A szülők üdítőkkel
és sütikkel támogatták a táborozó gyerekeket.

Hétfőn, a tábornyitás után csoportokat alakí-
tottunk, majd a gyerekek higiéniai oktatásban
részesültek (videó megnézése, beszélgetés), ez-
után sportvetélkedő következett. Ebéd után nép-
táncot gyakoroltak, majd táncház következett
Bábel Brigitta irányításával, aki egész héten a
táncos-sportos foglalkozásokat vezette.

Kedden délelőtt a gyerekek virágokat ültettek
Faragóné Pádár Tünde és Fülöp Lászlóné segítsé-
gével, valamint a kertben lévő padot újították fel
Povázai Gyula tanár úr vezetésével. Közösségi
szolgálatos tanulók is segédkeztek a tábor lebo-
nyolításában: Gecze Judit, Harsányi Anna, Juhász
Levente. A délutáni program táncgyakorlás volt.

Szerdán kirándultunk. Reggeli után busszal
mentünk Ráckevére, ahol a piacon felszálltunk a
Balabán nevű hajóra. Megkerültük a Kerekzá-
tonyt, majd felhajóztunk egészen Szigetszent-
mártonig, megkerültük az Angyali-szigetet.
Sándor Károly kormányozta a hajót, Viski Imré-
től pedig sok-sok érdekességet hallottunk a hajó-
ról és a hajózásról. Nagyon érdekes volt látni a
várost a Dunáról. A tízóraira szánt lángos a ha-
jón került elfogyasztásra. A gyerekek felügyele-
tében segédkezett Idrányi Szilvia, Márkusné
Marika, Bene Jánosné és Faragóné Pádár Tünde.
Köszönjük Szöllősi Árpádnak, hogy a hajózást
kedvező áron biztosította a táborozók részére.

Visszaérve Ráckevére, a Cadran Étteremben
költöttük el az ebédet, majd megtekintettük
Ráckeve városközpontját. Ezután Cserekleiné
Erzsike néni vezetésével látogatáson vettünk
részt a Szerb Templomban. 

A táborba való visszatérés után vetítés kere-
tében megbeszéltük a kirándulás élményeit.

Csütörtök délelőtt bemelegítés után ismét
táncot gyakoroltak a gyerekek. Délután elsétál-
tunk a Petőfi Múzeumba, ahol Vass Ilona foga-
dott bennünket, és sok érdekességet tudhattunk
meg Petőfi Sándor dömsödi tartózkodásáról.
Ezután Ilonka végigkísért bennünket Dömsöd
központjától (Szent Márton kert, községháza,
református templom) a Petőfi-fáig, és sok érde-

kes dolgot mesélt Dömsöd múltjáról. Mivel na-
gyon meleg volt, a strandon folytattuk a dél-
utánt. Köszönjük Pencz Ádámnak, hogy lehető-
vé tette számunkra az ingyenes belépést. Miu-
tán kissé lehűltünk, visszamentünk a táborba,
ahol a kovászolásról tanulhattak a gyerekek.

Az utolsó nap kézműves foglalkozása a ke-
nyérkészítés volt, kisütöttük a saját készítésű ke-
nyereinket. Ebéd után fagyit kaptak a gyerekek
Harsányiné Dobos Ildikótól, aki még gyümölcsöt
is felajánlott a táborunkhoz. Kora délután Lakatos
Károly közreműködésével készült a gulyásleves,

amelynek elkészítéséhez a Burján Húsbolt is hoz-
zájárult. Míg főtt a leves, a gyerekeknek akadály-
verseny volt az udvaron, majd a tábor alatt készült
fényképeket és videókat néztük meg Csernov
Miklós tanár úr segítségével, aki rengeteg képet
készített a gyerekekről. A tábort a szülőkkel közös
étkezéssel fejeztük be azzal a reménnyel, hogy jö-
vőre is rendezhetünk Erzsébet-tábort a Dezső La-
jos Alapfokú Művészeti Iskolában!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki segítette és támogatta táborunkat!

Berki Artúrné és Köntös Ágnes kísérők

A DDezsõ LLajos AAlapfokú MMûvészeti IIskola hhírei
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Táborunk célja alapvetően a szülők megsegítése volt, hogy gyermekeik
napközbeni elhelyezése biztosított legyen. Lakóhelyünk fekvése, múltja
pedig biztosította a gazdag tábori programot egy húsz fős gyerekseregnek.

Az első nap az ismerkedéssel telt, és délelőtt került levetítésre az aján-
lott virológiai kisfilm. Megbeszéltük a látottakat. Egyéni élménybeszá-
molókat hallgattunk meg a gyerekektől, hogy ők mit tudnak a koronavírus
járványról, szüleiktől, a médiából mit hallottak. Rávilágítottunk arra,
hogy miért fontos a rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés, a szájmaszk, a
távolságtartás. Bemutattuk, hogy milyen egy alapos kézmosás, erről a
plakátot folyamatosan meg is tekinthették.

A termekben egyszerre tíz főnél több gyermek nem tartózkodott bent.
A tantermi tevékenységeinket forgószínpadszerűen oldottuk meg. Folya-
matosan nyitva voltak az ablakok, a szellőztetés miatt. A mosdó mellett és
az ebédlőnél fertőtlenítő pontokat alakítottunk ki. Amikor nem voltunk a
táborhelyünkön, akkor a kézmosás után a fertőtlenítő spray-vel fújtuk a
gyerekek kezét.

Délután iskolánk pszichológusa: Biricz Márta vezetésével játszot-
tunk, ismerkedtünk. A gyerekek csapatnevet választottak: „Széchenyis
kalandorok”. Több csapatépítő programon vettünk részt:

„Ki fog bemutatkozni?” – „Mi a közös bennünk?” – Alagút vetélkedő –
Cipőtorony építés – Csapatok kabalája, csatakiáltása – Dinnyeevő ver-
seny – Vízi staféta.

Minden játék nagyon élvezetes, felszabadult perceket jelentett.
Közben a gyerekek megismerkedhettek a profi fotózás rejtelmeivel is.
Második napon a művészeti nevelést a Szalkszentmártoni Petőfi Em-

lékmúzeum felkeresésével, kézműves foglalkozásokkal fejlesztettük. A
papírzacskó huszárt egyénileg díszítették. Délután pedig környezetszépí-
tés keretében virágokat ültettünk az iskola udvarán.

Ahét közepén reggel elindultunk Lajosmizsére a MAGÁN ZOO-ba, az
állat- és szabadidőparkba. A gyerekek nagyon élvezték, hogy az állatok a

nagy, füves, bozótos területen éltek. Látszott, hogy jól érzik magukat. A
napsütésben a szokásaiknak megfelelően: aludtak, heverésztek, ettek.
Olyannyira jól éreztük magunkat mi is, hogy az ebédet is ott rendeltük
meg. Délután pedig a kulturális örökségek között sétálva visszarepültünk
az időben a szabadszállási Tájházban. A 200 éves parasztház eredeti be-
rendezése, használati tárgyai, a tájra jellemző növények, melléképületek
hosszas nézelődésre késztették a gyerekeket.

Anegyedik napon ellátogattunk a dömsödi Szőgyényi Emlékházba, ahol
az volt a megkapó, hogy minden kiállított tárgy, eszköz a mi kis falunkból
származik. A lelkes gyűjtő (Jancsó Attila) páratlan tudása mellé a nagyfokú
vendégszeretete a gyerekek érdeklődését fenntartotta. Étvágyukat helyben
sült krumplis pogácsával csillapította, mellé pedig finom bodzaszörpöt it-
tunk. Délutáni programként mézeskalácssütés, -díszítés következett. A
gyerekek szaggatták, magvakkal díszítették, majd megsütötték. Ettek bő-
ven, de a legszebbeket saját készítésű papírtálcán hazavihették.

Péntek délelőtt a dömsödi Petrovics-ház udvarán kenyérlángost sütöt-
tünk. A tészta kiszaggatásánál is segédkezhettek, akik nem a szabadtéri
játékokkal vagy a csuhéj báb készítéssel foglalkoztak. Tejfölösen vagy
szilvalekvárral megkenve ettük, ahogyan elődeink. A hagyományápolás
több alkalommal is megvalósult (régi ételek készítése, kemence befűtése,
kertészkedés az iskola udvarán).

Minden nap a tábori naplóban készültek a rajzok, leírások az aznapi
programokról, amit péntek délután megnéztünk és jutalmaztunk. Majd a
„Széchenyis kalandorok”-ról készült filmet közösen néztük meg. Az önis-
meret- és közösségfejlesztő játékok amellett hogy oldották a feszültséget,
nagyon jó lehetőséget biztosítottak önmaguk és mások megismerésére.

A kirándulás egy adott közösség életében mindig egy neuralgikus pont
lehet. Hogyan viselkedik egy adott társaság idegen helyen: mindenhon-
nan magatartási problémák nélkül, nyitottan, jól nevelten távozott a mi kis
csoportunk. Egy jól megszervezett tábor rengeteg élményt nyújt a gyere-
keknek anélkül, hogy ráfókuszálnának. Csak élvezik az adott pillanatokat.

Ezúton szeretnénk megköszönni Mindenkinek, aki a tábor szervezésé-
ben, lebonyolításában segítségünkre volt.

Balázs Lajosné, Budainé Doroszlay Judit

Nyári Napközis Erzsébet Tábor
/július 6-10./
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Falun lakni
Egy kicsit több, mint egy éve költöztünk

kertes családi házba. Így aztán a hétköznapi
tennivalókon kívül rengeteg más kitalálni és
megvalósítani való van még a házon és az
udvarban is. Három gyerek az három gyerek,
nincs időnk unatkozni!

Veszélyhelyzet ide vagy oda, terveztük,
hogy lesz állatunk és lesz kertünk, de most
még jobban megerősödtem abban a gondola-
tomban, jó az, ha van itthon mihez nyúlni, és
ha az itthoni finomságokból betárol az em-
ber. Így aztán palántáztunk kisebb-nagyobb
sikerrel, és bevásároltunk nálunk tapasztal-
tabb kertésztől. A fóliánkban korán volt már
paradicsom és uborka, és azóta paprika, pad-
lizsán. A kert többi része is elég szép lett ah-
hoz képest, hogy a kisfiam jó párszor átro-
hant keresztbe-kasul rajta, persze csak úgy
huncutságból. 

A kertünk egyik különlegessége a batáta,
vagy más néven édeskrumpli, ami a nagylá-
nyunk egyik kedvence. Azért is vagyok rá
büszke, mert magam hajtattam a palántákat,
és annyi lett, hogy tudtam belőle adni más-
nak is, de én is kaptam a szomszédasszonya-
imtól abból, ami nekik lett túl sok. Jó megta-
pasztalni, hogy a mai világban is működik a
„cserekereskedelem”, és hogy foglalkoznak
az emberek egymással.

A kerten kívüli udvarrészekre is fordítot-
tunk energiát, de mivel nem lesz csettintésre
mindenhol fű meg térkő – mert persze mi
mindent magunk csinálunk –, így vannak
azok a helyek, ahol locsolás idején jól lehet
pacsálni. Mind a három gyereknek jó a sár-
radara, így ha van egy kis tócsa, indulhat a
dagonya és a kimoshatatlanul sáros ruhák
gyártása. Azért is jó egy öreg házba költözni,
mert vannak régi fazekak, fakanalak és
egyéb kincsek, amik a sárfőzelék martaléká-
vá válhatnak.

Szemet hunyok, mert addig van egy kis
időm a fóliában vagy a kertben matatni.

A kiinduló helyzet a három kutya volt,
akik persze folyamatosan segítik az udvar-
rendezést, és jöttek hozzájuk a malacok, csir-
kék és a tyúkok. A tojáskeresés minden nap-
nak a része, és nagy az öröm, ha a gyerekek
találják meg az aznapi „termést”. A disznók-
kal nem sok mindent csinálnak a gyerekek,
de az is pont elég, ha azt látják mi mit és ho-
gyan teszünk, és észreveszem, hogy időn-
ként csak úgy figyelik őket elmélyülten.

Falun élni jó, annyi mindent rejt magában
az itteni élet, csak rajtunk múlik, hogyan
használjuk ki és hogyan ÉLÜNK a kertünk
adta lehetőségekkel.

Tarr-Sipos Zsuzsa
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A címben megjelölt téma igen szerteágazó, alapos kutatómunkát igénylő feladat. A helyi értéktár feltárandó munkái közül erre vállalkozott Varga
Gézáné nyugdíjas tanító néni. A témakör teljes körű feldolgozása még nem fejeződött be, ám megállapodtunk abban, hogy a már feltárt és összeállí-
tott anyagokból rovatot indítunk. Ennek kilencedik részeként Herczegh Bélánéról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

HERCZEGH BÉLÁNÉ
(1918–2011)

Herczegh Béláné, Katika néni a védőnői
szolgálat 80 éves évfordulójára meghirdetett pá-
lyázatára a következőket írta az életéről, szere-
tett hivatásáról:

„Hiszem és vallom, hogy a védőnői munká-
hoz, különösen a Védőnői Szolgálatok beindu-
lásakor, élet- és emberszerető személyiség és
mentalitás kellett. Enélkül én sem tudtam volna
megélni, sem a védőnőséget, sem az életet, sem
amit a történelem elém hozott.

Mindenkinél meghatározó az otthon, a szű-
kebb „pátria”, az iskola. Én, mondhatnám aján-
dékként, mindenből mintaszerűt kaptam. Édes-
apám igazgató, kántortanító volt. A kis faluban
„mindenkinek mindene”. Édesanyám pedig a
követendő minta. Sok szüléssel, gyermekekkel,
nehézséggel. Ha kérdezték kiskoromban: „Mi

leszel, ha nagy leszel?”, azt válaszoltam: mama!
(Így hívtuk.) A falun, Csallóközben csodálatos
volt. Az emberek kulturáltak, emberségesek,
egymást tisztelők. Iskolámra is ez a jelző illik.
Csehszlovákiában, Komáromban magyar ben-
cés gimnázium. Nagy létszámú osztályok, csa-
ládias légkör, felejthetetlen évek.

Az érettségivel kezdődött a nagy Élet. 1938-
at írtunk. Közeledett a háború, visszatértünk az
anyaországhoz, az egyetem a távolba tűnt. Ké-
pesítést viszont szerezni kell. Megtudtam, hogy
a Védőnőképző Intézet tanfolyamot indít. Ez
szép, női pálya, neked való – mondta bátyám.
Így lettem zöldkeresztes testvér társaimmal, át-
menetileg a szegedi intézetben. Vizy Mariann
fő-főnökasszony elképzelése az volt: nem lehet
jó védőnő, aki nem jó ápoló. Képeztek is ben-
nünket alaposan és keményen, elméletben és
gyakorlatban. Kórházi, klinikai gyakorlatok, és
8 vizsga 8 hónap alatt. Nehezen szoktam meg az
intézeti, katonás rendet. Szeged klímája, a nyári
hőség megviselt. A szeptemberi szabadság alatt
azon gondolkodtam, merjek-e Kassára menni,
bírom-e a még nagyobb terhelést. De restelltem
volna nem befejezni, amit elkezdtem. Szeren-
csére Kassán más volt a „levegő”, valóságosan
és képletesen is. A program bizony sűrített volt,
hiszen három évet 2 év 3 hónap alatt végeztünk

el. 1940-ben már városi és falusi gyakorlatra
mentünk. Kassára, Ungvárra és falusi gyakorla-
tokra. Szabolcsba is mentünk. A védőnői mun-
kára „ideális”, de szörnyű terep volt. Itt talál-
koztam a szegénységgel, a nyomorral. Család-
látogatás alkalmával gyakran kerültünk szembe
tragikus helyzetekkel. A tudatlansággal, kultu-
rálatlansággal, azzal a fásultsággal és tunyaság-
gal, ami következménye vagy előidézője a nyo-
mornak. Magam sajnáltam és megszerettem a
hideg tűzhely mellett kuporgó asszonyokat, az
ágyon, szalmán, hidegtől pirosra csípett lábbal
ugráló gyerekeket.

Akkor kezdtem hivatásnak érezni, hogy te-
gyek valamit az elesettekért, a tudásukért, a kul-
túrálódásukért. A súlyos helyzetet feltáró gya-
korlatvégi beszámolóm meghökkentette felette-
seimet. Talán ennek köszönhettem, hogy nem a
Felvidékre, hanem a „sötét” Biharba helyeztek.
Nagyjából Sárrétudvariban is hasonló volt a
helyzet, mint Szabolcsban. Javultak a kilátások
az ONCSA működésének beindulásával. Az
Országos Nép- és Családvédelmi Alap segített
az igyekvőbbeknek. Épültek az ONCSA házak.
Kedvezményesen kaphattak állatokat. A szapo-
rulatból kellett az árukat törleszteni. Volt ked-
vezményes tejjegy, cukorjegy, ezzel is próbál-
tuk tanácsadásra hívni az asszonyokat, anyákat,
terheseket. 1941. május 1-jével helyeztek Sár-
rétudvariba. Ottlétemet ideiglenesnek tekintet-
tem, remélve, hogy rövidesen a Felvidékre ke-
rülök. Ez nem történt meg, de ottani munkám
mégis ideiglenes lett. 1941 decemberében férj-
hez mentem, 1942 májusában pedig abbahagy-
tam a védőnői munkát, hogy az eredetileg el-
képzelt hivatásomnak, az anyaságnak éljek. A
háború s az ’50-es évek nehézségei ellenére öt
gyermeket neveltem fel. Csodálatosképpen a
nehézségeket úgy tudtam venni, hogy azok az
élettel együtt járnak. Családi házunkat államosí-
tották, a férjem a Csepel Autógyárban dolgo-
zott, legkisebb lányom 6 éves lett. Felmerült a
változtatás szükségszerűsége, lehetősége. Bá-
tyám és nővérem, aki Csehszlovákiából áttele-
pült, hogy segítségemre lehessen, biztattak. A
cél: védőnői állás. Pest megyében, szolgálati la-
kással. Bátyám intézte az intéznivalókat, így
1956 júniusában Dömsödre kerültünk az egy-
szobás szolgálati lakásba öt gyerekkel. De ez
sem zavart. Az ’50-es évek lefaragták az igé-
nyeinket, s nagy optimizmussal kezdtük az új
életet. A környezet első perctől megfogott, ha-
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sonlított szülőfalumra, az emberek kedvesek vol-
tak. Mindenhol megköszönték a látogatást. Egye-
dül láttam el a falut, s a Kiskunsági Állami Gaz-
daság területét, Apajpusztát (már szinte falu), sok
távoli tanyájával, a Duna holtága mellett elterülő
cigánytelepet: a Tókertet. Sok-sok oldalt írhatnék
az itt töltött 21 év munkájáról és történéseiről: a
kezdeti nehézségek, a primitív rendelő és körül-
mények Apajon. A tanyák látogatása lovas ko-
csin, a nyári hőségben, a téli szélben. Sokszor
csak a tapasztalt kocsisoknak köszönhetően fel-
borulás nélkül a rossz, életveszélyes utakon. Ta-
lán azért bírtam, mert szerettem a tanyajárást, a
tanyai tisztes szegénységben élő embereket.

A cigánytelepen gyakran megfordultam. Kez-
detben olyan putrit is láttam, ahol az egyik vé-
gében az újszülött feküdt a szalmán, másik vé-
gében a ló állt. Azóta ott is vannak rendesebb

házak. Eredménynek éreztem, amikor a cigány-
asszony rizst főzött hasmenéses gyerekének ló-
sóskamag tea helyett, mint az egyik értelmiségi
családban. Bár sokat jártam közéjük, életmód-
juk, életvitelük rejtély volt előttem. Ma is az.
Most sem tudom, valójában miből is élnek, és
hogyan viselik el a máról holnapra élést. Volt el-
képzelésem a helyzetük megváltoztatására, de
ehhez egy energikus, megszállott, lelkes, becsü-
letes, őket és értékeiket ismerő ember kellene.

Az egészségügyi neveléssel kapcsolatban is
voltak elképzeléseim. Pl. az iskolával összedol-
gozva, bábkészítő szakkörfélét szervezni, és
egészségügyi témájú bábjátékokat rendezni. Saj-
nos a harmadik körzetet, Apajt nehezen vállalta
állandó védőnő, emiatt sokat kellett helyettesíte-
ni. Bábjátékos álmaim elsüllyedtek. Szerteágazó
munkám egyik fő területe volt a megelőzés, az

állandó oktatás, tanácsadás. A nevelés szerintem
leghathatósabb eszköze: a személyes kapcsolat
kialakításával, a családlátogatásban.

S munkánk állandó kísérői: a szociális prob-
lémák. Anyagi eszközök nélkül is sok mindent
kellett és tudtunk megoldani.

A jelenlegi védőnői munka is bizonyára ösz-
szetett. De tán az én időmben, védőnői munkám
alatt személyesebb, emberibb, emberiesebb volt
a védőnő és gondozottjai kapcsolata. (Amit a
többség már talán nem is igényel.)

Ennek a nem látható, nem mérhető, ember-
szerető kapcsolatnak valahol érlelődött gyümöl-
cse, az általános és egészségügyi kulturáltság
növekedésében.

Ez adta és adja a hitet és a reményt, hogy
munkám nem volt hiábavaló, hanem szép és
eredményes.”

Képet ttalált iid. FFabula JJános
A ládafiából az 1953-1954-es tanév másodikosainak csoportképe került elő, melyet id. Fabula János bocsájtott rendelkezésünkre:

Első ülő sor: Takács József; Kasos József; Horogh Eszter; Hollósi Ilona; Bokor Éva; Ba Róza; ismeretlen; Madarász András.

Második sor: Fabula János; Kecskeméti Rózsa; Farkas Lídia; ismeretlen; Farkas Ilona; Kecskeméti …; Laczi Eszter; 
Sinkó Mária; Hollósi Erzsébet; Szabó Mihály.

Harmadik sor: Feith…; Bátor Mária; Sáfrányos Mária; osztályfőnök Iványi Mária; ismeretlen; Ila Erzsébet; Kincses Erzsébet.

Negyedik sor: ismeretlen; Rab Gyula; Németh Ignác; Muránszki Zsigmond; Bánházi István; ismeretlen; Bődi István; 
Faragó Péter.
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A koronavírusos fertőzések széles körben elterjedtek az emberek, illetve
más emlősök és madarak között, elsősorban légzőszervi, gyomor-bélrend-
szeri, máj- és idegrendszeri betegségeket okoznak. A koronavírusok több-
sége fajspecifikus, azaz egy adott vírus csak meghatározott fajban képes
szaporodni, betegséget előidézni. Háziállataink közül a vírus megbetegít-
heti a sertést, a szarvasmarhát, a kutyát, a macskát, a baromfit, a pulykát.

A vírus fogékony állományokban általában gyorsan terjed, többnyire
fiatal állatokban okoz súlyos tünetekben megnyilvánuló betegséget.

Az első koronavírust az 1960-as években fedezték fel, ez baromfiban
okozott légúti tüneteket. Nem sokkal később emberek orrüregéből is izo-
láltak másfajta koronavírusokat. A kutyák saját koronavírusa (CCoV) fő-
leg kölyökkutyákra veszélyes, elsősorban hasmenéssel járó enterális tüne-
teket okoz. A macskák saját koronavírusa (FCoV) okozza a fertőző has-
hártyagyulladást (FIP). Macskák koronavírus fertőzése során a többi ál-
latfajtól némiképp eltérő tünetegyüttes figyelhető meg. Általában fiatal
macskákban kezdeti enyhe tünetek (hasmenés, légúti tünetek) után az ún.
„nedves” forma esetében hashártyagyulladás jellegzetes tüneteként a has-
üregben savós izzadmány halmozódik fel, hasterime növekedés figyelhe-
tő meg, vagy ún „száraz” forma esetében idegrendszeri és szemtünetek-
ben nyilvánul meg a betegség. Kórjóslata kedvezőtlen, a betegség nem
gyógyítható. Szarvasmarhákban  jellemzően fiatal állatokban okoz súlyos
hasmenéses tünetekben megnyilvánuló betegséget, sokszor egyéb bakté-
riumokkal vagy vírusokkal együtt, ami a legyengült, kiszáradt állat elhul-
lásával végződhet. A szarvasmarhák részére rendelkezésre áll vakcina a
betegség megelőzése érdekében.

Sertésállományokban a vírus hasmenéssel, köhögéssel járó tömeges
megbetegedést okoz, ami bármely életkorú állatot érinthet, de újszülött
malacokban okoz tömeges elhullást. Csirkékben súlyos légzőszervi tüne-
teket, míg tojótyúkokban a petevezetőt érintő elváltozás miatt tojáshéj-
rendellenességet, tojáshozam-csökkenést idéz elő.

Az állatok előbb említett koronavírusai az alpha-koronavírus nemzet-
ségbe tartoznak, embereket nem betegítenek meg. A COVID-19 járványt
kirobbantó SARS-CoV-2 a béta-koronavírus nemzetségbe tartozik. A fer-
tőző betegségekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek és szak-
emberek, köztük virológusok, orvosok, állatorvosok szerint jelenleg nincs
bizonyíték arra, hogy a kedvtelésből tartott állatokat megbetegítené a
COVID-19, ahogy arra sem, hogy más állatokra vagy emberre közvetle-
nül terjesztenék azt. A híradásokból értesülhettünk néhány olyan esetről,
mikor állatok embertől kapták el a SARS-CoV-2 vírust:

1. eset: Pomerániai törpespicc – Hongkong, 2. eset: Német juhászkutya
– Hongkong, 3. eset: Macska – Belgium, 4. eset: Tigris – New York.

Fontos, hogy hivatalos és hiteles oldalakról szerezzünk információkat a
koronavírus fertőzés kutyákat, macskákat és egyéb háziállatokat érintő
vonatkozásaiban! Jelenleg még mindig csak korlátozott információk
állnak rendelkezésünkre a kutyák és macskák, valamint a SARS-
CoV-2 vírus kapcsolatáról. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy kedvenceink
nem könnyen fertőződnek meg, és nincs semmi bizonyíték arra, hogy
átadhatnák a SARS-CoV-2 vírust embereknek vagy más háziállatok-
nak. Az állatok „kidobása”, életük elvétele a koronavírustól való féle-
lemre hivatkozva orvosilag teljesen megalapozatlan, emberileg pedig
megvetendő cselekedet! dr. Siket Péter állatorvos

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!)

Állatorvosi tanácsok
Kutyák, macskák, egyéb állatfajok és a koronavírus 

Adományok
Márciustól fogva van lehetőségünk kisebb adományok közvetítésére

azok számára, akik szerény jövedelemmel rendelkeznek, vagy tartós be-
tegség miatt nehéz körülmények közé kerültek. Az adományok tartalma
változó, tartalmazhat száraz élelmiszert vagy húsfélét. Azok számára,
akik nyugdíjasok, idősek vagy nehezen mozognak, igyekszünk elvinni a

csomagokat. Ebben Dömsöd község képviselői közül vállalnak néhá-
nyan nagy szerepet. 

Akit eddig még nem tudtunk elérni és szívesen fogadnának csomagot,
és valóban indokolt a kérésük, nyugodtan jelezzék. Megtehetik ezt az ön-
kormányzat családsegítő szolgálatánál, bármelyik képviselőnél vagy ná-
lam. A támogatóknak ezúton is köszönjük a felajánlásokat!

Szabó Andrea 06-30-594-7169
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Előző cikkem óta megemelkedett a káresetek
száma, amíg júniusban 3 riasztásról számolhat-
tam be, addig most 10 esetről tudok önöknek írni. 

Beavatkozásaink:

Június 30.
Ez a keddi nap mozgalmas volt. Dömsöd Öte

1-es több alkalommal is vonult eseményekhez.
Kora délután 4 fővel Kiskunlacházára vonul-

tunk, ahol 5 hektáron égett a tarló.
Éppen hogy visszaértünk a kiskunlacházi kár-

esettől, Dömsöd Szüret utcában aljnövényzet
kapott lángra, és ide vonultunk a tüzet eloltani.

Este pedig a Napos partra vonultunk, ahol egy
gépkocsi tisztázatlan okokból a Dunába hajtott.

Nagyon szépen köszönjük Pfeifer Rikárd úr-
nak, hogy hajójával a helyszínre jött és szonár-
jának segítségével még a búvárok kiérkezése
előtt megtaláltuk és kibójáztuk a teljesen elme-
rült gépkocsit a vízben. 

Az eseményhez vonult Dömsöd Öte, Keve 1-
es, Sziget 1-es, Pest megyei kutató szolgálat, va-
lamint a társszervek.

Július 4.
Apaj Tópartra kaptunk nem sokkal 23 óra

után riasztást, amely végül téves jelzésnek bizo-
nyult, mert ételkészítés miatt raktak tüzet.

Július 5.
Ismét tűzesethez riasztottak minket és a rác-

kevei kollegákat. A jelzés szerint a Némedi úton
egy elhagyatott telken fahulladék ég. A tüzet
egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltottuk.

Július 6.
Ismét helyesen jelzett a CO jelző! Hétfőn ko-

ra este egy Tókert utcai lakásban szólalt meg. A
lakók az épületet elhagyták, a kiérkező rajok
kontrollméréseket végeztek. Személyi sérülés
szerencsére nem történt!

Július 18.
Kiskunlacházán zöldhulladék-tároló kigyul-

ladt. 18:34 perckor kezdtük meg a vonulást se-
gítségnyújtásra 2 kiemelt riasztási fokozatban.
01:03 perckor vonultunk be, de a végleges oltá-
son még másnap  is több egység dolgozott.

Július 24.
Tókert utcában szemét égett. Egy sugárral és

kéziszerszámokkal avatkoztunk be.
Július 25.
22 óra után Dömsöd Kastély utcába kaptunk

riasztást ajtónyitáshoz a ráckevei kollegákkal
közösen. A helyszínen kiderült, hogy az eset té-
ves jelzés, tűzoltói beavatkozásra nem került sor.

Július 26.
Jókai utcába 01:44-kor kaptunk gázszivár-

gáshoz jelzést a ráckevei kollegákkal. A hely-
színen egy szellemileg fogyatékos személyt ta-
láltunk. Gázszivárgás nincs, tűzoltói beavatko-

zásra nem volt szükség. A személyt a mentők
kórházba szállították. 

Július 11.
Szombaton délután egyesületünk vonulós tag-

ságának folytatódott az elméleti képzése. Polgári
védelmi műveletek: árvízi védekezés, logisztikai
támogatás, szükséges erő-eszközök meghatáro-
zása, gazdasági anyagi szolgáltatás tartalma, pol-
gári védelmi szolgálat (szervezet) kötelezettség.
Második alkalommal is csatlakozott hozzánk a
Kis-sziget ÖTE tagsága is. Dr. Jackovics Péter tű.
ezredes úr az oktatás
mellett az elmúlt he-
tekben történt be-
avatkozásokat is ki-
elemezte a kárese-
mény felszámolásá-
ban résztvevőkkel
közösen. (pl.: Döm-
södnél Dunába esett
egy autó).

„Új fecsi” ☺☺☺☺☺☺☺☺beszámoló 5.

Steyr  Bronto 13 S 23 M20 TZF 200
A fecskendő alapját adó Steyrt az előzőekben

bemutattam, illetve a legénységi fülkét, most jöj-
jenek a málha tér első jobb és bal rekeszei.

Málhatér és szakfelszerelések:
A hátsó málha redőnyök alatt található min-

den olyan, amit tűzoltáskor használunk. 
Bal hátsó:
B tömlők, C tömlők, sugárcsövek, habképző

anyag 20 l kannában, palack „hűtő”, osztó, „há-
tikák”, tüske készlet aknafedélhez.

Jobb első:
B tömlők, C-tömlők, H-tömlők, sugárcsö-

vek, gyűjtő, föld alatti tűzcsapkulcs, állványcső,
erővágó, kapacsok stb.

Továbbra is várjuk azt a támogatni szándéko-
zó személyt vagy céget, aki egy új és friss szoft-
verrel rendelkező navigációs készülékkel tud-
na minket segíteni. Erre nem Dömsöd vonatko-
zásában van szükségünk főképpen – de azért itt
sem árthat, ha van – hanem akkor, amikor másik
településre kell a segítségünk.
☺☺Ha valaki tud minket egy ilyen eszközzel se-

gíteni, az kérem keresse egyesületünket!☺☺
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha be-

jelentést 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! Se-

gítse 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 webolda-

lunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.web-
node.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.           

Pongrácz József titkár, Dömsödi Tűzoltó
Egyesület – domsodote@gmail.com

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

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

Dömsöd ÖTE eseményei – július hónapban történt:
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1918. március 18-án született. Édes-
apja Tóth István községi elöljáró, egy-
házközségi és iskolaszéki tag, valamint
községgazda volt. Édesanyja Ódor Te-
réz háztartásbeli volt. Egy Balatonhoz
közeli faluban: Kéthelyen. Földműves

családból származott. Nem sok földdel rendelkeztek, mert a környéken
túlnyomóan a Széchenyieknek és a Hunyadi grófnak voltak birtokaik.
Szüleinek 11 gyermeke született, melyből 9 érte meg a felnőttkort. Ő tize-
dikként látta meg a napvilágot. Mint minden gyerek, az iskola után öcs-
csével és társaival sokat futkároztak, fára másztak és minden népi játékot
ismertek. Esténként mikor hazaértek, nővéreik beosztották, melyikőjük
varrja meg a nadrágjaikat, mert bizony azok rendre elszakadtak. 

A 6 elemit testvéreivel együtt rendre elvégezte, katolikusok lévén a nő-
vérei az apácákhoz jártak, ő pedig öccsével a fiúiskolába.

Tanítója, aki egyben kántor is volt, tehetséges, jó képességű gyereknek
tartotta, úgy ítélte meg, hogy taníttatni kellene. Édesapjával ezt meg is be-
szélte. Családjának ez nem kis megterhelést jelentett. Mikor édesapja be-
jelentette, hogy beíratta Marcaliba a polgáriba, ő elfogadta ezt, és el is
dőlt, hogy tanító lesz.

Ahogy befejezte a polgárit (1931–1934) jelessel, 1934-ben jelentkezett
Budára, a Tanítóképzőbe. Ide nagyon nehéz volt bejutni, mert ez volt az
ország első képzője. Szívéhez legközelebb a természettudományok álltak.
1939-ben végzett jeles minősítéssel. Tanulmányait a Pedagógiai Szemi-
náriumban folytatta, melynek elvégzése lehetővé tette, hogy fővárosi ál-
lást kapjon. Ekkor került a Bajza utcai iskolába, ahol 1941 júliusáig dol-
gozott. Ott az Országos Gyermekvédő Ligánál tanított. 

Ez egy bentlakásos iskola volt, ahol nehezen kezelhető gyerekekkel
foglalkoztak. Elhatározták a kollégákkal, hogy rendeznek maguknak egy
kis farsangot, ehhez az igazgatónő engedélyét kellett kérni. Meg is adta
azzal a feltétellel, hogy ő is hoz lányokat az intézetéből. Itt találkozott elő-
ször Orosz Katalinnal, amely ismeretség egy életre szólt. 

A háborús időszakban tényleges katonai szolgálatot teljesített, 1939-41
között Budapesten, majd 1941-43 között Kassán a II. felderítő zászlóalj-
ban. Közben elvégzett kétszer hat havi tiszti iskolát Kiskunhalason és
Ungváron. Ezután ismét Budapesten tanított. 1944 márciusában felderítő
motorkerékpárosként önként jelentkezett frontszolgálatra, ahol karpaszo-
mányos zászlósként május 2-án megsebesült. Fronti sebesülése után 2 hó-
napig Székesfehérváron, katonai kórházban volt, aztán mint járóbeteg
egészségügyi szabadságra küldték. Utolsó egészségügyi vizsgálaton
1944. október 28-án volt a 9-es számú helyőrségi kórházban. Mire vissza-
ment Dömsödre, másnap, 1944. november 2-án bevonultak az oroszok.

Katalinnal levelezett és megemlítette neki, hogy a vasúton utazva látta kiír-
va a Dömsöd vasútállomás táblát. Erre ő válasznak azt írta, hogy ne elégedjen
meg a vasúti táblával, és így került először Dömsödre 1942. február 1-jén.

A háború miatt a pedagógusok szétszéledtek, akadozott az oktatás, rá-
adásul szakképzett pedagógusok sem nagyon voltak. Az iskolák állapota
is hagyott némi kívánnivalót maga után. A tanítást ingyen végezte, az első
fizetését akkor kapta meg, amikor bevezették a forintot. A községi iskola
6. számú tanítói állását töltötte be. Ő volt az első állami tanító és az első
nyolc évfolyamos osztály osztályfőnöke.

1945. február 1-jén kelt egybe Orosz Katalinnal. Feleségével sokat se-
gítették egymás munkáját, úgy a háztartásban, mint a munkahelyen. Kata-
lin a napközit vitte. Házasságukból két fiúgyermek született: István és
András. Illetve négy fiúunokával ajándékozta meg az Úr. 

Analfabéta tanfolyamot vezetett Onodyné Irma nénivel. A háború után
paraszti munkát is végzett, a legnevesebb fajtákból gyümölcsöst telepített,
őszibarackost és 100 db kajszit. Értett a szemzéshez, palántázáshoz, még
a talajfajtákat is ismerte, mert a polgáriban ezt is tanították. Az első met-
szőollómat is akkor vette, amikor az almáskertet telepítette, csaknem 150
téli alma csemetével. A metszőolló még ma is megvan, de a gyümölcsös
mivoltát már csak a helynév őrzi: „Almáskert”. No meg az a 4 db öreg al-
mafa, amelyet még megcsodálhatunk fia kertjében. 

2013. január 25-én kísérte utolsó útjára gyászoló családja, volt tanítvá-
nyai és minden dömsödi lakos, ki nagyra tartotta és szerette. Sírja a dabi re-
formátus temetőben van, középtájon az út jobb oldalán a második sorban.

(Az olvasott szöveg Tóth András és felesége visszaemlékezése alapján.)

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

„A Háború zsoldja X.”
Tóth István (1918–2013)

Kiskunhalasi gyakorlótér, 1942. március 20.

Készül a nagy haditerv 1941-ben, középen Tóth István
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Gondolatok egy  angyal
szemszögébõl

Fura ez az örökkévalóság. Minden ugyanúgy
van, mint odalenn, csak mégse… egy csomó do-
log elveszti az értelmét. Nem eszel, nem iszol,
nem alszol. Csak ülsz a felhő szélén, és lógatod a
lábad. Az idő sem telik, mert nincs. Bármelyik
pillanatban, bármilyen időben lehetsz. Akár évti-
zedeket vagy évszázadokat is láthatsz egyetlen
pillanat alatt. Láthatsz… – ez sem a megfelelő
szó ide. Inkább megismerhetsz. Egyszerűen –
tudsz mindent. Ami történt, és ami majd történni
fog. Érdekes játék. Kinek unalmas, másnak izgal-
mas. Egyszerűen, egy szempillantás alatt min-
dent másképp látsz, mint odalent. Magától értető-
dővé válnak az élet nagy kérdései – hja kérem, az
öröklét nem vicc! Megszűnnek a piti, emberi
problémák, nincs stressz, nincsenek szükségle-
tek. Ez egy nagy, kollektív bölcsesség. Nem is
annyira hely, mint inkább állapot. Egy vagy a
nagy közösben. Lógatod a lábad. Nézed azokat
ott lent. Küzdenek. Ezer meg ezer apró problémát
kreálnak maguknak, amin innen fentről már csak
röhögsz, vagy a fejed csóválod.

Az a jó ebben a közös tudatban, hogy nem kell
kérdezned. Felmerül benned valami kérdésféle, hát
rögtön meg is világosodsz. Kényelmes megoldás!
Miért nincs ilyen ott lent? Olyanok az emberek,
mint a hangyaboly. Vagy mint a kottafejek a papí-
ron. A hangyák legalább tudják, hogy nem az
egyén a fontos, hanem a közösség. A kottafejek is
csak egy-egy hangot jelentenek, de a partitúrán
szimfóniává állnak össze – és ez az igazán nagy do-
log! Khmmm... hogy tulajdonképpen mi is a fon-
tos? Születnek, tanulnak, létfenntartanak, szaporod-
nak, dolgoznak, pihennek, szórakoznak, aztán
elmúlnak… vagyis csatlakoznak hozzánk. A lábló-
gatókhoz. Tulajdonképpen ez a cél! Az a cél, hogy
mire ideérnek, elég bölcsek legyenek, és ezt a böl-
csességet hozzák magukkal az öröklétbe. Jó móka!

Valamit azért tudnak. Vagy inkább sejtenek.
Kell valami mozgató erő mindahhoz, hogy felké-
szüljenek. Hogy mi ez a motiváció? Hmm… néz-
zük csak! Itt van például a boldogság kérdése.
Onnan lentről ez egy elérhetetlen dolognak tűnik,
de itt tudod, hogy egyáltalán nem az! Egész egy-
szerűen az emberek többsége tévedésben éli le az
életét, mert pont a boldogság lényegét gondolja
másképpen! Kezdjük azzal, hogy a boldogság
egyáltalán nem kézzelfogható! Innentől aztán ki-
lőve minden tárgyi vagy tárgyhoz kötődő próbál-
kozás. A boldogságot nem kötheted tárgyakhoz,
sem időhöz, sem pénzhez, vagy egyéb vagyoni
dolgokhoz! Az a baj, hogy nem érzik, hogy a bol-
dogság tulajdonképpen folyamatosan ott van ve-
lük! Ez gyakorlatilag egy kis szelete az öröklét-
nek. Bizony-bizony! Csak kevesen veszik észre!
Nem egy dolog, amit meg lehet fogni, hanem egy
állapot, amit fel kell ismerni, fel kell fogni, észre

kell venni! Amikor erre képes vagy, akkor mindig
egy-egy ponton, egy-egy pillanatban eggyé válsz
ezzel! Sok kis pillanat a boldogság!

Bizonyára voltál már úgy, hogy hónapokig,
esetleg akár évekig is sóvárogtál valami után. Te-
pertél, hogy megszerezd magadnak. Aztán ami-
kor megkaptad, és a Tiéd lett, egy szempillantás
alatt eltűnt az az érzés, amit addig éreztél. A hosz-
szú hónapok, évek vágyódása után néhány perc,
óra, nap alatt elmúlt az az érzés, ami addig hajtott.
Mert a boldogságot alapvetően nem a kézzelfog-
ható dolgok okozzák. Az van! Csak meg kell ta-
lálni, észre kell venni! Azt kell észrevenni, hogy
az a daráló, ami pont a boldogság reményében
hajszolja az embereket, néha pont a fontos dol-
gokról tereli el azok figyelmét! A végén már ak-
kora a rohanás, a felületesség és a hamis célok,
hogy pont a lényeg marad ki a buliból!

Na nézzünk néhány példát! Nézd ott azt a barna
pólós srácot! Ott, ott a parkolóban! Kocsiról ko-
csira jár, próbálja összeszedni a napi pénzét. Kére-
get. Visszatolja a kocsikat, segít a pakolásban.
Van, aki elhajtja, van, aki ad neki egy kis aprót.
Egész nap ezt csinálja. Hajléktalan. A napi „bevé-
telből” vesz valamit a szomszéd sütödében, a töb-
bit cigire és kocsmára költi. Ennek az embernek
mi lehet a boldogság? Ő úgy gondolja, hogy az az
állapot, amit a nap végén az éhes, legyengült szer-
vezetébe jutó alkohol okoz. Nos, ez bizony nem
az! Ez egy hamis állapot! Mégis nap mint nap ezt
akarja elérni. Neki ennyi elég. Tévúton van.

Ott van az a fiatal lány – az egyik áruházban
árufeltöltő, a másikban pénztáros. Napi 12-18
órát dolgozik. Egyedül él az öccsével és a húgá-
val. Végtelenül fáradt, végtelenül elcsigázott, de
amikor hazaér, és látja a testvérei örömét, érzi a
szeretetüket, estéről-estére azzal a mosollyal tud
elaludni, hogy ma megint érdemes volt! Na,
ezekről a pillanatokról van szó! Ehhez nem kell
jól élni, nem kell gazdagnak lenni – legalábbis
nem anyagiakban! Ezt csak idefentről látod, oda-
lentről meg sok minden eltereli a figyelmed!

Nézd azt az embert! Vállalkozó. Annyi pénze
van, mint a szemét. Azt sem tudja, mennyi. Meg
van győződve róla, hogy ő aztán milyen sikeres
és jó ember! Jól megy a vállalkozása, munkaadó-
ként embereket foglalkoztat. Látod, milyen szép
autója van? Meg háza is! Ha akarja, évente több
egzotikus utazást is megengedhet magának!
Most akkor szerinted ő boldog? Hát… egy kis
homok került a gépezetbe! A valóság az, hogy a
nap 24 órájában a vállalkozásával foglalkozik, fo-
lyamatosan problémákat old meg. A szép autó-
ban épp az aktuális hölgy feszít mellette. Jólétért,
utazásért, kényelemért – szeretetről szó nincs. A
melósok a nap végén felveszik a gázsijukat és ha-
zamennek. Ő pedig minden este egyedül fekszik.
Senki sem képes vele együtt élni. Sem az aktuális
barátnő, sem a családja. Egyedül van. Mint az uj-
jam. Tudja. Tévúton van. Meg akarja mutatni! El
akarja érni! De látod, egyre messzebb kerül!

Aztán ott vannak a gyerekek. A kicsik. A fel-
nőttek nem veszik őket komolyan, mert hát még
tapasztalatlanok, butuskák, gyámoltalanok. De fi-
gyeld egy cseppet őket! Minél fiatalabbak, annál
többet képesek befogadni az őket körülvevő bol-
dogságból! Boldogok tudnak lenni, ha a nap vé-
gén az anya mesél, vagy éppen boldogan tudnak
rácsodálkozni a nyíló rózsa illatára, jót és őszintén
tudnak nevetni a hasra eső bohócon, vagy csecse-
mőként boldogan mosolyognak az édesanyjuk
karjaiban! Ugye? Aztán elkezdenek felnőni, kez-
dik megtapasztalni a felnőttek által gyártott világ
működését, és egyre hamisabb utakra sodródnak.
Felnőttként aztán már elrohannak a májusi orgona
mellett, anélkül, hogy éreznék az illatát, elfelejtik,
milyen szaladni a térdig érő hajnali harmatos fű-
ben, vagy éppen odabújni az édesanyjukhoz. El-
maradnak a kis pillanatok. Ahogy felnőtté válsz.
Érdekes ugye? Most, hogy mondom…

Minden ember a földi élete végén a legbölcsebb.
Van, aki előbb rájön, hogy mi a lényeg, mi a bol-
dogsághoz vezető út, és olyan is van, aki sosem jön
rá. Csak bizonygatja, csak hajtogatja, hogy ő tulaj-
donképpen a körülmények áldozata. Valahol azon-
ban tisztában van vele, hogy ezer és ezer esélye
volt rá, de nem élt vele. Tulajdonképpen magát
akarja meggyőzni, de nem lehet. Ezer és ezer em-
ber választja a rossz utat. Elmegy a kis csodák mel-
lett, a boldogság mellett, az igazi lehetőségek mel-
lett. Mindenféle hamis, mesterségesen gyártott,
pillanatnyi öröm reményében. Ami aztán, ha meg-
van, abban a másodpercben el is illan! Aztán a vé-
gén rájön, hogy ide fel is keveset tud hozni, és ott
lent sem marad sok értékelhető utána.

Ez utóbbi is egy egész érdekes dolog, ugyanis a
boldogság ott lent is örökkévaló! A tárgyak viszont
ebbe se férnek bele. A tárgyak az enyészeté lesz-
nek. Valamennyi idő elmúltával biztosan. A szere-
tet például már egy egészen más dimenzió. Vannak
még ilyenek. Ahhoz, hogy az a kis kottafej ott lent
örökös nyomot hagyjon, az kell, hogy a hang és a
szimfónia is hasznos legyen az élete során. Akkor.
Akkor talán! De ez idefentről olyan magától érte-
tődő! Olyan természetes. Odalenn meg sok a zava-
ró tényező. De hát ez a szép az egészben!

Tulajdonképpen jól szórakozom! Kényelmes ez
a felhő, és szórakoztató is. Na, szóval ebben a pilla-
natban ez csak úgy eszembe jutott! És ez így megy
– vagyis így VAN örökké. Jó ez az örökkévalóság.

aki mindezt lejegyezte: Ispán Imre

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

A kép forrása: Internet
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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!

Bucsi Marcsi
Marcsit mindenki ismeri. Egy magával raga-

dó csupa szív, csupa lélek emberke. Ez a szív és
lélek gyerekkora óta Dömsödért, a dömsödi
emberekért, közösségért dobog. A csoportba
feltöltött fotóit is inkább a mögöttes tartalom,
mintsem a racionalitás jellemzi.

– Mit tartasz fontosnak Magadról?
– Nagyon szeretem Dömsödöt. Soha nem

volt kérdés az, hogy esetleg máshol próbáljam
magam hasznossá tenni, sose vágytam el innen.
Minden érdekel, ami a világban történik, szóval
nagyon nyitott vagyok. Gyerekkorom óta arra
törekszem, hogy a falu hasznára legyek, mindig
azon vagyok, hogy mit tudnék tenni azért, hogy
mások is szeressenek itt élni. Nagyon nagy
öröm számomra, hogy alig harminc éves korom
óta a Polgármesteri Hivatalban dolgozhatok. 

– Mennyiben érzed Magad másnak ebben a
rohanó, törtető, felszínes világban?

– Nagyon! Nagyon szeretem az embereket!
Az átlagtól mindenképpen erősebben kötődöm
a közösségekhez. Abban is szerencsés vagyok,
hogy régóta aktívan részt vehetek a Dabi Gyüle-
kezet életében! Ezeket a célokat hamar a maga-
ménak tudtam érezni. Soha nem saját érdekből
teszek dolgokat, mindig igyekszem hasznára
lenni a többieknek. Zavarban érzem magam, ha
megdicsérnek – ezt gondolom, tapasztalod.
Nem szeretek reflektorfényben lenni, sokkal
jobban szeretem a háttérből tenni a dolgom.

– Mi a fontosabb, az hogy az emberek szeres-
senek, vagy hogy Te szerethesd az embereket?

– Az hogy én szerethessek! Én nem műkö-
döm szeretet nélkül! Azt hiszem, hogy ez baj –
ezt elég gyakran felróják nekem, hogy olyanok-
kal is túlságosan jó szándékú vagyok, akiktől
semmit nem kapok vissza. Ez néha rosszul esik,
persze ilyenkor hátrébb lépek kettőt, de hamar
elszáll a harag belőlem. 

– Mit jelentenek a fotók, a fényképek a Szá-
modra?

– Van bennem egy kényszer, és minden esz-
közt próbálok megragadni arra, hogy rávezes-
sem az embereket, hogy mindenben van valami
jó, és mindennek van valami értelme. Nekem a
képek erre az egyik eszköz. Szerintem minden-
nek van valami értelme. Igazából nem feltétle-
nül a szépet szoktam keresni, hanem inkább a
mondanivalót. Egyszer mondtad, hogy nem na-
gyon tudsz már mit kezdeni a százhatodik szép

virágos képpel – hát valahogy én is így vagyok.
Ha látom, hogy összekapaszkodik két szirom,
és az mondjuk egy kapcsolatot szimbolizál, ak-
kor elkezd érdekelni negyvenedszer is ugyanaz
a virág. Ha viszont „csak” egyszerűen szép a
színe, akkor nem fotózom le újra. Nagyon sze-
retem a cseppeket, amikor tükröződik bennük
valami. Olyanok ezek a cseppek, mint a mi lel-
künk, vagy a mi életünk. Nem lehet úgy élni,
hogy nem tükrözöl. Valamit mindig visszaadsz.
Törekedni kell arra, hogy amit visszaadsz, az el-
indítson vagy kimozdítson egy másik embert
valamilyen irányba.

– Téged mi indít arra, hogy lefotózz valamit?
– Nekem ez egyfajta nagyon tiszta öröm. Ke-

resztyénként azt gondolom, hogy Isten folya-
matosan keresi a módját, hogy szóljon az embe-
rekhez. Én mindenben ezt az üzenetet keresem,
és én meg is találom. Amikor meglátok valami-
ben valamit, akkor szeretném, ha azt egy másik
ember is megértené. Van olyan is, amikor a kí-
váncsiság motivál, hogy vajon más is azt látja
ebből a mozdulatból, ebből a kompozícióból,
hangulatból, amit én? A versekkel ugyanígy va-
gyok. Kíváncsi vagyok, hogy vajon ugyanazt
érzi meg, érti meg? Vajon ugyanazt tekinti lé-
nyeges dolognak, amit én?

– Mi a tapasztalatod, ezeket a gondolataidat
át tudod adni?

– Úgy érzem, hogy igen. Mindig meglepő-
döm, nekem ez mindig nagyon jó érzés, meg
egy kicsit hajt is előre, ha látom, hogy sokan
nyomnak egy „tetszik”-et. Számomra sokkal ér-
dekesebb, ha bemegyek a CBA-ba, vagy éppen
a gyülekezetembe, akkor olyanok, akikre ab-
szolút nem jellemző az érzelgősség, odajönnek
és érdeklődnek, hogy a fotó hogy készült, és
hogy milyen jó volt, vagy éppen nekik mit mon-
dott! Ilyenkor én repülök! Ez nekem egy óriási
nagy boldogság!

– Ha nem lenne a közösségi oldal, vagy ép-
pen a csoportunk, akkor is ennyit fotóznál?

– Igen, mert tölt engem, saját magam kedvére
is elkészítem a képeket. Érdekes, hogy át aka-
rom adni a szeretetet, meg az üzenetet, amit lá-
tok rajta, de ugyanakkor nem akarok megfelel-
ni! Szeretek a képeimre később visszanézni. A
kép nekem – ugyanúgy, mint a zene, vagy egy
illat, egy verssor – visszaad egy darabot az éle-
temből, abból ami elmúlt. Nekem ez fontos. Ál-
talában telefonnal fotózom, mert az mindig ná-
lam van, és kényelmes, hogy másodpercek alatt
előkapom. Talán a géppel jobban meg kellene
barátkoznom, és több időt szánni rá. 

– Tudatosan fényképezel, vagy inkább a pil-
lanat a gyakoribb?

– Inkább a pillanat. Olyan vagyok, mint egy
gyerek. Bárhova megyünk, akkor nem a gyere-
keknek mondjuk, hogy ne mássz fel, ne fog-
dosd, ne szagold meg, hanem nekem. Minden-
hova úgy megyek, hogy alig várom, hogy lás-

sak valamit, hogy megörökíthessek valamit, és
folyton a telefonom babrálom. Nagyon ritkán
van olyan, hogy tudatosan, de azért volt olyan
is. A csoport témákat szeretem, mert akkor
megpróbálom olyan szemmel szemlélni ma-
gam körül a világot. Mindenhol az embert kere-
sem, a logikát, az értelmet, de mégis a kedvenc
képeim többségén nincs ember.

– Hogy viseled a kritikát?
– Megsértődni nem szoktam. Tisztában va-

gyok vele, hogy mennyire másképp látunk dol-
gokat. Ha valaki nagyon nem érti azt, amit sze-
retnék, akkor is meghallgatom, elgondolkodom
rajta, de igazából csinálom tovább úgy, ahogy
valahol a lelkem mélyén érzem. Ha én jónak ér-
zem, akkor én azt csinálom, és akkor arról en-
gem nagyon nehéz lebeszélni. Persze figyelem
azokat, akiknek ez jól megy, vagy utánaolva-
sok. Magukból a képekből tanulok. Egyébként
a családunkban a kislányom sokkal felnőttebb
módon alkot véleményt, mint én, és Neki példá-
ul szeretek is adni a véleményére.

– Számodra milyen a jó kép?
– Meg kell hogy érintsen, kell hogy legyen

mondanivalója, legyen üzenete. Ki kell szakít-
son abból, amiben vagyok. Mindenképpen na-
gyon erősen kell hatnia rám. Nagyon szeretem a
szépet, de nekem ritkán elég az, hogy szép. Em-
lékeztessen, mondjon valamit, idézzen fel vala-
mit! Ha van történet és mondanivaló, akkor sze-
retem a fekete-fehér képeket, sőt úgy érzem,
hogy sokszor mintha lehetőséget adna, hogy
meglátod azt a fekete-fehér képet, és majd a te
lelkeddel fested színesre! És belülről azt a képet
már a te színeiddel fogod látni!

– Megleptél a „Bucsi-köz” képemre adott
reakcióddal…

– Fúúú, igen! Azzal a képpel visszaadtad a
gyerekkoromat, a hovatartozásom! Az az utca
rólunk van elnevezve! Sokan csináltak róla ké-
pet – nem tudott rám hatni. De nekem – tudod –

DÖMSÖD MÁS KÉP(P)

fotó: Ispán Imre: Bucsi-köz
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mindennek jelentése van. Az az utca nem egy
sík területen fut, abban igencsak vannak emel-
kedők, lejtők, mint a családom élete, a gyerek-
korunk! Tényleg olyanok voltunk, mint egy
hullámvasút. Hol nagyon-nagyon szép volt a
gyerekkorom, és sok boldog élmény jön vissza,
hol nagyon mélyen lefelé… De ha nem csak a
saját életemet nézem, a nagyszüleim, a déd-
szüleim ott éltek, és szerették őket annyira, hogy
éltükben Róluk lett elnevezve az az utca! Éle-
temben annyit nem jártam máshol, mint azon az
utcán! Amikor fürödni vagy játszani mentünk,
beleestünk a kanálisba – millió érzés jött vissza!
És a ház a sarkon – amikor gyerekek voltunk,
akkor nem volt óránk, és onnan tudtuk, hogy
biztosan már késő van, hogy le volt húzva a re-
dőny, és a bátyámmal tekertünk föl, és mindig
azt lestük, hogy le van-e húzva a redőny, mert
akkor már biztosan nagyon késő van és biztos ki

fogunk kapni! Ott tanultam meg biciklizni –
hányszor estünk ott hasra! Mit mondjak még?
Ezt mind az a kép egy pillanat alatt hozta elő be-
lőlem! (a cikkhez ezt a képet választottam ki –
szerk.)

– Mindig szimbólumokban gondolkodsz?
– Igen, sajnos vagy hála Istennek! Folyton!

Ha ránézek valamire, akkor számomra minden
mesél, mindennek története van! Néha ettől fé-
lek is egy kicsit, a gyerekek szokták mondani,
hogy: – Anya, el ne kezdd, mert akkor nem lesz
vége! De amikor kicsik voltak, akkor meg na-
gyon szerették. Nekünk nem volt sok mese-
könyvünk, legtöbbször az volt este a kedvenc
időtöltésünk, hogy az ölembe ültek, és ami az-
nap történt, azt mesébe szőttem. Ők voltak a fő-
szereplők, és az aznapi történet az volt, ami ve-
lük történt. Én mindig tudok mesélni, nekem ez
sosem probléma.

– Terveid a jövőre nézve?
– Mindaddig, amíg a fényképezést eszköz-

ként érzem a kezemben arra, hogy szeretni tud-
jam az embereket, hogy át tudjam adni azt, amit
én kapok az élettől, Istentől, addig mindenféle-
képpen tervem van vele. Nem szeretnék lemon-
dani erről a lehetőségről. A kislányom, Fruzsi
mondta nekem egyszer, hogy el kéne dönteni,
hogy írok vagy fotózok. Én nem akarom eldön-
teni! Mindent akarok, amivel egy kicsit is meg
lehet szólítani az embereket, vagy el lehet moz-
dítani őket jó irányba! Boldog ember vagyok. A
boldogságot nem lehet ketrecbe zárni, és nem
lehet megtartani. Minél többet adsz, annál több
megmarad. Ha ezt egyszer átéli az ember, akkor
nem akarja abbahagyni!

– Úgy legyen! Hajrá Marcsi! Köszönöm a
beszélgetést!

aki mindezt lejegyezte: Ispán Imre

MEGTARTÁSA AZ AKTUÁLIS KORONA-
VÍRUS HELYZETNEK MEGFELELŐEN
ALAKULHAT!
Jelentkezési határidőhöz kötött.
Feltétel: A versenyen csak a Dömsödi Horgász
Egyesület tagjai vehetnek részt, akik érvényes
területi engedéllyel rendelkeznek az RSD-re,
vagy erre a napra napijegyet (3300 Ft) válta-
nak, amit a helyszínen megtehetnek. A részvé-
tel ingyenes, de előre jelezni a részvételi szán-
dékot szükséges a létszám tervezése miatt!
A verseny dátuma:
2020. szeptember 12. szombat.
Averseny helyszíne:
Északi-övcsatorna (nyaralókkal szemben). 
A verseny: 6:30 órakor találkozó az Északi-
övcsatorna Ráckevei úti hídnál.

Időbeosztás:
6:30–7:15-ig Találkozó a gyülekezőhelyen,

regisztráció, sorsolás (a sorso-
lás menete a regisztrációnál
történt érkezési sorrend alap-
ján)

7.15–8:00-ig Horgászhelyek elfoglalása, elő-
készületek (figyelmeztetés a
későn érkezőknek: 7:30 után
lezárásra kerül a versenypálya,
a horgászhelyek megközelíté-
se ezután csak gyalog történ-
het!!!)

8:00–8:05-ig Alapozó etetés (egy dudaszó)
8:15-kor Horgászverseny kezdete (egy

dudaszó)
11:10-kor A horgászverseny vége előtt 5

perccel (egy dudaszó)
11:15-kor A horgászverseny vége (egy

dudaszó)

11:15–12.00-ig Mérlegelés, pakolás (szeme-
tünk összeszedése), gyüleke-
ző, majd közös ebéd a vízpar-
ton (halászlé, melyet Ács Ba-
lázs készít el a résztvevők ré-
szére). Ez alatt kerül sor a díj-
kiosztásra.

Hozzátartozók részére is tudunk ebédet biztosí-
tani 1000 Ft/fő áron. Ezt kérnénk külön jelezni
és befizetni a regisztrációkor!

Nevezési kategóriák:
A Dömsödi Horgász Egyesület 2020. évben
öt kategóriában várja szeretettel egyesületi
tagjait! Versenyzői – min. 5 fő jelentkezése
esetén (rakósbotos), gyermek, női, ifjúsági,
felnőtt (a felnőtt kategóriában szükség ese-
tén 2 szektor).

Díjazás:
• Kategóriánként: 
Versenyzői, Gyermek, Női, Ifjúsági, 1. helye-
zett serleg, 2. helyezett érem, 3. helyezett érem.
• Felnőtt kategória: szektoronként, 1. helyezett
serleg, 2. helyezett érem, 3. helyezett érem.
• Legnagyobb hal díj.

Versenyszabályzat:
1. A versenyen egy bottal, úszós vagy fenekező
készséggel, egy darab egyágú horoggal lehet
részt venni, készenlétben bármennyi bot lehet.
2. A pergetés és a drótszák használata nem en-
gedélyezett.
3. Etetőanyag max. 15 liter + élő anyag: csonti
1 liter, etetőszúnyog 1 liter.
4. Bármilyen csalival lehet csalizni, kivéve az
élő hal és halszelet.

5. Az értékelésbe minden hal beleszámít, mé-
rettől függetlenül.
6. A méretkorlátozás alá eső ún. retúr halat
mérlegelésig élve kell tartani.
7. Pontozás: minden gramm 1 pont.
8. A verseny dudaszóval indul és zárul le, amit
a szervezők szólaltatnak meg.
9. A kifogott halak mennyisége a verseny vé-
gén, mérlegelés után lesz összesítve, amiket
addig nagyméretű karikás szákban kell meg-
őrizni!
10. A rakós bottal (is) horgászó tagjaink csak a
versenyzői kategóriában indulhatnak.

Jelentkezési határidő: 
2020. szeptember 07-én du. 17 óráig

Személyesen:
Célponty Horgászbolt Dömsöd, Átrium üzlet-
ház nyitvatartási időben,
Dömsödi HE irodája (Kossuth L. út 31.) szom-
baton 10–12 óra között.
Telefonon:
06/30-336 8113 Balogh László vagy 06/30-
950 6816 Fabók Sándor
e-mailben: celpontyhorgasz@gmail.com

Jelentkezéskor kérjük megadni, hogy melyik
kategóriában kíván indulni.

H.E. Versenybizottsága

Dömsödi Horgász Egyesület

2020. évi Zárt Horgászverseny kiírása



Másokra gondolva...     
Hosszú ideje adós vagyok egy köszönettel egy dömsödi vállalkozó házaspárnak,

akik rendszeresen meleg étel adományokat ajánlanak fel olyan családok vagy szemé-
lyek számára, akik ennek nagyon örülnek. Nem kell bemutatnom Önöknek a Floyd-
Line Kft. tulajdonosait, Jakab-Kovács Adélt és Jakab Attilát, akik hosszú évek mun-
kája során élettel töltötték meg a mi romladozó, régi nagy hírű Kék Duna vendéglőn-
ket. Nemcsak működőképessé, de széppé is tették ezt a vendéglőt. Rendszeresen
edzőtáborozó csoportokat fogadnak, akiket a táborozások heteiben étkeztetnek. Emel-
lett óriási létszámú előfizetőnek nyújtanak nap mint nap finom, meleg ebédet. Sok
nyugdíjas idős ember helyzetét könnyítik meg ezzel. Adél korábban megkeresett az-
zal, hogy szívesen támogatna rászoruló családokat alkalmilag meleg étellel. Nekem
hosszú listám van, bőven válogathatunk belőle, így mondtam, hogy természetesen
nagy köszönettel elfogadjuk ezt a gesztust. Nagyon sokszor csörgött a telefonom,
hogy induljak el ételért. Ha tudtam, én mentem, ha nem, mást küldtem, vittük oda,
ahol örültek neki. Utóbb sokat kaptunk, amely ételadagokat külön gusztusos ételdo-
bozkákban, gondosan összekészítve vettem át, és vittem egyenesen a Családsegítő
Szolgálat munkatársainak, akik rögtön elindultak a meleg étellel. Vittünk már szend-
vicseket, jégkrémeket is.     

Biztos vagyok benne, hogy tíz emberből kilenc hűtőbe tette volna azokat a jégkré-
meket. A vendéglő háziasszonyának pedig eszébe jutott, hogy vannak olyan gyere-
kek, akik ritkán kapnak ilyen finomságot. És már nyúlt is a telefon után. Maga a sza-
kácsnő, Nagyné Rozika is többször is lemondott az ebédjéről azért, hogy azt el lehes-
sen vinni valaki másnak. 

Én sok családot látok. Lehet okoskodni, a rászorultságot mérlegelni, gőgösen ítélni...
de ha valaki kicsit közelebb jön, láthatja, hogy a támogatottak nagy része hátrányos hely-
zetű, magára hagyott egyedül nevelő szülő, elhagyott gyermek és rokkantnyugdijas
vagy fogyatékkal élő. Olyan, akinek a lakásban történő járás és mozgás is nehézséget
okoz, nemhogy a munka...

Akinek nem marad pénze drága gyógyszerre, aki a fia vagy lánya hitelét nyö-
gi... és vergődik idős létére tehetetlenül ebben a kilátástalan helyzetben. Ha akar-
juk, kinyitjuk a szemünket, ha nem, elsuhanunk tovább...

Jó érzés látni, hogy van aki nem fordul el, aki nem vár vissza... Ide le nem írhatom,
milyen sokan szűkölködnek, akiknek egy pici ételcsomag is segítség és öröm. Én tu-
dom, hogy visszakap aki ad. Visszakap megbecsülést és tiszteletet, leckét alázatból...
Ez hosszabb időre kísér el, mint az önzőség. Amikor megtehetnéd, hogy adsz, de
mégsem teszed...

Sokat tanultam az előző hónapokban, amiért hálás vagyok. Még ha néha kapkodó
vagy türelmetlen is az ember a sok feladattól, a fentihez hasonló példák mégis meg-
nyugvással töltik el. Eljön majd az idő, amikor minden kihullik a kezünkből, amit ma-
kacsul szorítunk. Csak az a belső megnyugvás maradt és a hála, hogy ami igazán fon-
tos, azt sikerült megőrizni magunkban.  

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

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

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő: Hétfő: 9-11 óra, Szerda: 9-11 óra, 

Péntek: 9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 órakor
Plébános: Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián érdeklődjenek.

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

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

„A könnyek az emlékezés drágakövei: szomorúak, de a
múlt szépségével ragyognak.” 

Így emlékezünk DÖMSÖDY AURÉLNÉRA (szüle-
tett: Doroszlay Katalin), aki itt, ebben a faluban látta
meg a napvilágot 1945. február 6-án. Tanulmányait köve-
tően Budapesten folytatta életét egészen haláláig (2020.
július 4.). Utolsó kívánsága teljesült, hogy szülőfalujában
helyezzük örök nyugovóra.

„Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él.
Súgják meg a csillagok üzenetünk…

hogy szeretünk,
Mondják meg azt neki, hogy

SOHASEM
FELEDÜNK!!" Gyászoló család
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Születtek:
Balogh Csaba – Szabó Mónika

NOEL
Kakas Zoltán – Czeller Piroska Nóra

KÁLMÁN IMRE
Szabó Ferenc Béla – Micsu Nikoletta Cintia

LÍVIA
Gáspár László – Horog Anna

ÁRON

Házasságot kötöttek:
Szabó Andrea Tünde – Nagy Sándor
Dollinger Mariann – Duzmath Imre

Kálmán Noémi – Sallai Károly

Elhunytak:
Gajár Pál 72 éves
Bánházi István 74 éves
Frank József Gyuláné 

Ispán Zsuzsanna Katalin 70 éves
Somogyi István 70 éves
Bődi József 81 éves
Perger Jánosné Ila Erzsébet 74 éves
Krnájszki István 74 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: augusztus 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-

érkező anyagokat, illetve a pdf formátumban kül-
dött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!

Várható megjelenés: szeptember első fele

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bábel László, Bencze István, Bucsiné Mózes
Henrietta, Budai Szilvia, Budainé Doroszlay
Judit, Christoph Gáborné, Csanádi Károly, id.
Fabula János, Földvári Attila, Gáspár László,

Habaczellerné Juhász Judit, Ispán Imre, Jancsó
Attila, Jónás László, Köntös Ágnes, Orbánné

Kiss Judit, Pongrácz József, Rakszeginé
Kovács Mónika, Siket Péter, Szabó Andrea,

Tarr-Sipos Zsuzsa, Varga Gézáné.

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
Nyári szabadsága: július 27. – augusztus 9.
Szabadsága alatt helyettesíti: dr. Rókus-
falvy Sylvia.

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.

Augusztus-szeptemberben zárva!

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

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485
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Dr. Bálint
György

emlékére
Kedves Dömsödi Hírnök Olvasók!
101 éves korában elhunyt dr. Bá-

lint György, akit a tévén keresztül
mindenki Bálint gazdaként ismerhe-
tett meg. Emlékeznek-e, hogy 1994-
ben több alkalommal is járt Döm-
södön? Részt vett dr. Gergely Imre
országgyűlési választási kampányá-
ban. Én ott ismertem meg. Több kér-
dést is feltettem mezőgazdasági té-
mában, és ő szívélyesen válaszolt.
Kaptam tőle egy dedikált könyvet,
amit ő írt, Gyümölcsöskert címen.
Nagyon sok okos gondolat van leírva,
ami hasznos a kiskertek művelőinek,
ezért mindenkinek ajánlom. Szintén
abban az évben néhai Molnár Csaba
és Kalló Zoltán megnyitották gazda-
boltjukat, és Gyuri bácsit kérték fel,
hogy nyissa meg azt. Ő meg is tette.
Nagyon aranyos és barátságos em-
bernek ismertem meg. Én is ott vol-
tam a megnyitón. Kár, hogy egy jó
ember ismét eltávozott közülünk.

Béke poraira.
Jónás László
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Konfirmálás Dömsödön és Dabon

A dömsödi katolikus
hitközségben elsőáldozók

voltak ebben az évben: 

Tímár Renáta, 
Pál Balázs, 

Szabó Nóra.

Fotó: Rakszeginé Kovács MónikaFotó: Rakszeginé Kovács Mónika

Dömsödön konfirmáltak:

Ülnek: Ispán Kitti; Gonda Boglárka; Palásti Vivien; Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor; Szabó Péter lelkipásztor;
Marjay Gyula gondnok; Sándor Emma; Palásti Viktória; Ádám Lúcia. 

Állnak: Madarász Attila; Varga Miklós; Sándor Dávid Levente; Imre Péter; Manger Bence; Nagy-Molnár Martin; 
Tárkányi Dominik; Veres Bence; Orosz Tamás.

Dabon konfirmáltak:

Rakszegi Dominik, Balogh Virág Csenge, Jánosi Alexandra, Balogh László Levente
lelkipásztor, Perger Kitti Krisztina, Hézser Tímea, Balogh Réka Damarisz

Fotó: Bábel LászlóFotó: Bábel László
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