
Nagyközségünkben régen kísérte ekkora érdeklődés állami ünnepünket, mint
amilyen most, augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén! Közel két órát töltöt-
tünk el együtt a Polgármesteri Hivatal előtti téren, nagyszerű betétrészeket élvez-
ve! Először Szabó Péter nagytiszteletű úr imáját hallgattuk meg, majd Katona
Krisztián képviselőtársam ünnepi beszédében jutott el addig a pontig, hogy nagy-
szerű dolog Dömsödön élni! Húsz éve, a hagyomány szerint a Dömsödi Napok
keretében adtuk át az arra érdemeseknek a kitüntető címeket! 

A Képviselő-testület döntése értelmében Lázár Józsefnét Dömsöd Díszpolgára
címre tartottuk érdemesnek! Lázárné Katika életműve, iskolaigazgatói munkássá-
ga alátámasztja a döntés jogosságát! Varsányi Antalnak a Dömsödért Emlékérmet
adhattam át az ünnepség keretében! Évtizedek óta minden elismerő döntés meg-
alapozott volt a kitüntető címek odaítélésénél. Varsányi Antal méltatása talán ezek
közül is a legegyértelműbb volt! A közel húsz év alatt, amíg képviselő, alpolgár-
mester volt, egyetlen cél lebegett a szeme előtt, a dömsödi emberek szolgálata!
Köszönet érte!

Szabó Andrea alpolgármester asszony részletes és teljes áttekintést adott a Tu-
rul-szobor ősi jelképiségéről, a most avatott szobor mozgalmas előéletéről! Ez-
úton is kifejezem hálámat a Pusztai és Takó családnak, hogy önkormányzatunk-
nak adományozták azt a szobrot, amelyet sok-sok évtizeden keresztül őriztek az
utókor számára! Sokak szerint – és én is így gondolom – a Turullal lett teljes a hi-
vatal előtti terünk! Köszönöm mindazoknak, akik pénzadományaikkal hozzájá-
rultak a szobor restaurálásához és felállításához! És köszönöm a település-fenntar-
tási csoport pontos, szép munkáját is! Büszke vagyok arra, hogy dr. Pusztai Attilá-
val én leplezhettem le ezt a csodálatos nemzeti jelképet!

Muzs János képviselőtársam a Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfej-
lesztési Bizottság elnökeként átadta a Szép Dömsödért emlékplaketteket azoknak az
ingatlantulajdonosoknak, akik közvetlen környezetük ápolásával azt kiérdemelték. 

Mához egy hétre elindul a tanévnyitó nélküli iskolai szorgalmi időszak! A meg-
felelő óvintézkedések mellett a hagyományos módon rajtol az általános és közép-
iskolákban a tanítás. Hogy ez meddig lesz így, azt senki sem tudhatja előre! Csak
bizakodhatunk abban, hogy nem lesz szükség a tavasszal már „kipróbált” digitális
tanításra! Annyit a saját unokáimon is tapasztalok, hogy a hosszú tavaszi „kény-
szerszünet” után nem kis várakozással tekintenek az új tanév elé! A következő hó-
napokra sikereket kívánok pedagógusoknak, diákoknak egyaránt!

A szelektív hulladékszállítás szeptemberi időpontjai ismertté váltak. Kérek
mindenkit, hogy figyelmesen olvassák el a Hírnökben is megtalálható tájékozta-
tót! Szeptember 9-én megyek Kecskemétre, ahol az év további három hónapjának
szállítási ütemezéséről fogunk megállapodni!

Dömsödön mint ahogyan sok-sok esemény, így a Hal-Víz Nap is elmaradt az
önkormányzat társrendezésében. Balogh István Ferenc, az utóbbi évek főszerve-
zője viszont egyedül is vállalta a rendezés minden anyagi és szervezési ódiumát!
Ezzel soktucat embernek szerzett egy nagyon kellemes napot! Köszönet érte!

Szeptember első vasárnapja a nagyszülők világnapja! Szeretettel köszöntök
minden Nagymamát és Nagypapát!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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Dömsöd kitüntetettjei 2020-banDömsöd kitüntetettjei 2020-ban
Dömsöd Díszpolgára

Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a Díszpolgári cím adományozásáról szóló 6/2017. (IV. 21.)  ren-
deletének szövegéből

„Díszpolgári cím és annak adományozása
5. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, attól a céltól vezérelve,

hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztiszteletben álló személyeket mél-
tó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket
megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé,
„Dömsöd Díszpolgára” elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári cím) cí-
met alapít.”

Lázár Józsefné született Szűcs Katalin
Dömsöd szülöttje. Büszkén vallja, hogy
négygenerációs pedagógus család az övé.
Nagyapja Bana Gábor, nagynénje Bana
Mária, majd a sorban ő maga következik
férjével, Lázár Józseffel együtt. A pedagó-
gusi stafétát idősebb lánya viszi tovább.

1967-ben kezdett a dömsödi iskolában ta-
nítani, mint magyar-orosz-testnevelő szakos
tanár. 1976-tól igazgatóhelyettes, majd
1979-től először megbízott, majd kinevezett
igazgatója lett a Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskolának, egészen 1996-ig. 

Pedagógusi, igazgatói hitvallását a diák-
központúság jellemezte. Dömsöd ifjúságá-
nak tanítása, nevelése, közösségkovácsoló
tevékenysége, értékmegőrző munkássága

jellemezte nemcsak az aktív évtizedeiben, hanem a nyugdíjas években is.
Vezetése alatt az iskolának olyan tantestülete lett, amely ma is példaként
áll a pedagógusok előtt!

Már a rendszerváltás előtt is felfigyeltek közösségteremtő tulajdonsá-
gaira, ezért több alkalommal is kapott különböző elismeréseket. 2002-ben
az akkori képviselő-testület Dömsödért Emlékéremmel tüntette ki közéle-
ti tevékenységéért! 

A tanítás mint hivatás ma is kötelezi Őt, nyugdíjas éveiben is nagy
örömmel segíti az arra szoruló gyerekeket a magyar nyelv és irodalom
szépségeinek felfedezésében!

A Dömsödi Hírnök hasábjain annak megalakulása óta jelennek meg
írásai. Hiteles adatközlő véleményével, józan meglátásával segíti szülőfa-
luja kulturális, közösségi életének formálását.

A fentiek alapján Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete Lázár
Józsefnének Dömsöd Díszpolgára címet adományoz!

Dömsödért Emlékérem
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017. (IV. 21.) rendeletéből:
10. § (1) Dömsöd nagyközség nagyra becsüli a település szolgálatában,

fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az egyetemes
emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató egyéni és
közösségi, szakmai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek elismerésére
„Dömsödért Emlékérem” elnevezéssel kitüntetést alapít.

Varsányi Antal Dömsöd Nagyközség
Képviselő-testületének 2002-től a tagja.
Felkérésemre 2006-tól három cikluson ke-
resztül látta el az alpolgármesteri feladato-
kat. Képviselői és alpolgármesteri munkáját
a legnagyobb hozzáértéssel, pontosan, ma-
radéktalanul teljesítette.

A tizenhárom év alatt maximálisan élvez-
te a bizalmamat. Közös célunk volt, hogy a
településünkön élő embereket minél jobban
kiszolgáljuk, és ennek legjobb tudásunk
szerint eleget tegyünk.

Varsányi Antal nem egyszer vezette kül-
döttségünket Németországba és Szlovákiá-
ba, testvérvárosi meghívások alkalmából,
méltón képviselve nagyközségünket.

Nemcsak képviselő, alpolgármester volt
az elmúlt ciklusokban, hanem éveken keresztül a település-fenntartási
csoportot is vezette. Ebben a munkakörben is mindig Dömsöd miliőjének
jobbítása vezérelte. Minden a keze alatt dolgozó munkatársában az
EMBERT látta, ezt nagyon sokan tanúsíthatják!

A fenti indokok alapján döntött úgy Dömsöd Nagyközség Képviselő-
testülete, hogy Varsányi Antalt Dömsödért Emlékéremmel tünteti ki.

Fotó: Vass



Államalapításunk ünnepén Dömsöd Nagyközség lakossága méltó
módon emlékezett. A közel 150 éves Polgármesteri Hivatal épülete előtt
egyre többen és többen jelentek meg, hogy közösen ünnepeljenek. Ki
ezért, ki azért jött el, hiszen a rendezvény igen izgalmas, mozgalmas és
érdekes elemekből állt össze.

Igét hirdetett Szabó Péter, a Dömsöd-Nagytemplomi Református Gyüle-
kezet lelkipásztora. A közös imát követően Katona Krisztián képviselő úr
az összefogás, az összetartás fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében.

Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete által adományozható leg-
magasabb elismerés a Dömsöd Díszpolgára cím és a Dömsödért Emlék-
érem. Idén államalapításunk ünnepén Lázár Józsefné szül. Szűcs Katalin
Dömsöd Nagyközség Díszpolgára lett, Varsányi Antal pedig Dömsödért

Emlékérem elismerést vehetett át. A laudációkat felolvasta és az elisme-
réseket átadta Bencze István polgármester úr.

Az ünnepség szoboravatással folytatódott. A turul, mely most leleple-
zésre került, az 1930-as években került Dömsödre, Soós István gyógysze-
rész portájára. 2020-ban, mint a magyarság szabadságának jelképe, a Pol-
gármesteri Hivatal előtti parkban kapott helyet. Avató beszédet mondott
Szabó Andrea alpolgármester asszony. A szobrot leleplezte néhai Takó
Miklós unokája, Pusztai Attila és Bencze István polgármester. Az ünnep-
ségen jelen volt Soós Ilona, néhai Soós István gyógyszerész leánya is.

A koszorúzást követően Muzs János képviselő úr átadta a Település-
fejlesztési  Bizottság által odaítélt Szép Dömsödért elismeréseket.

Az ünnepségen közreműködő fiatalokat Ócsai Julianna készítette fel.
A beszédeket és a laudációkat itt olvashatják. Képes összefoglalónkat

a kiadvány hátulján találják meg.
Vass Ilona
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Emese álmát több formában is leírják a régi
magyar mondák. Az egyik erről mesél:

„… a főtáltos már megjósolta, hogy a tudás
népére rövidesen dicső kor hajnalodik, amikor
minden magyar emelt fővel nézhet a jövőbe.

A jóslatot követő éjszakán Ügek felesége, …
Emesének megjelent álmában Isten szent ma-
dara, a Turulmadár. Emese mélyen meghajolt,
fejét lassan fölemelte és szelíd szemét az ég
küldöttére vetette. A Turul alakja ekkor meny-
nyei fénnyé változott, és így szólt Emeséhez Is-
ten követe:

– Néped a megpróbáltatások éveit méltóságosan viselte. Istenét soha
nem hagyta el. Ezért az Úr kegyelméből fiad születik, és ő utódai dicső
uralkodói lesznek népednek. Ez Isten akarata.

A Turulmadár ekkor nagy sebességgel elszállt, és beolvadt a csillagok
sziporkázó fényébe. Emese felébredt.”

Később álma után fiát Álmosnak nevezte el.
Vajk, majd István, az utolsó magyar fejedelem és az első magyar király

felismerte, hogy nem csak a turulmadár jóslata következtében gyakorol-
hatja a hatalmat népe felett, ami csak a pogány uralmi megerősítést adhat-
ja meg számára. El kell ismertetnie magát az ország határain túl is, mint
„Isten kegyelméből uralkodó királyt”, ezért a keresztény egyház követeit
beengedte az országba. Ez volt az első és egyik legfontosabb lépése az eu-
rópai integrálódás felé, és alappillére a magyar állam megalapítását köve-
tően, annak kiépítésében és megszilárdításában. Nevét akkoriban nem a
televízióban sugárzott műsorokból ismerték meg az országban élők. Tá-
mogatói és személyesen őt ismerői az egyensúlyteremtő képességéről,
határozott elképzeléseiről, ellenfelei kegyetlen fellépéséről és megtorlása-
iról, népe pedig a béketeremtést követően a védelmet nyújtó országa, de
szigorú törvényei és szabályai által. Mai kifejezéssel mondhatnám, nem
volt ő sem egy szent, de ez ellentmondana történelmünknek és István ki-
rály szentté avatásának.

Augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnepünk: Szent István ki-
rály napja, a keresztény magyar államalapítás ünnepe. Az ünnep, amelyet
a történelem zord szelei többször tépáztak meg. Elsüllyesztették, jelenték-
telenné próbálták tenni vagy éppen átnevezték, mert a vallásellenességgel
töltött vezetés számára összeférhetetlen volt nézeteikkel szemben. De
senki sem tudta vagy merte eltörölni, a magyarsággal elfeledtetni. Szent
István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg. Az Ország-
gyűlés március 5-ei döntése a nemzeti ünnepek – március 15., augusztus
20., október 23. – közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság
hivatalos állami ünnepe rangjára.

Kedves Dömsödi és Dabi Lakótársaim!
Szent István örökségét, a hazánkat, az otthonunkat jelentő Magyaror-

szágot, minden itt élő ember, magyar és nem magyar, lehetőségeihez mér-
ten szívből jövő feladatnak és kötelezettségnek kell érezze, hogy megóv-
ja. Most nem a határaink, nem vezetőink védelmére gondolok, hanem iga-
zi belső értékeinkre. Amíg tudjuk, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová tar-
tozunk és hová tartunk, addig van múltunk, jelenünk és jövőnk, addig
vannak gyökereink. Magyarország most mi vagyunk! De azzá lesz ké-
sőbb, amit továbbadunk, gyermekeink, környezetünk által. Itt nyer jelen-
tőséget az egyéni gondolkodás és tett. Mert mi is van most? Elvárásunk
van fölfelé. Azt várjuk, majd a nemzeti összefogás, az országos nagy fej-
lődés felemel minket. De az nem fog bekövetkezni magától. Ha van is fej-
lődés, nem egyenletesen és nem mindig igazságosan megy végbe. A tele-
pülések számára adott lehetőségek sokszor bizonyos mutatószámok men-
tén diszkriminatívak.

Sokat panaszkodunk egymásnak, szürkül a falu. Itt nincs semmi. Az itt
élő emberekben nincs összetartás. Most megsúgok valamit... Sokunkban
ott van a vágy, hogy ezen változtassunk. És meg is tudjuk tenni! Vannak,
akik most is, minden egyes nap azért dolgoznak Dömsödön, hogy a sze-
rény, rendelkezésre álló eszköztárukkal a lehető legjobbat hozzák ki a
Község és az itt élők számára. De ezek az emberek nincsenek elegen. A
feladatok viszont számtalanok és rengeteg időt igényelnek.

Amikor baj van, össze tudunk zárni. Sokkal gyorsabban mozdul az em-
beri kéz, reagál a lélek, és kis közösségi szinten, lokálisan is elkezdődik a
példamutató magatartás, az összetartás! Az idei év rákfenéje, a Covid
okozta veszélyhelyzet idején az én szememben Dömsöd fantasztikusan
vizsgázott, mégpedig empátiából, segítőkészségből és összefogásból ki-
tűnőre! Kérem, engedjék meg, hogy ezt mondjam: büszke vagyok a Fa-
lumra! Nagylelkű lakostársaink, egyesületeink felajánlásaira, vállalkozó-
ink folyamatos rendkívüli segítségnyújtására, az önkormányzati dolgo-
zók, polgármester úr emberfeletti helytállására, egyházaink lelki támaszá-
ra, az elesettek segítésére! Szeretnék most ünnepi keretek között is köszö-
netet mondani mindezekért!

Sokan tudják, de nem győzöm kihangsúlyozni: ez a segítség a veszély-
helyzet feloldásával sem szűnt meg. Havonta több alkalommal érkezik a
többségében vállalkozói, esetenként egyéni felajánlás, amely sok rászoruló
család számára biztosít egy kis kapaszkodót a hétköznapok küzdelmeiben.

Dömsöd lehet, nem a legjobb hely a világban. De mindannyiunkon
múlik, hogy mennyire tesszük élhetővé. Ez nagyban függ attól, hogy egy-
egy nehéz vagy kényelmetlen helyzetben mennyire tudunk összezárni.
Hogy egy vandál vagy bűnös cselekedet mellett szemünket lehunyva el-
megyünk vagy segítséget kérünk és összefogva ezek mértékét lefelé szo-
rítjuk. Hogy szomszédunk vagy ismerősünk számára, akinek látjuk, szük-
sége van rá, alkalmanként tudunk-e időt áldozni vagy felhívni rájuk a fi-
gyelmet. Sosem késő változni és változtatni.

Dömsöd talán nem a legjobb hely... de Roy és Ádám zenészek szavaival él-
ve és egyben gondolataim zárva: számomra és számunkra „az otthon itt van”.

Katona Krisztián ünnepi beszéde augusztus 20-án

Augusztus 20-án …

Fotó: Vass
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Tisztelt Ünneplő Közönség!
A mai  megemlékezés államiságunk fennállásá-

nak 1020. évfordulója alkalmából, a legrégibb ma-
gyar ünnep. Szent István király napja, a keresztény
magyar államalapítás, az országalapítás ezeréves
folytonosságának emléknapja. Élete végén a beteg
király ezen a napon ajánlotta fel az országot Máriá-
nak, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg.

A ’48-as szabadságharc leverése után hosszú
ideig nem tarthatták meg ezt az  ünnepet, mert
Szent István a független magyar állam szimbólu-
ma volt…

1990-ben az első szabad választásokat követő-
en kapta vissza régi tartalmát. 

Mi  az a gondolat, amelytől rettegve annyiszor
változtatták meg e jeles nap valódi lényegét?

A magyarság folytonos fennállása, a nemzet
összetartozása, a keresztény hit és annak minden
megnyilvánulása az amelyben e nagy erő rejlik.
Az a nép amely nyelvében él, hagyományait is-
meri és tiszteli, őseit meg nem tagadja, s mindezt
örökségül hagyja, el nem pusztulhat soha. Ezt jel-
képezi a Turul Emese álmában.

Itt állunk egy olyan jelkép előtt, amely ma-
gyarságunkat már kezdetektől költői mítoszként
fonja körbe. A hun-magyar hagyománykör, a Tu-
rul madár mondavilága korai történelmünk hosz-
szú vándorútján kísérője volt népünknek.

Krónikásaink közül Kézai Simon és Anony-
mus voltak azok, akik a Turul emlékét e néven
fenntartották, s egyszersmind a róla szóló hagyo-
mányt is továbbfejlesztették. Emese Ügyek vezér
felesége, Álmos vezér anyja volt, akinek a monda
szerint álmot sugallt  egy turulmadár, amely álom
azt jelentette, hogy fia fog születni, és ő lesz aki
elvezeti népét Levédiából az új hazába. Álmos
utódai  pedig dicső királyok lesznek. A Képes
Krónika szerint Árpád, Álmos fia a Turul nem-
zetségéből származik. 

A hazai krónikák így szólnak:
„Attila király czímerén, melyet pajzsán és

zászlain szokott volt hordani, koronásfejű ma-
dár vala ábrázolva, mely czímert a magyarok …
a hadban mindig magokkal hordtak.”

„E koronásfejű madarat Kézai magyarul Tu-
rul-nak nevezi, amely a sasok fejedelmi család-
jából való, s mint  a bátorság, erő és sebesség jel-
képe, méltán ékítheté a honkereső nemzet harczi
lobogóját.”

A hét magyar vezér majd mindegyike ugyan-
azon madár-alak képét viseli pajzsán. Ez arra mu-
tat, hogy a turul nem kizárólag a fejedelmi ház cí-
mere, hanem az egész nemzet hadi jelvénye volt.
Ezek szerint a turulmadár az Árpád-házi vezérek
nemzetségneve volt egészen Gézáig, továbbá At-
tila címeres madara, melyet a pajzsán hordott,
amikor a csatába indult... Ábrázolás szerint a ma-
dár fején ott található a Szent Korona, szárnyait
magasan kitárja, karmai között pedig egy kardot
tart. A Szent Korona a Kárpátok ölelte hazát jelö-
li, a kitárt szárnyak a védelmet, a kard pedig azt az
eszközt, amivel megvédjük országunk területét.
A szabadságharc után ez a fajta, újabb keletű jel-

kép az idegen elnyomó hatalomtól való szabad-
ságvágyat jelképezte. A millennium idején újra
felfedezték népünk ősi szimbólumait, ezért abban
az időszakban rengeteg szobrot állítottak ország-
szerte. A Horthy-korszakban szintén divattá vált
régi jelképeink használata, a kommunizmus ideje
alatt viszont jó időre száműzték a magyar köz-
gondolkodásból, egészen a rendszerváltásig. E
madár  története a magyarság életében örökké
aktuális, mert az ország védelmén túl a mai li-
berális világképpel ellentétesen, az igazi sza-
badságot hirdeti. 

1896-ban a millenniumi ünnepségek alkalmá-
val hét helyen állítottak emlékművet a sólyom jel-
képével: Dévény, Nyitra, Munkács, Brassó, Pan-
nonhalma, Zimony és Pusztaszer helységekben.

Az országból kifelé fordulva, mindegyik átné-
zett a határon, Ausztriával, Oroszországgal, Szer-
biával és Romániával szemben. A millenniumi
szobrokból már csak kettő áll a mai ország hatá-
rain belül, a Pusztaszeri és a Pannonhalmi turul.

Jelenleg mintegy kétszáz turul szobrot tartanak
nyilván az országban, amelyek között a dömsödi
nem szerepel. 

A történet száz év homályába vész. Amikor
kerestük a nyomát, úgy tűnt, mintha mindenki el-
felejtkezett volna róla. Akik valamikor tudták a
történetét, már nincsenek köztünk. 

Ki volt hát az a személy, aki ezt a szobrot állít-
tatta, s aki vele együtt ide hozta a keleti magyar-
ság ősi legendáját?

Az az ingatlan, ahonnan a szobor majd száz év
után a mostani helyére került, a dömsödi 717-es
helyrajzi számú  gyógyszertár  épülete. A Gyógy-
szerészeti Közlöny 1926. január 24-i számában
olvashatjuk, hogy a Magyar Koronához címzett
személyes üzleti jogosítványú gyógyszertár Dá-
vid Istvánné Dr. Faith Olgáról átruháztatott Soós
István okleveles gyógyszerészre. Soós István ne-
ve itt fordul elő először. Alig maradt néhány adat,
irat, fénykép róla és családjáról, pedig közel 30
évet töltöttek itt, és hatalmas munkával építették
meg ma is álló gyógyszertárunkat és a hozzá tar-
tozó kertet. Soós István 1899-ben született Öcsö-
dön, iskoláit a szarvasi Ágoston rendi gimnázi-
umban végezte. 1922-ben tette le a gyógyszerész
esküt. A patika 1925-ben került a tulajdonába.

1930-ban készült el a házuk, amely szoros
szomszédságban volt a Hajós birtokkal és Kánn
Vilmos borpincéjével. Már gyógyszerészként vette
feleségül a szarvasi nagybirtokos leányát, Simon
Margitot, akitől egy leánya, Soós  Ilonka született.
Felesége nagyon kedves asszony volt, szívesen
emlékeznek rá vissza az idősebb korú dömsödiek.

Külön híre volt a gyógyszerész kertjének, amely
virágokban és cserjékben pompázott, amelynek
kertésze egy Varga József nevű bácsi volt. Ebbe
került később a Duna felé néző sziklákra állított
Turul madár is. Soós István komoly, művelt, gon-
dolkodó hazafi volt, akinek mosoly ritkán hagyta
el az arcát. A visszaemlékezők szerint minden
örömét e kertben lelte. Szerette a művészeteket.

Néhány évvel ezelőtt egy aukción bukkant fel
egy ötmillió forintot érő olajfestmény, amelynek
a hátulján tulajdonosként Soós István dömsödi
gyógyszerész  neve szerepelt. A ma már kilenc-
venes éveikben járó dömsödi idősek közül töb-
ben is említettek egy kedves emléket. Hideg telek
voltak akkoriban, hamar befagyott a Duna holtá-
ga. Soós István a Kis Duna jegén leányával, Ilon-
kával rendszeresen korcsolyázott, de olyan szé-
pen, hogy mindenki félreállva nézte őket. A mű-
vészi kűröket zenei kísérettel tették meg. Csipán
Bácsinak hívták a zenészt, aki trombitált. A Kis-
Dunát megvilágították, az áramot a patikából vit-
ték a Kaszinón keresztül a Duna-partra. Amikor a
jégre léptek, mindenki félreállt.

Nagy barátságban voltak K. Nagy László dabi
kántortanítóval és feleségével, akikkel gyakran
összejártak. K. Nagy László levente oktató is
volt, a helyi levente egyesület vezetője. Barátsá-
guk erős hazafias érzésekre épült. Soós István
1930-tól a dömsödi Úri Kaszinó elnöke.

A Turul ötletét Szarvasról hozhatta magával,
ahol a grófi kastély előtt állították fel Székely
Károly szobrászművész első világháborús em-
lékművét, egy kiterjesztett szárnyú Turul mada-
rat, amely egy kardot tart a karmaiban. 

A polgári ízléssel készült gyógyszertár dí-
szes kertjébe, annak is a közepébe állította fel
Soós István a Turul szobrot. A dátumot nem
tudjuk pontosan, valamikor 1931 és 35 között
lehetett. Szikla magaslatán állva vonzotta a te-
kinteteket, mintha minden percben egy gondo-
latra  akarna emlékeztetni.

Felsőeőri Fülöp Elemér szobrász volt az alko-
tója, aki Prohászka Ottokár püspök híres emlék-
művét is készítette, s korának híres szobrásza
volt. A madár nagyon élethű lett. Szárnyait ívesen
emeli magasra, fejét támadóan nyújtja előre.
Szinte sugárzik belőle a vad erő.

A felállításról és a szobor történetéről vissza-
menőleg egyetlen dokumentumot sem találunk.
Mintha kitörölték volna a feljegyzésekből. Any-
nyit mondtak el a helyiek, hogy a szobor a kert

Szabó Andrea szoboravató beszéde augusztus 20-án

Fotó: Vass
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közepén állt,  a Duna felé nézett,  talapzatát olyan
sziklák alkották, amelyeket a Felvidék és Erdély
kőbányáiból hozattak ide. Magánszobor volt, de
az átadáskor megemlékezést tartottak. Dömsöd
hazafias gondolkodású polgárait hívták meg az
avatásra. A Dömsödi Levente Egyesület tagjai
adták a műsort. Néhai Tóth Antal, akkori ifjú le-
vente szavalt verset a Turul alatt. Ezen az alkal-
mon a megyei alispán is részt vett.

1938-ban az első bécsi döntés hatalmas örö-
möt hozott az ország népének.

„A magyar törvényhozás mélységes áhítattal
ad hálát az isteni Gondviselésnek, hogy az elsza-
kított Felvidék egy része húsz évi távollét, szenve-
dés és az idegen uralommal szemben kifejtett hő-
sies ellenállás után visszatér a Magyar Szent Ko-
rona testébe. A magyar haza bensőséges öröm-
mel üdvözli és a szerető anya meleg gondoskodá-
sával öleli keblére sokat szenvedett visszatérő vé-
reit.” (Részlet az 1938-as 34. törvénycikkből)

A békeidő és az öröm évei hirtelen szertefosz-
lottak. Amit visszakaptunk, újra elveszítettük.  

A féktelen vörös rombolás  nem hagyta talpon
a hazát védő szárnyakat. A határainkon kívüli Tu-
rul szobrok csak Székelyföld belsejében marad-
tak állva. 1945-ben a kommunista hatalomátvé-
telt követően ez a madár szigorúan tiltott szimbó-
lummá vált. A legtöbbet összetörték és beolvasz-
tották, hogy ezzel is gyengítsék a nemzeti eszme
erejét. Ez lett a sorsa a szarvasi turulnak is, ame-
lyet előbb megcsonkítottak, majd testét leemelték
és beolvasztották. Az utókor emelt újat helyette.
Nemcsak a szobrok tűntek el, magát a Turul szót
sem lehetett  kiejteni. 

A dömsödi madarat nem érte bántódás, de ke-
zéből eltűnt a kard, bal szárnyát pedig ismeretlen
lövedék fúrta át. Nem tudjuk, kik és mikor tették
ezt. A lövedék származhatott a szomszéd boros-
pincében tivornyázó orosz egyenruhásoktól, vi-
szont a kardról a mai napig nem tudunk. A két
szorító karom mellett a vastag bronz lap szabály-
talan, durva vágással ér véget. Talán a várható
megsemmisítést  megelőzve kellett megtenni ezt a
lépést, hogy megmentsék a szobrot a pusztulástól.

Elérkezett 1950. június 28-a, a magyar gyógy-
szerészek fekete napja. Ezen a napon az egész or-
szágban egyazon pillanatban, pontosan fél 10-kor
lépett be valamennyi gyógyszertárba a három ta-
gú államosítási bizottság, és vette állami tulajdon-
ba az addig magántulajdonban lévő 1400 patikát.
Nemcsak a gyógyszertárak kerültek államosítás-
ra berendezésükkel, felszerelésükkel, raktárkész-
letükkel együtt, hanem a tulajdonosok házai, au-
tói, kerékpárjai, írógépei is. A tulajdonosok nem
maradhattak helyükön. A gyógyszerészeket egyen-
ként áthelyezték, családjukkal, bútorukkal átköl-
töztették őket más községbe, ahol számkivetett-
ként kezdtek új életet. Kevés értelmiségi réteget
sújtott olyan megalázó módon az államosítás,
mint a gyógyszerészeket. Az ország 19 megyéjé-
ben és a fővárosban létrejöttek a Gyógyszertári
Vállalatok, ahol az igazgatói posztokra laikusokat
neveztek ki: párthű lakatosokat, borbélyokat, ci-
pészeket, segédmunkásokat. 

1950-ben Soós Istvánt Bugyira helyezték. Csak
ingó vagyonukat vihették magukkal. Itt kellett
hagyniuk a gondosan felépített patikát a hozzá
tartozó lakással,  díszes kerttel.

A dömsödi gyógyszertárba 1950. szeptember
7-én a kiskunlacházi születésű Télessy István
gyógyszerész került, akinek leszármazottait ma
örömmel köszönthetjük közöttünk. Télessy István
1967. december 31-ig szolgálta a dömsödi bete-
geket. Soós Istvánt családjával egy jelentéktelen
kis patikába helyezték Bugyira. A bugyi patikust
pedig áthelyezték Dabasra. A kizsákmányoló osz-
tályidegennek nevezett, mindenüktől megfosztott
gyógyszerészek felülkerekedtek a megváltozott
körülményeken. A történteket soha nem heverték
ki, de megmaradt számukra a betegek gyógyítá-
sának szolgálata.

A dömsödi madár új gazdát kapott. A Hajós-
kastélyt és területét kisajátította az állam. Hajós
Gergely lakásából üzemi konyha lett. A személy-
zeti lakásokból óvoda. A kastélyhoz tartozó mel-
léképületeket tanítói lakásokká alakították. A bir-
tok gazdasági bejáratából utcát nyitottak. A gyógy-
szertári porta egy részét eladta az állam.

A Gondviselés úgy hozta, hogy az  új tulajdo-
nos egy olyan tanár lett, aki műveltségével, sze-
rénységével és mély hitével méltó utódja lett az el-
távozó Soós Istvánnak. Takó Miklós katolikus
kántortanító vásárolta meg az ingatlant, a rajta lé-
vő szoborral együtt. Közvetlen mellé építette fel
otthonát. Az államosítás után tanárképző főisko-
lán végzett fizika-matematika szakon. Felesége
Matajsz Erzsébet gyógyszertári asszisztens volt,
aki 1965. február 5-től 1977. május 31-ig dolgo-
zott a gyógyszertárban. Egy leánygyermekük szü-
letett,  Mária, akit  ma családjával együtt szintén itt
köszönthetünk. Takó tanár úr nemcsak jó pedagó-
gus volt, kiváló ember is. Munkaideje nem ért vé-
get a kicsengetéssel. Igazi közösségeket épített
maga köré. Színjátszókört vezetett, vizsgázott or-
szágjáró-vezetőként az egész országot bejárta ta-
nítványaival. Nagy sikerű iskolai műsorokat ren-
dezett, magyar néptáncot tanított. A mai napig
emlékszünk kedves, békés szavaira, mosolyára.
Tekintélyét nem félelmetességével, hanem tiszte-
letreméltóságával szerezte meg. Életében nyomon
követhető a  kultúra és a haza szolgálata, a falu ér-
tékeinek védelme és megőrzése. 1960-ban ott ta-
láljuk a múzeumalapító Szabó Lajos tanító mel-
lett, akivel minden fellelhető cserepet, régi tárgyat
összegyűjtöttek, hogy tárlóba tehessék azokat.
Nekik köszönhető ma Dömsöd egyetlen múzeu-
ma. Amilyen hűséggel szolgálta faluját, olyan hű-
séggel őrizte a néhai Turul madarat. Talán az ő
személyének is köszönhető, hogy végül nem bán-
tották. Mély hallgatás övezte ugyan, titkairól nem
beszélt senki, mégis mindenki jól ismerte. Óvodá-
sok százai tekintettek fel rá napi sétájuk alkalmá-
val. Jól ismertük komor tekintetét, félelmetes
szárnyait. Sok generáció felnőtt azóta.

A régi gyógyszerész nem él már. 1974. au-
gusztus 8-án hunyt el Bugyin. Soha többé nem
jöttek vissza Dömsödre. Leánya, dr. Soós Ilonka
három évvel ezelőtt még egy Budapest közeli

idősotthonban lakott. A Takó házaspár elment
közülünk, a madár tulajdonosa a Pusztai család
lett. Ők 2020 februárjában úgy döntöttek, hogy
Dömsödnek ajándékozzák a szobrot. Régóta vágy-
tunk arra, hogy a miénk legyen. A család megér-
tette a kérést.

Olyan helyre akartuk tenni, ahol méltó módon
jelképezi az ezeréves gondolatot, az ország egy-
ségét, a hazáért hozott áldozat fontosságát, a ke-
resztény Magyarországot. Megtaláltuk ezt a he-
lyet. Most itt áll az országzászló mellett új talap-
zatán. Szárnyán begyógyult a seb, karmaiban újra
ott a kard. A hagyomány szerint amerre fordul,
abban az irányban védi országunk határait.

A kerecsensólyom soha nem épít fészket. Déli
fekvésű sziklákon költ. Ha a költőhely tönkre-
megy, új sziklát keres. 

A magyarok addig a helyig vonultak Európá-
ban nyugat felé, amíg meg nem találták azt a he-
lyet, ahol a kerecsensólyom fészkel. A Turul vég-
ső helyére talált. Száz év alatt sok mindent látott.
A kert magányából ismét magasba emeltük. In-
nen  hivatott védelmezni az ország zászlaját, hő-
seink emlékét,  magyar templomainkat.

Minden család kötelessége megismertetni a
felnövő generációkkal  a Turulhoz fűződő hagyo-
mányt, nemzetünk folytonosságát, a szó értelmét:
Haza.

Szeretném megköszönni a Pusztai családnak,
Pusztai Gyulánénak, Dr. Pusztai Attilának, Jaczi-
na Mariannának a döntést, hogy Dömsöd népének
ajándékozták a Turult. Köszönjük Bencze István
Polgármester Úrnak  és dr. Bencze Zoltán Jegyző
Úrnak, hogy támogatta a szobor felújítását és fel-
állítását. Köszönjük Láng Andrásnak az ügyért
való rendületlen közbenjárást és a felújítással kap-
csolatos teendőket. Köszönjük a hozzájárulást
azoknak a polgároknak, akik adományaikkal tá-
mogatták a felújítási munkálatok költségeit: Ben-
cze Istvánnak, Katona Ildikónak, Katona Ágnes-
nek, Balogh Lászlónak, Mészáros Csabának.

Köszönjük Dömsöd Nagyközség Önkormány-
zata Települési Munkacsoportjának a vigyázó
munkát, amellyel a szobor elszállítását és újrafel-
állítását elvégezték. 

A szobrot az utókornak felállították: 
Láng András
Pongrácz József
Magyar Márk
Juhász Imre
Czikora Lajos
Gyökeres Lajos
Túróczi György
Berki Zoltán
Szabó Zoltán
Lakatos Károly
Béczi András.

Büszke vagyok rá, hogy a település amelyen
élek, őrzi őseink hagyományait, a magyarság gon-
dolatának erejével teremt jövőt azok számára,
akik itt élnek majd. 

Isten óvja Magyarországot!
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A csomagolási hulladékok gyűjtésének idő-
pontjai:

2020. szeptember
Dömsöd 18.
üdülő 7.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg mun-
katársaink szállítási alkalmanként 2 db csere-
zsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szol-
gáló, sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a meg-
adott napon az összegyűjtött csomagolási hulla-
dék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető
bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális
hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő,
jól látható módon megjelölt (sárga színű vagy te-
tejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

Ezáltal havi egyszeri gyűjtési alkalommal is
megvalósul az összegyűjtött csomagolási hulla-
dékok elszállítása.

Fentiek miatt is, kérjük, fokozott gondosság-
gal járjanak el a hulladékok tömörítésével kap-
csolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szük-
séges hely, valamint a kihelyezésükhöz szüksé-
ges zsákok mennyiségét!

Azöldhulladék gyűjtésének időpontjai:
2020. szeptember

Dömsöd 10.
üdülő 28.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg mun-
katársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűj-
tésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló)
adnak. Megértésüket és segítő közreműködésü-
ket köszönjük!
Ügyfélszolgálat
cím: DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
telefon: 53/500-152, 53/500-153
e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
honlap: www.dtkh.hu

DÖMSÖD
Házhoz menõ szelektív hulladékok szállítási rendje

Ne hagyjuk elveszni!

Elektronikai 
hulladékgyûjtés

A 2020-as év őszén is megrendezésre
kerül a ROLFIM Kft. által szervezett la-
kossági elektronikai hulladékgyűjtés.

Időpont:
2020. november 14., szombat

Helyszín: 
2344 Dömsöd, Petőfi tér 

(a bútorbolt előtti parkoló)

Skrabán Attila Vilmos
környezetvédelmi vezető
e-mail: iroda@rolfim.hu

telefonszám: 06-30/400-8437

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 állag-
megóvás, mind pedig a felújítás elengedhetetlen. A szekkó
restaurálása csak ezt követően indulhat el.

A felhívás folyamatosan aktuális!
Idén a Kulturális Örökség Napjai (KÖN) keretében lehe-

tőség nyílik a Bazsonyi–Vecsési nyaraló és a benne találha-
tó szekkó megtekintésére!

A KÖN több mint harminc éve mind a vendéglátók,
mind pedig a látogatók számára az épített örökség, a régé-
szeti és természeti kincsek 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 legin-
kább jellemezni:

„AKulturális Örökség Napjainak célja
Az 1984-ben megfogalmazott gondolat – hozzáférhetővé, ingyenesen megtekinthe-
tővé tenni emlékhelyeket, műemlékeket a nyilvánosság számára:
• megismertetni, közelebb vinni az európai polgárokat kulturális örökségükhöz,
• felhívni a figyelmüket az örökség folyamatos megőrzésére, védelmére (különös te-

kintettel a veszélyeztetett emlékekre),
• más közösségek kulturális értékeinek, műemlékeinek megismertetése, felfedezése,
• tudatosságnövelő tevékenység (sikere növeli azoknak a magán- és közintézmények-

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

• a látogatók megismertetése különböző kulturális intézmények tevékenységével,
• 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 polgárok-
ban erősíti a kulturális örökség megóvásának igényét. Egy kicsit leegyszerűsítve azt
is mondhatjuk, hogy csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s
amit jól ismerünk és szeretünk, arról gondoskodunk is. Az Európai Örökség Napok
fontos szerepet játszik az európai identitástudat kialakításában, nemcsak kulturális,
hanem szociális, politikai és gazdasági értelemben is. Köszönhetően legalább rész-
ben 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 személyes felkeresésére, a helyszíneket
virtuális formában ismerhetik meg az érdeklődők. Az önkormányzat a felújítást követő-
en, a művészházaspár szellemiségét tovább víve tervezi, hogy a jövőben alkotóházat
szeretne itt működtetni. Legyen szívügyünk a Bazsonyi–Vecsési nyaraló megmentése!

Jöjjenek el szeptember 19-20-án a Bazsonyi–Vecsési nyaralóba! Várjuk Önöket!
Szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap az Alsó Dunapart 90. szám

alatt, valamint a Bajcsy-Zsilinszky út 6. sz. alatt 10–16 óráig várjuk az érdek-
lődőket. Vezetést igény szerint biztosítunk magyar nyelven. A programismerte-
tő elérhető az oroksegnapok.gov.hu oldalán. Vass Ilona múzeumvezető

Akik úgy érzik, nem veszíthetjük el a nagyra be-
csült művész házaspár és munkájuk hagyatékát, tá-
mogassák annak megmentését!

Adományaikat Dömsöd Nagyközség Önkormányza-
tának számlaszámára utalhatják: 

11742070-15393159 
A közlemény rovatba fontos feltüntetni: 

BAZSONYI–VECSÉSI nyaraló felújítása.

Az így beérkezett összegeket az önkormányzat el-
különítve tudja kezelni. Támogatásunk azért szüksé-
ges, mert a nyaraló és a szekkó felújítását teljes egé-
szében az önkormányzat egyedül nem tudja felvállal-
ni. Ezt az értéket ne hagyjuk elveszni!

2020. szeptember 19-20.
SZOMBAT–VASÁRNAP
INGYENES ÉPÜLET-

LÁTOGATÓ HÉTVÉGE

KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG
NAPJAI
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Előző cikkem óta ismét sok káresetünk volt.
A káresetek száma pontosan 10 volt e hónapban
is, akárcsak az előzőben.

Eddig 63 esetben voltunk riasztva és vonul-
tunk is az eseményekhez, valamint ha kellett, be
is avatkoztunk.  

Beavatkozásaink:
Július 29.
A riasztás téves – reggel égettek, de már nin-

csen a helyszínen tűzoltói beavatkozást igénylő
esemény. 2020. július 29-én 9:49-kor kaptuk a
riasztást: Dömsöd Fácán utcában tegnap is éget-
tek és ma is égetnek. A füst és a bűz elárasztja a
környéket.

Augusztus 1.
0 óra 07 perckor kaptunk riasztást, mely sze-

rint Dömsöd és Tass között az 51-es főúton sze-
mélygépkocsi őzzel ütközött. A bejelentő el-
mondása szerint a gépkocsi füstöl. A helyszínre
a ráckevei és a dömsödi szerek vonultak, vala-
mint a dömsödi polgárőrség és a rendőrség. Az
elhullott állatot a vadásztársaság fogja elszállíta-
ni. Személyi sérülés nem történt.

Ugyanezen a napon 12 óra 51 perckor kaptunk
riasztást Dömsöd Dunavecsei útra közúti baleset-
hez. Egységünk kiérkezéskor áramtalanítást vég-
zett. A BMW-ben utazók megsérültek, őket a
mentők ellátták. A Nissanban a vezetőn kívül
még kettő gyermek utazott, ők nem sérültek!

Augusztus 4.
Reggel 6 óra 03 perckor kaptunk riasztást

Dömsöd Neptun utcába, ahol az éjszakai vihar
miatt villám csapott egy fába. A helyszíni felderí-
tést követően kiderült, hogy nem is egy fa törzse
hasadt szét a villám miatt, hanem kettő. A hely-
színen a ráckevei önkormányzati, a dunaújvárosi
hivatásos tűzoltók és a dömsödi önkéntesek avat-
koztak be. A sérült fák eltávolítását nem sokkal
14 óra előtt fejezték be a kint lévő egységek.

Augusztus 7.
Némedi úton tűzesethez riasztották egyesüle-

tünket és a Keve 1-est. A helyszínen egy gyors-
beavatkozó sugárral és kézi szerszámokkal ol-
tottuk el a tüzet. A kiérkező ráckevei egység
fecskendőnket megtáplálta, és adat-felvétele-
zést végeztek.

Augusztus 10.
Dömsöd Bíró utcában fűnyírás közben egy

gázcső megsérült és szivárgás van. A kiérkező
rajok a helyszínt egy sugárral biztosították, a
csövet kiásták és elszorították a TIGÁZ kiérke-
zéséig. Beavatkozott: Keve 1, Dömsöd Öte.

Augusztus 16.
Dömsödön a Bíró utcában egy ház teljes ter-

jedelmében égett. A kint lévő szigetszentmik-
lósi, ráckevei és a dömsödi önkéntes tűzoltók 4
sugárral oltották el a tüzet. Személy az égő épü-

letben nem volt, személyi sérülés nem keletke-
zett, de az anyagi kár jelentős. 

16-án kora este udvaron vizet melegítettek.
Ezt valamelyik szomszéd bejelentette. Kiérke-
zésünkkor a tüzet a lakók eloltották. Az eset té-
ves jelzés volt.

Augusztus 21.
Kora este a ráckevei kollegákkal gázszivár-

gáshoz vonultunk. Egységünk a kiérkezés után
egy védősugár mellett a gázszivárgást kézi szo-
rítóval megszüntette. A TIGÁZ kiérkező szak-
emberei a hibát elhárították.

Augusztus 25.
Tölgyfa utca végébe kaptunk riasztást, ahol

egy fa nagyobb méretű ága lehasadt. A fa egy ka-
pura esett, amit megrongált, illetve teljes útzárat
képezett az adott útszakaszon. A rajok motoros
fűrész segítségével a káreseményt felszámolták.

„Új fecsi” ☺☺☺☺☺☺☺☺beszámoló 6.

Steyr Bronto 13 S 23 M20 TZF 200
Május 3-án „állt hadrendbe” a Steyr, azóta

rendesen sikerült bejáratnunk, megismerked-
nünk vele.  

Használata előtt gyakorlással kezdtünk, hisz
számunkra ez egy teljesen ismeretlen új típusú
gépjárműfecskendő volt. Elmondhatjuk, hogy
már most sokat használtuk, mert a teljes felmál-
házása előtt 2 káresetnél már vízszállítóként al-
kalmaztuk, 3.-a után pedig már ezt az autót hasz-
náltuk. Így eddig 2 alkalommal vízszállításra,
tűzoltásra 13 alkalommal, 14 alkalommal pedig
műszaki mentéshez vonultunk a 13S23-mal.

Ezekben az esetekben volt, hogy más telepü-
lésekre is vonultunk segítségnyújtásra, 2 alka-
lommal Kiskunlacházára tűzesethez.

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 weboldalun-
kon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.webno-
de.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 – augusztus hónapban történt:



Egy üzenetet szeretnék eljuttatni, amelyet
az utókornak küld Hirschler Rózsa, kedves
ismerősöm.

„Meséltem a bécsi barátnőmnek, Augusztá-
nak, hogy gyerekkoromban a kompnál a maká-
di oldalon a lagúnában szép tavirózsák voltak.
Egyik nyáron Auguszta egy nagy tő gyökeres
tavirózsát hozott. Leraktuk a stég mellé a Duná-
ba, ahol szépen kezdett terebélyesedni. Egyszer
jött egy szeles nagy vihar, amely a tavirózsát
tövestől elvitte Tass felé. Azután eltűnt... Egy
évvel később vettük észre, hogy a Holtágban a
tavirózsa megmaradt és szépen fejlődik. A ter-
mészet megoldotta, hogy jó helyen legyen.”

Hogy mennyire szép, azt mutatják azok a
fényképek, melyeket készítettem róluk és a
Dabi-sziget érintetlen részeiről. Rózsa néninek
köszönjük a történetet.                  Szabó Andrea

Az időjósok ijesztgetése ellenére ragyogó napsütésben kezdődött és fe-
jeződött be a XIV. Hal-Víz Napi rendezvény a Duna-parton.

24 főzőhely várta, hogy bemutassák tudásukat családtagjaiknak, bará-
taiknak, ismerőseiknek és persze a háromtagú zsűrinek (dr. Simon Tamás
zsűrielnöknek, Tanai István és Sztankó Henrik mesterszakácsoknak).

A finom ételek mellé a Ju és Zsu fantasztikus csapata biztosította, hogy
mindenki nagyon jól érezze magát. Délután a Zenit együttest adott egy
nagyon kellemes „retró” koncertet.

14:30-kor a zsűri „szigorú" ítélete megszületett, és megkezdődött az
eredményhirdetés.

Vad és különleges ételek kategóriában: I. hely: Kőbányai Szabadtűzi
Lovagok, II. hely: Kandúrok csapata, III. hely: Syr Gery és a csöppentő
csapat.

Magyaros ételek kategóriában: I. hely: Kőbányai Szabadtűzi Lova-
gok, II. hely: Szivacsok, III. hely: Fáziskeresők és barátaik.

Halételek kategóriában: I. hely: Kőbányai Szabadtűzi Lovagok, II.
hely: Syr Gery és a csöppentő csapat, III. hely: Feigl István.

A Dömsödi Horgász Egyesület különdíját nyerték el: Halételek:
Feigl István, Vad és különleges ételek: DDO3 kubikosok, Magyaros éte-
lek: Nálhi Márta és csapata.

A szabadtűzi lovagrend különdíját a Postás „csajszik” nyerték. Az ösz-
szes résztvevő emléklapot és egy kis ajándékot kapott.

Köszönjük a műsor szervezőjének,
Ócsai Jutkának az önzetlen segítségét és
munkáját.

Külön köszönet a teljesség igénye nél-
kül azoknak, akik anyagilag, valamint alapanyagokkal segítették, hogy a
rendezvényünk sikeres legyen. Böröcz Árpádnak, Fabók Jánosnak, Feigl
Istvánnak, Gyivi Jánosnak, Nálhi Eleknek, Székely Tibornak, Tóth Gá-
bornak (Isaszeg). Kiemelt támogatóink: Csaplár János, Mészáros Pál,
Poromb Péter és Szomor Dezső. 

Találkozunk jövőre a XV. Hal-Víz Napon.
Balogh István Ferenc főszervező

8 XXX.  évfolyam  9.  szám

XIV. Hal-Víz Nap a Duna-parton XIV.

A Holt Duna-ág
tavirózsái
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MEGTARTÁSA AZ AKTUÁLIS KORONAVÍ-
RUS HELYZETNEK MEGFELELŐEN ALA-
KULHAT! Jelentkezési határidőhöz kötött.
Feltétel: A versenyen csak a Dömsödi Horgász
Egyesület tagjai vehetnek részt, akik érvényes terü-
leti engedéllyel rendelkeznek az RSD-re, vagy erre
a napra napijegyet (3300 Ft) váltanak, amit a hely-
színen megtehetnek. A részvétel ingyenes, de előre
jelezni a részvételi szándékot 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, re-
gisztráció, sorsolás (a sorsolás
menete a regisztrációnál történt
érkezési sorrend alapján)

7:15–8:00-ig Horgászhelyek elfoglalása, előké-
születek (figyelmeztetés a későn
érkezőknek: 7:30 után lezárásra
kerül a versenypálya, a horgászhe-
lyek megközelítése ezután csak
gyalog történhet!!!)

8:00–8:05-ig Alapozó etetés (egy dudaszó)

8:15-kor Horgászverseny kezdete (egy du-
daszó)

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

11:15-kor A horgászverseny vége (egy du-
daszó)

11:15–12.00-ig Mérlegelés, pakolás (szemetünk
összeszedése), gyülekező, majd
közös ebéd a vízparton (halászlé,
melyet Ács Balázs készít el a
résztvevők részére). Ez alatt kerül
sor a díjkiosztásra.

Hozzátartozók részére is tudunk ebédet biztosítani
1000 Ft/fő áron. Ezt kérnénk külön jelezni és befi-
zetni 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 esetén 2 szektor).

Díjazás:

• Kategóriánként: 
Versenyzői, Gyermek, Női, Ifjúsági, 1. helyezett
serleg, 2. helyezett érem, 3. helyezett érem.
• Felnőtt kategória: szektoronként, 1. helyezett ser-
leg, 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 engedé-
lyezett.
3. Etetőanyag max. 15 liter + élő anyag: csonti 1 li-
ter, etetőszúnyog 1 liter.
4. Bármilyen csalival lehet csalizni, kivéve az élő
hal és halszelet.
5. Az értékelésbe minden hal beleszámít, mérettől
függetlenül.
6. A méretkorlátozás alá eső ún. retúr halat mérle-
gelésig 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 végén,
mérlegelés után lesz összesítve, amiket addig
nagyméretű karikás szákban kell megőrizni!
10. A rakós bottal (is) horgászó tagjaink csak a ver-
senyzői kategóriában indulhatnak.

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

Személyesen:
Célponty Horgászbolt Dömsöd, Átrium üzletház
nyitvatartási időben,
Dömsödi HE irodája (Kossuth L. út 31.) szomba-
ton 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 kate-
góriában kíván indulni.

H.E. Versenybizottsága

Dömsödi Horgász Egyesület

2020. évi Zárt Horgászverseny 
kiírása

Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy 

Dömsöd nagyközségben

2020. 10. 12-től 
2020. 10. 15-ig

Tüdõszûrést 
tartunk!

A vizsgálat ideje naponta:

Hétfőn: 08:00–18:00 óráig

Kedden: 08:00–18:00 óráig

Szerdán: 08:00–18:00 óráig

Csütörtökön: 08:00–18:00 óráig

Pénteken: –

A tüdőszűrés helye:

OMK 
(Dömsöd, Béke tér 2.)

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság
számára ajánlott vizsgálat! 
A szűrővizsgálat 40 év feletti lako-
soknak évente egy alkalommal to-
vábbra is ingyenes. 40 éves kor
alatt, illetve munkahelyi alkal-
massági vizsgálathoz a vizsgálat
díja 1700 Ft, mely az OEP által
országosan elrendelt összeg. A be-
fizetés a szűrőállomáson kapható
csekken történik. A 14-18 év közöt-
ti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló és szülői beleegyező nyilat-
kozat szükséges. A törvény által kö-
telezetteknél, illetve a 18 évnél idő-
sebb tanulóknál, akiknek az oktatási
törvény ezt előírja, a vizsgálat termé-
szetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC, illet-
ve sok más tüdőbetegség időben
történő felismerésére! Kérjük, a
vizsgálatra hozza magával személyi
igazolványát, TB-kártyáját, illetve
ha van, az előző évi tüdőszűrő iga-
zolást!

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel –

garanciával. 

06-30-964-0485
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A köznevelési törvény alapján:
• a gyermek abban az évben, amelynek augusz-

tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a neve-
lési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt. (A nevelési év
kezdete mindig az adott év szeptember elseje!)

• A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott
– kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjá-
ig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,
a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiak-
ban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyer-
mek családi körülményei, sajátos helyzete indokol-
ja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni,
csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken la-
kóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Tehát kell
szabad férőhelynek lennie!!)

Nagy változást jelent a család életében, amikor
a gyerek eléri a kort, ami az óvodába lépéshez
szükséges. Ilyenkor sokféle kérdés felvetődik, szü-
lőként pedig elkezdünk aggódni.

Mi is az óvodaérettség? A gyermekek körülbelül
hároméves korukra válnak képessé arra, hogy né-
hány órát szüleik nélkül is el tudjanak tölteni. En-
nek azonban vannak belső feltételei, ilyen például
az én-tudat, vagyis az, hogy tudja, lénye világosan
elkülönül az őt körülvevő világtól. Rendelkeznie
kell egy szilárd belső képzettel a szeretett szemé-
lyekről, így fantáziája segítségével bármikor elő
tudja hívni saját megnyugtatására anya, apa arcát. 

Ettől a szülők nélkül töltött idő már nem tűnik
végtelen, reménytelen várakozásnak, szorongás-
keltő helyzetnek. Fontos a szobatisztaság, valamint
az, hogy képes legyen az önálló étkezésre (ami
még fontos lehet, hogy a szülőkön kívül mástól is
elfogadjon ételt), rendelkezzék a kommunikáció
azon képességével, amely segítségével meg tudja
értetni magát. Ha ezek megvannak, biztosak lehe-
tünk benne, hogy gyermekünk valóban felkészült
az óvodai életre. Nem fogja elviselhetetlennek
érezni a hosszas távollétet a megszokott környeze-
tétől, édesanyjától, bizalommal lesz majd egy ide-
gen felnőtt iránt is, és képes lesz a tartós együttlét-
re, beilleszkedésre egy gyermekcsoport többé-ke-
vésbé szervezett, de mindenképpen bizonyos sza-
bályok szerint működő, hierarchikus rendszerébe.

Jó tanácsok:
• Alakítsunk ki egy napirendet
Az oviban nemcsak az új környezettel kell meg-

birkóznia a csemetének, hanem rengeteg szokást és
szabályt is el kell majd fogadnia. Ezekre is fel lehet
készülni, ha az anyuka a gyermek születésétől fogva
igyekszik kialakítani egy napirendet, ami a gyermek
igényeihez, természetes életritmusához igazodik. Ér-
demes megpróbálni a beszoktatás előtti időben egy,
az óvodához hasonló napirendet kialakítani otthon. A

tevékenységek egymásutánja minden óvodában ha-
sonlóan alakul: reggeli, ezután játék, különböző tevé-
kenységek a pedagógus irányításával, időjárástól füg-
gően udvari, szabadtéri játék. Dél körül ebéd, majd
körülbelül két és fél óra pihenés, alvás. 

Minél nagyobb a gyermek, annál nehezebb az
otthoni napirendben tartani a délutáni alvást. A
gyermek nem érzi magát fáradtnak, nem akar
aludni, a szülő pedig ezt elfogadja. A pszichológu-
sok, óvodapedagógusok ennek ellenére úgy vélik,
egy hároméves gyermek szervezetének még szük-
sége van a pihenésre. Ha semmiképp nem kíván
aludni, akkor is iktassunk be egy rövid pihenési
időt, például úgy, hogy a szülővel a gyerekszobá-
ban csendes, lazító tevékenységet folytatnak: halk
zene mellett meseolvasás, beszélgetés, simogatás,
játékos masszázs. A pihenés után jöhet valamilyen
könnyű uzsonna, majd játék, szabadtéri időtöltés
vacsoráig. Érdemes korán ágyba bújnia a kicsinek,
főként, ha a délutáni együtt pihenés kimaradt. A
nap lezárása a mesélés, a beszélgetés.

• Beszélgessünk, meséljünk az oviról
Érdemes emlegetni az ovit és mesélni róla a gyer-

meknek, akár mesekönyvből is. Minél részleteseb-
ben mesélünk neki, annál kézzelfoghatóbbá válik
számára, mi is vár majd rá. Elevenítsük fel a saját
óvodáskori élményeinket, biztosan sok ilyenre em-
lékszünk, nézegessünk régi fényképeket erről.

Viszont ne úgy vezessük fel az ovit, hogy mi-
lyen jó lesz neki ott. Az igazság az, hogy sokkal
nehezebb lesz az oviban, mint otthon, ahol övé a
maximális figyelmünk, nem kell osztoznia rajta
húsz-huszonöt másik gyerekkel, nincs annyi sza-
bály, amit be kell tartani, és sok mindenben alku-
dozhat is anyával, aki ott van mellette, elérhető kö-
zelségben. Az óvoda inkább az újdonság varázsá-
val lehet számára vonzó: érdekes lesz együtt lenni
a sok hozzá hasonló kisgyerekkel, a pici mosdók,
székek és a rengeteg színes játék, amilyen nincs
otthon, a nagy udvar, a tornaszoba, a közös progra-
mok: ezek mind-mind megmozgatják a képzeletét.

AZ ÓVODÁSKOR KÜSZÖBÉN: Amit jó ér-
zéssel elvárhatunk egy három éves gyermektől,
azok az alábbi dolgok:

• Szobatisztaság
Az óvodák sem személyi, sem tárgyi feltételeik

tekintetében nincsenek felkészülve a pelenkázásra.
Az óvodaérettségbe tehát a hároméves kor betöltése
mellett egy bizonyos fokú önállóság is beletartozik,
ami a szobatisztaság képességét is magába foglalja:
a gyermek tudja szabályozni ürítési funkcióit, jelez-
ze, ha WC-re kell mennie (vagy önállóan tegye azt),
s azt is, ha ebben segítségre van szüksége.

Ezzel együtt, ha már gyermekünk ovikezdésre
nagyobb fokú előrehaladást tett meg a szobatiszta-
ság felé vezető úton (nappalra szinte már szobatisz-
tának mondható, még ha nem is ágytiszta – ez az éj-
szakai szobatisztaságot jelenti), jó esélyekkel el is
kezdhetjük az ovit. A hiányosságokat: a még egy-
szer-egyszer előforduló „baleseteket” azért jelezzük
az óvónőknek. A délutáni alvásnál eleinte, vagy a
később alkalmanként előforduló „balesetekkel”
még az óvodában is (általában) toleránsak. Ha az

elején többször is bepisil a gyermek, egy vízhatlan
lepedőt érdemes beszerezni, és bevinni az oviba. A
későbbi alkalmi bepisilés jelezheti, hogy nyugtala-
nabb a gyerek, nagyon fáradt, esetleg beteg lesz. 

• Kommunikáció
Ehhez szorosan kapcsolódik a kommunikáció.

Nem kell a gyermeknek sem angolul, sem egyéb
idegen nyelven tudnia, először a saját anyanyelvét is-
merje és alkalmazza, valamint tudjon és akarjon be-
szélni, szükségleteit jelezni, kifejezni! Egy kis óvo-
dásnak már rendelkeznie kell annyi és olyan szó-
kinccsel, hogy el tudja mondani a felnőtt számára a
gondolatait, érzéseit, igényeit, és tudjon válaszolni
rövid szószerkezetekben az őt érintő kérdésekre.

• Evőeszköz használat
Elvárható a kis óvodástól, hogy ne az óvodában

lásson először evőeszközt! A főétkezéseknél evő-
eszközzel étkeznek a kicsik, kanalat, villát már az
óvodáskor kezdetén kaphatnak/kapnak, tompa végű
kiskéssel is ismerkednek nagyobb korban. Sajnos a
tapasztalat azt mutatja, hogy több gyermek úgy ér-
kezik otthonról, hogy még cumisüvegből etetik,
itatják, ami az első darabos étel elfogyasztásának a
kudarcánál derül ki. Azon túl, hogy a többi gyermek
számára kuncogás vagy csodálkozás tárgya lehet,
elmarad a belgyógyászati szempontból is nagyon
fontos rágás, mely az emésztés egyik alapja. A ké-
sőig elhúzódó cumiztatás pedig egyéb deformitáso-
kat okozhat a szájüregben és a fogazatban, melynek
hatására a későbbiekben logopédiai eltérés mutat-
kozhat, ami kihat a beszédfejlődésre is.

• Pohárhasználat
A pohár ismerete és rendeltetésszerű használata

is elengedhetetlenül fontos és elvárható. Mindezek
megtanítása nem az óvoda feladata, illetve idő
sincs ezek megtanítására egy 20-26 fős csoportban.
A szomjúságérzet kielégítése is akadályba ütközik,
ha nem tud önállóan inni. Természetesen az egyéni
bánásmód elvét betartva segítenek a dadusok és az
óvodapedagógusok, de a gyermeknek is nagyobb
sikerélmény, ha kis segítséggel ugyan, de önállósá-
got próbálgatva iszik és étkezik.

• Minden ételt kóstoljon meg
Az óvodapedagógusok szinte egyöntetűen nyilat-

kozzák, hogy az étkezések alkalmával lehetőleg min-
dent meg kell kóstolnia a gyermeknek. Ez is otthon-
ról hozott minta. A gyermeknek meg lehet tanítani,
hogy picit mindenből kell enni, és ami nem ízlik, azt
nyilván nem erőltetjük. Sajnos a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy sokan rámondják: „nem szeretem”, mi-
közben sosem evett hasonló ízvilágú ételt. Óvodá-
ban a „szelíd erőszak” elvét alkalmazva biztosan
fogják mondani a gyermeknek a nevelők, hogy egy
falatot mindenből kell kóstolni, ezért tanácsolom,
otthon kezdjék el ezt a praktikusságot alkalmazni, ne
a beszoktatás időszakát terheljük ezzel a kérdéssel!

• Cumi használata
Óvodába már semmiképpen se vigyük a cumit,

hacsak nem a délutáni alvásidő elengedhetetlen
kelléke! Fontos, hogy ne a beszoktatáshoz kössük
a megnyugtatást szolgáló cumi elhagyását, ne fo-
kozzuk a „traumatikus” élményeket, inkább tuda-
tosan szoktassuk le a kicsiket, időzítve ezt az óvo-
dába készülődés időszakához.

Amit az óvodáról a szülõknek tudni érdemes
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A cumi mentén rossz irányba nőnek a fogak,
ezért összetorlódhatnak, előre állhatnak. Az állandó
cumizás miatt folyamatosan termelődik a kicsi nyá-
la, ezért a nyálmirigyei megduzzadhatnak, fájdal-
masak lehetnek, szélsőséges esetben még be is
gyulladhatnak. Ennél gyakrabban előforduló prob-
léma, hogy a kicsi folyton a cumival együtt játszik,
leteszi a koszba, aztán megint a szájába veszi, ami
betegségek forrása lehet. Pl. az állandó szájfertőzé-
sek, afta hátterében is állhat a cumizás. A beszédfej-
lődés szempontjából sem előnyös a folytonos cumi-
zás, a beszéd csak későn alakulhat ki, valamint a ki-
csi cumival a szájában nem tudja érthetően kifejezni
magát, később logopédiai problémákat okozhat.

• Orrfújás
Sarkalatos kérdés minden gyermek óvodás

életében az orrfújás. Főleg őszi időszakban le-
het gyakorolni a kicsikkel. Nem alapkövetel-
mény, hogy egy kiscsoportos tudjon orrot fújni,
az azonban elvárandó, hogy ismerje a papír
zsebkendőt és annak rendeltetésszerű használa-
tát, illetve jelezze, ha szüksége van orrfújásra,
és ne a ruha ujjába törölje! A felgyülemlett, le-
rakódott orrváladék egészségügyi szempontból
is kellemetlen lehet.

• Öltözködés
Ugyanez az elvárás vonatkozik az öltözködésre

is. Ismerje fel saját ruhadarabjait, és legyen készte-

tése arra, hogy segítséggel próbálkozik az öltözkö-
déssel. Gombolás, sapkakötés és cipőfűzés nem
várható el egy kiscsoportostól, de az arra való tö-
rekvés és próbálgatás igen.

Kedves Szülők!
Talán első olvasásra soknak és teljesíthetetlen-

nek tűnnek a cikkben felsorolt elvárások, de a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy megfelelő nevelési
mintával és a kellően ráfordított időfaktorral az
Önök gyermekei igenis képesek ezen feladatok el-
sajátítására, mire óvodába mennek.

Madarász Mária
óvodapedagógus/intézményvezető

Július utolsó hetében került megszervezésre a nyári napközis táborunk
itt Dömsödön. Lehangoló volt a szervezés elején, hogy anyagi nehézsé-
gek merültek fel. Semmiképpen nem szerettünk volna a gyermekek szüle-
itől pénzt kérni erre a hétre. Már megszokták, hogy nálunk tartalmas és
még ráadásul ingyenes is a táborozás.  Mertünk segítséget kérni a telepü-
lés képviselőitől, akik azonnal aktivizálták magukat és jöttek az élelmi-
szeradományok és a segítségük. Jól összehangolt szervezéssel, csodálatos
programokkal és empatikus helyi segítőkkel minden jól alakult.

Több éve követjük azt az elvet, hogy minél jobban ismerjék meg a gye-
rekeink a helyi példaképeinket, vállalkozásainkat. Idén szempont volt,
hogy legyenek tisztában azzal, mit jelent az ökológiai lábnyom fogalma,
hogyan vigyázzunk Föld-anyánkra, hogyan tudunk önellátók lenni, ha
van egy kis megművelésre alkalmas kertünk, ha van pár haszonállatunk.
Nagyon lelkesen fogadtak bennünket Rakszegi Zitáék, akik a biogaz-
daságukat mutatták be, és bepillantást engedtek életükbe, mely egyfajta
követendő életformát jelent. Vendégül láttak Pándi Enikőék is, akik őster-
melőként a saját készítésű sajtjaikkal és egyéb kecsketejből készült fi-
nomságokkal vártak, és ezekkel a termékekkel járnak a környező piacra és

készítenek megren-
delésre sajttálakat.
Meghívott előadó-
kat is fogadtunk,
akik a Hangák kö-
zül jöttek hozzánk
(zöldre vált nők kö-
zössége), és meg-
mutatták, hogyan
lesz a hulladékból
újra hasznos tárgy,

valamint újrahasznosításból készült játékaikat is használhatták a gyere-
kek. Egész héten kint voltunk a szabad levegőn, a Petrovics-féle ház ud-
vara zsongott tőlünk. Sokat kézműveskedtünk, csapatjátékokat szervez-
tünk, amelynek értéke pont az, hogy a gyerekek közösségben tudjanak
egymással játszani. Egyik nap nagyot kirándultunk kerékpárral a ráckevei
szabadstrandra. A sok játék és mozgás kellemesen elfárasztotta a gyereke-
ket, és a visszhangból tudjuk, hogy igen jól érezték magukat. 

A heti programok lebonyolításában segítségünkre volt az iskola pszi-
chológusa, az iskolai szociális segítők, képviselőink és múzeumigazga-
tónk. Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget! 

Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetője: Christoph Gáborné

Nyári napközis táborunkról
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PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
A Dömsödi Kármentő Hagyomány-

őrző Kulturális Egyesület a Trianoni
békediktátum 100. évfordulójára em-
lékezve és a Nemzeti Összetartozás
Évére is tekintettel esszé pályázatot
hirdet dömsödi felső tagozatos iskolá-
sok számára.                                                  

A pályázaton tanulói, baráti vagy
családi közösségek indulhatnak. 

A pályázat célja: olyan írásművek
elkészítése, amelyek bemutatják, hogy
ma a dömsödiek milyen információk-
kal, emlékekkel rendelkeznek a 100
évvel ezelőtti tragikus országcsonkí-
tásról. 

– Külön plusz pontokat jelentenek
azok a családon belüli vagy a települé-
sen belüli dokumentumok, személyes
levelek, képeslapok, fotók, tárgyak
(például nagyszülőktől, dédszülőktől
maradt használati eszközök), amelyek
akár a Trianoni szétdaraboláshoz kap-
csolódnak, és az adott korra utalhat-
nak. Esetleg a leszakított országré-
szekből származnak, s az ott élő nem-
zettársainkkal valamilyen kapcsolatra
mutatnak. 

A pályázat terjedelme: fotókkal
együtt legalább 5 – maximum 20 olda-
las lehet. A/4-es formátumban. 

Beadás: 1 példányban papír formá-
ban, ajánlott levélben a következő
címre: Dömsödi Kármentő Hagyo-
mányőrző Kulturális Egyesület 2344
Dömsöd, Szabadság utca 69. A pályá-
zati anyag nem utalhat az elkészítők
személyére. A pályázók külön lezárt
borítékban helyezzék el a pályázatban
részt vevők adatait: név, életkor, lak-
cím. A lezárt borítékra csak a jeligét
kell ráírni. Ezt a lezárt borítékot mellé-
kelni kell a pályázathoz.  

Beadási határidő:
2020. október 18.  
Eredményhirdetés:
2020. november hónapban
A pályázók jutalma:
1. helyezett csapat: 
30.000 Ft-os vásárlási utalvány
2. helyezett csapat: 
20.000 Ft-os vásárlási utalvány
3. helyezett csapat: 
10.000 Ft-os vásárlási utalvány

A pályázattal kapcsolatban a Kár-
mentő Egyesületnél lehet érdeklődni:
tel.: 06-30-2-111-963 Kopor Tihamér.

ALMAVÁSÁR A
GYÜMÖLCSÖSBEN

Szigetbecse és Makád közötti út mellett

szeptember 12-től október 11-ig minden nap 9-16 óráig.
Széles fajtaválaszték őszi és téli almákból.Tel.: 06-30-900-5898

Drogfogyasztás elleni felvonulás
Dömsödön

Drogprevenciós programban vállal-
tak szerepet a Ráckevei Roma Önkor-
mányzat, a Dömsödi Roma Önkor-
mányzat, az Európai Romákért Egye-
sület, valamint a Pest megyei Roma
Önkormányzat képviselői.

Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a
drogfogyasztással járó súlyos követ-
kezményekre, mely nemcsak az egész-
ségre, hanem a családi és társadalmi
kapcsolatokra is romboló hatást gya-
korol.

2020. augusztus 29-én a dömsödi művelődési központ elől induló felvonulók aktív részvételükkel fejez-
ték ki a drogozás, a drog terjesztése elleni felháborodásukat. Egészségükért, családjaikért és a fiatalokért
való aggódásukat. A felvonuláson gyermek, tinédzser, közép- és időskorú emberek vegyesen vettek részt,
hiszen a drogellenes fellépés közös érdek!

„Sportolj, táncolj! Ne drogozz!”
„Ne drogozz! Nem éri meg!”
„Ne drogozz, az egészséged és életed megy rá és családod!” – olvashattuk a táblákon.
A felvonoulást a dömsödi polgárőrök és a ráckevei rendőrség biztosította.

Vass Ilona
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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 tizedik részeként dr. Zacher Pálról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

DR. ZACHER PÁL
(1912–1995)

A doktor úr fia, dr. Zacher
Pál így emlékezik vissza az édes-
apjára:

1912. január 25-én született Lip-
toújváron, ami ma Szlovákiában
található, a Vág partján. Édesapja
erdőmérnök. Egy fiú- és egy lány-
testvére volt. 

Az általános iskolát szülőváro-
sában járta ki. Nagybátyja először
a kolozsvári, később Győrbe köl-
tözve itt is az egyetem orvospro-
fesszora lett. Feltehetően az ő pél-

dájára választotta az orvosi pályát, de a családban több orvos is volt kü-
lönböző szakterületeken. Az orvosi egyetemet Szegeden végezte el, majd
egy magánszanatóriumban kezdett dolgozni.

1944-től Kiskunmajsán egy 40 ágyas kórházat akart létrehozni. Egy már
meglévő épületben az átalakítási munkálatokkal elkészültek, de ekkor jött
az államosítás. A gyógyítás el sem kezdődhetett. 1948-at írunk ekkor. Szo-
ciális otthonként, legutóbb idősek otthonaként működött az épület.

Ezután Kiskunhalason átmenetileg rendőrorvos lett. Innen Budapestre
került az V. kerület Hold utcai rendelő körzeti orvosaként.

Három gyermeke született.

Közben 1949-50-től Dömsödön magánrendelésen is fogadta a be-
tegeket. Rendelője a Petőfi út és a Szabadság út sarkán állt. (Ez az
épület ma is itt található.) 

Messziről is érkeztek hozzá a gyógyulni vágyók, volt olyan is, akit
lovas kocsin, ágyneműbe bugyolálva hoztak. 

Nyugdíjazásáig a Pesterzsébeti Szakrendelőben dolgozott.
Budapesten halt meg 1995. május 13-án, 83 éves korában. Evangé-

likus szertartás szerint lett eltemetve a XI. kerület evangélikus temp-
lom urnatemetőjében.

Dr. Zacher Gábor, a doktor úr másik fia „A mindennapi mérge-
ink” című könyvében (amiben megemlíti Dömsödöt is) így ír a csa-
ládjáról: 

„Menjünk vissza az öt generációra, tehát a dédapára, ükapára…
Kezdjük onnan!

Adva volt a Binder család, még Ferenc József orvosa is egy Binder ne-
vű emberke volt, akivel ükapai kapcsolatban vagyunk. Aztán dédnagy-
apám is orvos lett, nagyapámnak pedig a testvére volt orvos.
Ő már Zacher volt?
Ő már Zacher volt, igen. Patológus volt Győrben, a nagypapa ugyanott

volt erdőmérnök.”
(Dr. ZACHER GÁBOR – Dr. KARIZS TAMÁS: A ZACHER; 

MINDENNAPI MÉRGEINK)

SZEMÉTSZEDÉS DÖMSÖDÖN
2020. szeptember 26-án ismét szedjük együtt a szemetet!

Találkozzunk 9:00-kor a Polgármesteri Hivatal előtt, ahonnan a létszámtól függően kisebb csapatokban
megyünk a helyszínekre. Láthatósági mellényt és kesztyűt mindenki hozzon magával!

TISZTÍTSUK MEG EGYÜTT DÖMSÖDÖT!

Adományok
Márciustól fogva van lehetősé-

günk kisebb adományok közvetí-
tésére azok számára, akik szerény
jövedelemmel rendelkeznek, vagy
tartós betegség miatt nehéz körül-
mények közé kerültek. Az ado-
mányok tartalma változó, tartal-
mazhat száraz élelmiszert vagy
húsfélét. Azok számára, akik
nyugdíjasok, idősek vagy nehe-
zen mozognak, igyekszünk elvin-
ni a csomagokat. Ebben Dömsöd
község képviselői közül vállal-
nak néhányan nagy szerepet. 

Akit eddig még nem tudtunk
elérni és szívesen fogadnának
csomagot, és valóban indokolt a
kérésük, nyugodtan jelezzék.

Megtehetik ezt az önkormány-
zat családsegítő szolgálatánál, bár-
melyik képviselőnél vagy nálam.
A támogatóknak ezúton is kö-
szönjük a felajánlásokat!

Szabó Andrea 
06-30-594-7169

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitvatartása
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.
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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!

Frankó Tamás
Frankó Tamást szerintem nagyon sokan is-

merik Dömsödön, annak ellenére, hogy nem
született dömsödi. Kb. 9 éve él Dömsödön, és a
Faragó Zöldség-Gyümölcs és Csemege Boltban
találkozhatunk vele leginkább. Esztétikai és
szépérzékéről a kis üzlet külső és belső kinéze-
te, hangulata is árulkodik.

– Mit tartasz fontosnak Magadról?
– A világra nyitott, érdeklődő személynek tar-

tom magam. A munkában közvetlen, a magán-
életben viszont visszahúzódóbb személy vagyok.
Szabadidőm első számú elfoglaltsága a fotózás,
aztán persze jöhetnek a barátok, zene, tudomány,
mély lélektan, na és persze a művészet…

– A képeidet úgy teszed fel, hogy „KoxBy
Art” – ez honnan jött?

– Ez egy régi sztori, még a középiskolából.
Abban az időben jött divatba a szolárium, én
meg sokat jártam, így aztán sötétbarna volt a bő-
röm. Egyik osztálytársam (Patrícia) azt mondta,
hogy úgy nézek ki, mint egy kokszos! (jelentsen
ez bármit is) – Gyűlöltem ezt a nevet, de egy idő
után már a haverok is így hívtak. Szóval beletö-
rődtem a Kokszos névbe. A „Koksz”-ból jött a
„Koxby art”, ami kb. annyit jelent, hogy: „a mű-
vészet velem”.

– Belecsapok a közepébe! Ami nekem na-
gyon tetszik, az az egyéni látásmódod. Ez ho-
gyan kezdődött?

– Minden, ami kreatív, én azt szeretem. Amire
konkrétan emlékszem, hogy 15-20 évvel ezelőtt
a nővérem hazajött Angliából, és hozott egy di-
gitális fényképezőgépet. Csináltam magamról
egy absztrakt „művészképet”. Akkor jöttem rá,
hogy szeretek fotózni, és vonz az elvontabb, mű-
vész világ. A mai napig megvan az a kép. Úgy
gondolom, hogy ott kezdődött el. Voltak külön-
böző korszakaim, például Photoshopban csinál-
tam különféle digitális festményeket, ebben is
mindig a kreatív dolgok érdekeltek.

– A régebbi munkáidat megtartottad?
Voltak sikerélményeid már akkor?

– Természetesen igen, megvannak a régebbi
fotóim is, egy külső lemezen. Néha jó nosztalgi-
ázni. Vagy megfigyelni, hogy mennyit fejlőd-
tem az évek alatt.

Sikerélmények is voltak. Konkrétan kettő ug-
rik be. Az egyik nagy sikerélményem az volt,
amikor csináltam egy saját kiállítást a fotóim-
ból. Nem kell monumentális dologra gondolni,

mert egy szilveszteri bulit dobtam fel ezzel a
kreatív ötletemmel, de úgy gondolom, hogy ki-
rályul sikeredett!

A másik sikerélményem egy kozmetikai cég
fotópályázata volt. A szépséget kellett kifejezni.
Beküldtem egy fotót, amit később kiállítottak az
Andrássy úton. A világhíres fotográfus Szipál
Márton is megnézte a képemet. Utólag sajná-
lom, hogy nem mentem oda hozzá beszélgetni.

– Folyamatosan fényképezel azóta?
– Ha valaki folyamatosan fotóz, akkor van,

hogy megakad. Ez nálam is így volt, és néha
még most is így van. Főleg a téli időszakban,
amikor nincs meg feltétlenül az inspiráció, an-
nak ellenére, hogy gyönyörű témák vannak kint
a természetben. Ha kimész a falu szélére, fan-
tasztikus képeket lehet csinálni. A Dömsöd Más
Kép(p) csoport ezért is jó, mert inspirál, szinten
tart, nem engedi azt, hogy leragadj, mert csak
kellene pár fotót csinálni! Megnézed a többiek
képét, és kaphatsz tőlük egy kis „löketet”.

– Mennyire tudatosak a képeid?
– Én inkább a pillanat híve vagyok. Lehet,

hogy azért is, mert a hobbifotózás területén any-
nyira nem tervez az ember. Ha elmegyünk vala-
hova, akkor ott kiszúrom a pillanatot. A kocsi-
ban például mindig fotózok. Nagyon izgalmas,
mert csak másodperceid vannak, hogy észre-
vedd a témát, beállítsd a gépet, és elkapd a pilla-
natot. Volt az a sasos képem a Dömsöd Máskép(p)
oldalon, a ráckevei ipari parkban a naperőműnél.
Az úgy készült, hogy suhantunk tisztes tempó-
ban, amikor a távolban megláttam a sast. De va-
lamiért „lefagyott a kezem”. Elhagytuk, de a sas
még mindig figyelt. Éreztem, hogy engem vár.
Megálltunk, visszatolattunk, felemeltem a fény-
képezőgépet, és csak két kattintásra volt időm, és
örökre elrepült! Szóval a pillanat nagyon fontos.
Most járok egy fotós suliba, ahol meg pont azt
tanítják, hogy tervezzél! Vannak feladatok, me-
lyek kifejezetten a tervezésre épülnek. Nekem
most pont ez a feladatom, hogy a barátokról kell
portréképeket készíteni a sulinak.

– Akkor most portrézol?
– Igen, egy picit belesek a portréfotózás ku-

lisszái mögé. Van egy jó tanárom, aki nagyon
érzi azt, hogy kinek milyen feladatot kell adni,
ami már nem a komfort zóna, hanem azon túl-
lép. Egy portréfotósnál nagyon fontos, hogy
könnyed, nyitott legyen a fotós az emberekkel.
Sokat kell beszélgetni egy jó portré elkészítésé-
hez. Összességében ez a feladat nagy kihívás a
számomra, amit örömmel fogadtam, és kíván-
csian várom, hogy mi lesz a véleménye.

– A fotómanipulálást csinálod még?
– Ez a korszak elmúlt. Néha vannak gondolata-

im, hogy újra kéne Photoshop-os montázsokat ké-
szíteni, de már nem olyan erős a késztetésem ez-
zel kapcsolatban. Maga a fotózás az valahogy
mindig jobban vonzott, annak sokkal erősebb az
alapja bennem, mint a géppel szerkesztett képek-

nek. Persze annak is van egy fantáziája, meg ott is
elszállhatnak az érzelmek és kikapcsolhatod a vi-
lágot, de valahol a fotózás az egy szabadabb dolog
a számomra. Mész és csinálod, ott, ahol vagy.
Amikor hazajövök, megnézem a képeket, és látok
egy – az én szintemhez mérten – igazán jó képet,
akkor napokig boldog vagyok! Az pedig a hab a
tortán, ha a nézőknek is elnyeri a kép a tetszését.

– Mennyi utómunkát tartasz szükségsze-
rűnek?

– Nem akarom, hogy a valóságot elveszítse a
kép! Alapvetően azt szeretném, hogy amit én le-
fotóztam, azt lássa a néző! Nem szeretem a túl-
tolt képeket, mert az már nem az, amit fényké-
peztél, hanem egy fikció, azzal egy teljesen más
világot teremtesz! Persze ezt is egyfajta kreati-
vitásnak kell tekinteni, de a fotózás nem erről
szól, hanem hogy odamész, lefotózod és kész!
Nézzük, mit csináltál! Az a Te tudásod! Hogy
utána a számítógéppel mit csinálsz, az már nem
a fotós tudás, hanem technikai tudás, egy prog-
ram használatának ismerete. Meg kell találni a
határt – én úgy gondolom.

– Mi a véleményed a telefonos képekről?
– A fotózás szerintem pont arról szól, hogy a

valóságot rögzítem, a pillanatot, a valós részle-
teket. A telefonos fotózás egy eltorzult világ.
Mindenkinek ugyanolyan a bőre, mindenki
gyönyörű, nincsenek ráncok, de a valóság nem
így néz ki! Ha húsz év múlva visszanézed a régi
képeidet, ugyanaz az arc köszön vissza rád, mint
az öt perccel ezelőtt elkészített képeden! A fotós
feladata, hogy úgy készítse el a képet, hogy a
valóság megmaradjon, és a fotón szereplő sze-
mély is elégedett legyen. A telefon lebutítva csi-
nálja, a szépség a fontos, nem pedig a valóság.

– Milyen műfajok érdekelnek?
– Nyitott vagyok mindenre, ami közel áll

hozzám, az az épületfotózás, hangulat-, illetve
pillanatkép-készítés. Na és persze az elvontabb
művész képek, amelyek nagyon vonzanak. De

DÖMSÖD MÁS KÉP(P)

Fotó: Frankó Tamás: 
Egy ismeretlen történet részletei
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A kávé szépen lassan folydogál a csészébe.
Aranybarna színnel és megnyugtató, halk csobo-
gással érkezik. Egy kis gőz ki-kikandikál a kifo-
lyó mellett. Csak éppen annyi, hogy lágy és fi-
nom illattal töltse meg a levegőt. Reggel van.
Kezdődik a hét. A kávé számomra létkérdés.
Mindenkinek kialakulnak a napi rutinjai, kelle-
nek a reggeli illatok. A reggeli kávé, vagy a fog-
krém illata, a borotválkozás – hölgyeknél a smin-
kelés, majd a nyugodt, vagy éppen a rohanó indu-
lás. Kinek milyen. Mindenkinek kialakul vala-
hogy az évek során. Nekem ilyen a kávé. Az illa-
tos, gőzölgő fekete mellett jólesik egy kicsit el-
mélázni. Most így írásban, „hangosan”…

Ahogy idősödöm, egyre inkább átértékelőd-
nek dolgok az életemben. Ami régen fontos volt,
ma már nem annyira. Számomra egyre inkább
megfoghatatlanabb dolgok kezdenek fontossá
válni. Ilyen például a barátság, az őszinteség, a hi-
telesség, a tisztelet – és ilyen például az idő is.
Egyre érzékenyebbé válok az időre, egyre jobban
kezdem megbecsülni, és egyre jobban meggon-
dolom, hogy mivel vagy kivel töltöm. Van, hogy
érzékelem az idő múlását, és van, hogy nem. Sze-
rintem az utóbbi veszélyesebb.

Vannak további megfoghatatlan dolgok, amik-
ről már írtam itt a Hírnök hasábjain. Ezek azok a
dolgok, amelyeket én csak „apró csodáknak” ne-
vezek. Érteni kell, felismerni, és meglátni a min-
dennapokban azokat. Persze néha az ember nincs
mindig készen ezeknek a befogadására. Sajnos a
mindennapi teendők, a problémák, a stressz, a ro-
hanás mind-mind egyre jobban és többet elvesz-
nek ezekből a pillanatokból. Ez egy ördögi kör,
mert pont ezekből a lehetőségekből lehet építkez-
ni, feltöltődni, kiegyensúlyozódni. Egyszerűen
elterelik a figyelmünket más – látszólag – fonto-
sabb dolgok felé.

A diákéveim után – mint minden fiatal – sze-
rettem volna kiszabadulni, megváltani a világot,
megmutatni, hogy mire vagyok képes, megmu-
tatni, elérni, tervezni, megvalósítani! Volt amit si-
került, és volt amit nem. Most, ha megkérdezik,
hogy ha újrakezdhetném mit csinálnék másképp,
azt szoktam válaszolni, hogy akkor is valahogy
így csinálnám! Egyáltalán nem vagyok elégedet-
len! Valahogy mindig jól éreztem magam a bő-
römben. Ehhez nekem nem kellenek óriási dol-
gok. Emberek kellenek, barátságok, kapcsolatok,
élmények, emlékek. Ezután is ezekre lesz szüksé-
gem. 

Az idő múlásával történnek változások az em-
ber életében. Gyakran kerülünk döntéshelyzetbe,
és a döntéseink gyakran meghatározzák az éle-
tünket és a mindennapjainkat. Az, hogy jól vagy

rosszul döntünk, előbb-utóbb elválik az idő múlá-
sával, esetleg meghatározza az életünk következő
szakaszát. Mindenkinek vannak korszakai. Ne-
kem is volt már néhány. Jönnek a mérföldkövek,
amik akár egy korszak végét, és egy új korszak
kezdetét is jelentik. Ezek lehetnek kellemes és
kellemetlen események egyaránt. Nevezhetjük
hullámhegyeknek és hullámvölgyeknek – akár.

Az életem folyamán valahogy mindig úgy vol-
tam a lehetőségekkel, hogy az egyik hozta a mási-
kat. Amikor az egyik kezdett beszűkülni, előbb-
utóbb nyílt valahol egy másik ajtó egy másik lehető-
ségre. Úgy érzem, hogy szerencsés vagyok, ugyanis
mindig azt csinálhattam, amit szerettem, és jórészt
úgy, ahogyan én azt jónak láttam. Nem mondta meg
senki, hogy hogyan csináljam. Rám bízták, mert
tudták, hogy képes vagyok megcsinálni!

Az elmúlt időben volt alkalmam megtapasztal-
ni a „daráló” részt is – bár azt csinálhattam, amit
szerettem. Először élveztem, az újdonság varázsá-
val hatott rám. Más életmódhoz szoktam ugyan,
de ennek is voltak előnyei. Bizonyos dolgokat el-
engedhettem. Bizonyos dolgokban élveztem, hogy
képes vagyok megállni a helyem egy olyan kör-
nyezetben, amiben addig nem mozogtam. Né-
hány dolog azonban alattomosan kezdett rámtele-
pülni! Bár szabadnak érezhettem magam, de nem
voltam az! Bár meg tudtam oldani dolgokat, de azt
nem feltétlenül logikusan tehettem. Telt az idő, és
egyre több lett a figyelmeztető jel! Nem éreztem a
stresszt, de valami elkezdte szívni az időmet és az
energiámat. Az utazás, a reggeli rohanások, a téli
jeges 51-esen való csúszkálások… Reggel ezer
tervvel és ötlettel ültem be az autóba, aztán dél-
után, amikor hazaértem, már csak néztem ki a fe-
jemből. Kétségbeesett várakozással vágytam a
hétvégékre, amit itthon tölthettem! Ami viszont
nagyon nem volt jó, hogy a „kis csodák” elkezd-
tek eltűnni az életemből! Mert nem vettem észre
őket! Mert nem maradt energiám rájuk! Rá kellett
jönnöm, hogy előbb-utóbb mérföldkőnek kell
jönnie az életemben, mert különben elmerülök eb-
ben a katyvaszban. Szerencsés vagyok – túl va-
gyok rajta. Zökkenjünk vissza!

Időközben megittam a kávém. Még van fél
órám – indulok. Lássuk hát a mindennapi csodái-
mat! Az öreg dízel megnyugtatóan indul az udva-
ron. Jó hallani, szeretem, ahogy ketyeg. A napsu-
gár alig hagyta el a szomszéd ház tetejét. Fejem-
ben ezer gondolattal, ezernyi tervvel szippantok
egy nagyot a hűvös nyári reggeli levegőbe. A
szellő meglebbenti a banánfák levelét a ház előtt.
Béke, nyugalom.

Megyek, veszek valami ennivalót magamnak.
A boltban mindenki ismerős. Idősebbek, fiatalab-

bak. Nyugodtan köszönhetek „Szervusztok”-kal!
A COVID maszkok mögött kisimult és gyűrött
arcrészletek egyaránt árulkodnak a kellemes
vagy éppen az álmatlan éjszakákról. Az üzlet-
ben lágy kávéillat keveredik a friss kenyér és
péksütemény illatával. A pult mögött állókkal
össze tudunk kacsintani, vagy éppen viccelőd-
ni is van kedvünk.

Úgy döntök, hogy autózom még egyet. Elme-
gyek a régi mozi felé. Hányszor mentem el mel-
lette az elmúlt években úgy, hogy oda sem néz-
tem! Pedig reggel a keleti napsugár szépen bevi-
lágít a mozigépész erkélyére. Jönnek a csodák,
jönnek az emlékek! Először apámmal néztünk
meg egy matinét itt vasárnap délelőtt! Aztán né-
hány meghatározó film – Ben Hur, Star Wars,
Házibuli… Emlékszem, hogy kamaszként meny-
nyire odavoltam Sophie Marceau-ért! Józsi bácsi
volt a mozigépész, Erzsi néni a jegyszedő… Előt-
tem az arcuk. Az épületet sajnos benőtte a gaz,
egyre inkább eltűnnek a régi kor régi üzenetei. A
napsütötte erkélyen egy macska pislog rám, rosz-
szalló tekintettel, amiért felvertem a legszebb reg-
geli szundikálásából.

Továbbmegyek. A nap aranyos sugarával festi
vörösesre az iparosok régi klubját. Anno az első
nyilvános fellépésem is itt volt. Itt is jönnek az
emlékek és újra a csodák! Valamikor meghatáro-
zó hely volt a község életében, számos ikonikus,
meghatározó figurával. Mind előttem vannak.
Gyula bácsi és Csöpi bácsi a kocsmárosok, vala-
mikor még keresztapám is dolgozott itt náluk. Az
én szememben a kép semmit nem változott! 

Aztán az új híd… amiről azt gondolom, hogy
hosszú évek után elkezdődött valami új, aminek
részesei lehetünk! Szívesen lejövök ide máskor
is, szép ez a környék! A holtág, a hattyúk, a béka-
lencse, a nyárfák, majdnem olyan, mint gyerek-
koromban! Jobbra a focipálya, ahol gyerekként
szintén sok vasárnap délutánt töltöttem. Fülembe
cseng a Hajrá Dömsöd! Látom a dombon álló,
szotyolát köpködő öregeket…

Aztán ott a Duna! A reggeli levegőben a víz fe-
lett pára gőzölög, a víz tükörsima, csak néha bor-
zolja egy kis szellő a felszínt. A parti úton haladva
érezni a nyári Duna reggeli illatát! Visszafordu-
lok. Lassan lejár az időm. Kezdődik a nap. Min-
den újra, mint eddig mindig. Csak most megma-
radt az időm, és megmaradtak a csodáim! A mo-
solyok, az illatok, az emlékek, a helyek… Most
minden megvan! Az enyém. Ami feltölt. 

A reggeli kávé felébresztett, a reggeli körút fel-
töltött. Leállítom a motort. Megérkeztem. Haza-
jöttem. Itthon vagyok.

aki mindezt lejegyezte: Ispán Imre 

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

betekintve a portré fotózás világába, sok lehető-
séget látok benne. A lényeg, hogy szabadon
„szárnyalhassak”, megkötések nélkül, és szép
képek születhessenek, amik talán fennmarad-
nak az utókor számára is.

– Mit üzennél a gyengébb képek készítői-
nek és feltöltőinek?

– A Dömsöd Máskép(p) oldal tagjainak azt
tudnám üzenni, hogy fotóznifotóznifotózni…
legalább az élesség legyen meg.

A közösségi oldalak szereplőinek pedig:
Inkább bízzák egy olyan emberre, aki ért
hozzá… ☺

aki mindezt lejegyezte: 
Ispán Imre
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Megrendelés --
Szerződés

Megrendelés
előtt érdemes
megtekinteni a
J O G S É R T Ő

WEBÁRUHÁZAK című menüpont tartalmát.
Elérhető a https://www.fogyasztovedelem.kor-
many.hu oldalon. Jogsértő webáruháztól ne ren-
deljünk terméket!

Figyeljünk arra is, hogy a felek között létre-
jött-e a szerződés? A weboldalon megjelenített
tartalom ajánlati felhívásnak minősül, de az
elektronikus kereskedelemben az ajánlatot a vá-
sárló (fogyasztó) teszi meg. A szerződés csak a
megrendelésre vonatkozó elfogadó nyilatkozat-
tal jön létre, amely tartalmazza a vásárló nevét,
címét, a megrendelés számát, a termék lényeges
adatait, a vételárat és az ezen felül fizetendő
egyéb költségeket. A vételáron felül csomagolá-
si, szállítási és postaköltség merülhet fel. Auto-
matikus elektronikus visszaigazolás is elegendő.
A megrendelés elküldésével a vételár megfizeté-
se esetén sem jön létre a szerződés. 

Elállási jog
Az elállási jog alapján a vásárló (fogyasztó) az

e-kereskedelemben a hátrányok között említett
információhiányt kompenzálhatja, a szerződést
egyoldalú nyilatkozattal, visszamenőleges ha-
tállyal megszüntetheti. Az elállási jog az eredeti
állapot helyreállítását jelenti, mintha a szerződés
létre sem jött volna. Az elállási jog a termék átvé-
telének napjától számított 14 naptári napon belül
gyakorolható.

A vásárló 14 napon belül visszaküldi az átvett
terméket a vállalkozásnak, a vállalkozás pedig a
tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visz-
szafizeti a vásárlónak a vételárat, illetőleg a költ-
ségeket. A visszaküldés költségei a vásárlót (fo-
gyasztót) terhelik, ha ezt a vállalkozás nem vál-
lalta és a termék postai küldeményként nem
küldhető vissza.

A vásárló az elállási jogát a szerződés megkö-
tésének napja és a termék átvétele közötti idő-
szakban is gyakorolhatja. A elállási jog gyakor-
lásához formanyomtatvány (nyilatkozat-minta)
is használható. 

A webáruházat működtető vállalkozást az el-
állásra vonatkozóan tájékoztatási kötelezettség
terheli. Ha ennek nem tesz eleget, az elállási idő
12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás
a 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül
tájékoztatja a vásárlót (fogyasztót), akkor az elál-
lásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésé-
től számított 14 nap.

A vásárlót (fogyasztót) nem illeti meg az elál-
lási jog a zárt csomagolású termék felbontása
után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, de
a számítógépes szoftver sem küldhető vissza a
csomagolás felbontása után stb.

Számla
Előfordulhat olyan eset, amikor az online

vásárlást tudatosan vagy tájékozottság hiá-
nyában külföldi székhelyű vállalkozással bo-
nyolítjuk le. Külföldi webáruház magyar
nyelvű weboldala megtévesztő lehet. Minden
online vásárlásról a nevünkre és címünkre
szóló számlát kérjünk, jogvita esetén szüksé-
günk lehet rá. A számláról nem hiányozhat a
webáruházat működtető kereskedő vállalko-
zás cégjegyzékben szereplő hivatalos elneve-
zése (nem a fantázianév!), székhelyének irá-
nyítószámos, pontos címe (nem postafiók
cím!), adószáma, a vásárolt termék megneve-
zése (nem a kódszáma), a termék azonosító
adatai (mérete, teljesítménye stb.), mennyisé-
ge, egységára, fizetendő összeg stb.  

Szerződés teljesítése
Az online vásárlás kritikus pontja a szerző-

dés teljesítése, azaz a futárszolgálat által ki-
szállított termék átvétele. A futár (cég) csak a
kiszállított áru csomagolásának sértetlenségé-
ért tartozik felelősséggel. A becsomagolt ter-
mék megvizsgálására a futár jelenlétében álta-
lában nincs lehetőség, ha az átvételt aláírtuk,
nem várja meg a kicsomagolást. A futár (cég)
a sértetlen csomagolásban elhelyezett termék
vagy készülék sérüléséért, hiányzó tartozé-
kért, a termék rendeltetésének nem megfelelő
működéséért nem felel. Ilyen panasszal a
webáruházhoz kell fordulni. Árengedmény
vagy a tartozékok, kiegészítők pótlása, más
megoldás hiányában csere kérhető a kereske-
dőtől. Ha aláírtuk a futár által átadott áru cso-
magolásának sértetlenségét, a csomagban ta-
lált sérült termék küldése nehezen bizonyítha-
tó, a kereskedő a vitás ügyben arra hivatkoz-
hat, hogy a sérülés keletkezhetett a kicsoma-
golás során vagy azt követően. Létezhet olyan
hibás teljesítés is, amely nem róható a vásárló
terhére. A „jogfenntartással” történt átvétel
feltüntetése segíthet a bizonyítás során. Meg-
előzhető a jogvita, ha a terméket ügyfélszol-
gálaton vagy az úgynevezett átadási ponton
vesszük át, feltéve, ha a webáruház rendelke-
zik ilyen lehetőséggel.

Jogorvoslati lehetőségek
Belföldi székhelyű vállalkozás által mű-

ködtetett webáruházból történt vásárlás során
keletkezett sérelmével, panaszával a vásárló
(fogyasztó) békéltető testülethez vagy bíró-
sághoz fordulhat. 

Ha a webáruházat működtető vállalkozás
székhelye olyan országban van, amelyik tagja
az Európai Uniónak, akkor jogorvoslathoz
magyar nyelven ingyenesen segíthet a magyar
Európai Fogyasztói Központ (1440 Buda-
pest, Pf.: 1, www. fogyasztovedelem.kormany.hu,
e-mail: info@magyarefk.hu, telefon: (1) 896-
77-47).

Ha olyan ország-
ban bejegyzett vál-
lalkozás webáruházá-
tól vásároltunk, amely
ország nem tagja az
EU-nak, akkor a ma-
gyar Európai Fogyasztói Központtól csak ta-
nácsadásra számíthatunk. 

Legyenek naprakészek fogyasztóvédelem-
ből! Érvényesítsék jogaikat, akár fogyasztó-
ként, akár vállalkozás képviseletében vásárol-
nak az e-kereskedelemben! Kísérjék figyelem-
mel a FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták”
című műsorát! A korábbi műsorok visszanéz-
hetők a www.fixhd.tv hivatalos honlapon és a
YouTube oldalon is a műsor címének beírásá-
val. Új témával minden páros héten, csütörtö-
kön 21 óra 15 perckor jelentkezünk!

Dr. Csanádi Károly 
kamarai jogtanácsos, 

fogyasztóvédelmi referens, mediátor, 
európai uniós kkv. tréner, 

a FIX Televízió műsorvezetője

Az e-kereskedelem, vagyis az online vásárlás
további teendõi és tudnivalói – 2. rész

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Idénykezdés idény
eleji formával és

vereséggel
Dömsöd : Páty 1:3 (0:1)
Dömsöd, 100 néző. 
Játékvezető: Józsa (Tóth, Pécsi)
A vendégek fiatal játékosokból álló csapa-

ta minden részében jobb volt a mieinknél. Az
első félidőben Páty a 24. percben szerzett
vezetést egy 20 m-es lövéssel. A mérkőzés
csordogált, helyzetei inkább a vendégeknek
voltak. A második félidő 67. percében felcsil-
lant a remény, Rösch Péter kapu előtti kavaro-
dás után szép gólt fejelt. Három perc múlva
már a remény is meghalt. Jobb oldali támadás
után ismét a Páty szerzett vezetést. Majd a 81.
percben szinte megalázóan kijátszott támadás
végén kaptunk gólt.

A mieink közül Rösch góljáért, Molnár és
– ameddig játszott – Szabó Z. dicsérhető.

Ha eredményt szeretne elérni a csapat, min-
den csapatrészben javulni kell. Ez a kapustel-
jesítményre is igaz.

A további hazai mérkőzések:
Szeptember 6. 16:30 óra Üröm
Szeptember 20. 16 óra Kistarcsa
Október 4. 15 óra Dunavarsány II.
Október 18. 15 óra Délegyháza lesz csapa-

tunk ellenfele.
Varsányi



A Dömsödi Hírnökben már sok évvel ezelőtt
indítottam egy rendszertelenül megjelenő soroza-
tot eredményes dömsödi sportolókról. Ennek a
sorozatnak része a mostani cikk, amely Molnár
Csabáról szól.

– Hogy kezdődött a sportpályafutásod?
– A Molnár családban mindenkinek van vala-

milyen sport múltja. Én az általános iskolában
jártam kézilabda edzésre, sport szakkörre és a
Lázár Józsi bácsi edzette serdülő focicsapatba.
Ha még volt lehetőség, az első csapat edzésein is
ott maradtam. Elekes István volt akkor a felnőtt
csapat edzője. Az akkori serdülő nagyon jó csapat
volt, csak néhányat említenék közülük: Lacza
Sándor, Fabók Lóránt, Molnár Tamás, unokatest-
vérem is jóban voltak a labdával.

– Hogyan kerültél magasabb helyekre?
– Nyolcadikos voltam, amikor apám elvitt a Va-

sas tehetségkutatójára. Megfelelőnek tartottak, és
ott ragadtam. Középiskolás éveimben a Vasas ifi
csapatában játszottam. Többnyire jobbszélsőt, de a
középpálya minkét oldalán megálltam a helyem.
Még a tehetségkutatón megkérdezték a fatertól,
hogy tulajdonképpen milyen lábas a fiad. Alapve-
tően jobb lábas vagyok, de nem okoz gondot a bal
lábbal való lövés, passzolás sem. A jobbszélső já-
ték azért volt evidens, mert szerénytelenség
nélkül mondhatom, hogy jól tudtam beadni. Még
a dömsödi pályán Molnár Dénes nagybátyám taní-
tott meg igazán jól beadni.

– Hogyan alakult a pályafutásod a Vasasban?
– Egy mérkőzést játszottam az NB I-ben. Né-

hányszor voltam kispados, és több kupamérkőzé-
sen vettem részt.

– Hol folytattad?
– A BKV Előre csapata hívott. Ott nagyon jól

éreztem magam, jól is ment a játék. Mindjárt az
első mérkőzésen szereztem két gólt. Megjegy-
zem, akkor az ellenfél játékosa volt Tököli Attila,
a későbbi válogatott játékos. Akkoriban még a
másodosztály komoly játékerőt képviselt. Innen
vonultam be katonának Ceglédre a Bem SE-hez.
Sajnos ott nem éreztem jól magam. A csapat-ösz-
szeállítás ellentmondott minden ésszerűségnek,
az öltözőben több volt a kiabálás és a szidás, mint
a normális beszéd. Fél év elteltével sikerült visz-
szaigazolnom a BKV-hoz.

’97-ig játszottam itt, majd az NB II-es Szeged-
re kerültem, itt én vezettem a góllövőlistát.

– Külföldre hogyan kerültél?
– A Szeged után ismét felmerült az NB I, de

ebben az időben már családos voltam. A család
eltartásáról is kellett gondoskodnom. Ausztriából
a Bundesliga II-ből kaptam lehetőséget, melyet
elfogadtam. Itt fociztam néhány évig, Ausztriá-
ban a negyedosztályban hagytam abba. Itt piz-
zériában és biliárdteremben dolgoztam éjjel. Sok-
szor már rendkívül fáradt voltam, a foci mégis
mindig felfrissített.

– Miért kerültél ismét haza?
– Apám ebben az időben már súlyos beteg

volt, kellett itthon segíteni. Szerencsére a műtéte
után még sokáig jól volt. Volt egy családi kapcso-
latunk, Somogyi Mátyás, akinek közreműködé-
sével Csepel, majd Tatabánya volt az irány. Ekkor
egymás után kétszer is súlyosan megsérültem.
Elekes István segítségével eljutottam Góczi dok-
torhoz, aki megműtött és rendbe hozott annyira,
hogy még évekig fociztam versenyszerűen.
Dömsödön töltöttem egy idényt, itt jól ment a já-
ték és emlékezetes meccseket játszottunk. Kajdá-
csi Imrével kerültünk Dunaharasztira, 2005. év-
ben feljutottunk az NB III-ba.

– Emlékszem, ebben az időben volt több kollé-
gám, aki Harasztin lakott, és büszkélkedett csa-
patukkal. Én ironikusan megjegyeztem, hogy
azért vagytok ilyen jók, mert két dömsödi kisegí-
tett benneteket. (És ez nem is volt teljesen igazta-
lan megjegyzés.)

– Innen Némedibe igazoltam, akkor Vigh Laci
(aki egy időben Dömsödön is játszott) volt az edző.
A menedzserünk, Andrásik László Taksonyt vette
át. Így kerültem lakóhelyem csapatába, Taksonyba,
ahol néhány évig még futballoztam.

– Miért hagytad abba idény közepén?
– Az utolsó mérkőzésemen volt egy eset, ami-

kor az ellenfél játékosával összecsaptunk. A játék-
vezető lefújta az akciót, azt hittem, nekünk ítélt, de
nem, ellenem fújt. Én mondtam neki, hogy ez lehe-
tetlen, hiszen még a helyzetem sem volt olyan,
hogy én szabálytalankodjam. Egy szó mint száz ki-
állított, én indultam lefelé, de a nálam lévő labdát
oldalra felé dobtam. A labda eltalálta valószínűleg,
mert én oda sem néztem. Már az öltözőben voltam,
mikor látom, hogy a csapattársaim is jönnek. Kér-
dezem, mi van. Akkor mondják, hogy lefújta a
meccset. Én ezt az öltözőben még számon kértem
rajta. Ezért 3 évre eltiltottak. A pályafutásom alatt
ezen kívül talán egyszer állítottak ki még ifiként.
Sajnálom, hogy így történt, de most is meg vagyok
győződve, hogy a játékvezető sorozatos rossz,
igazságtalan döntései miatt alakult ki ez a helyzet.
Ha legalább nem fújja le a mérkőzést, akkor tudo-
másul veszem a kiállítást, és beletörődöm a döntés-
be. Úgy döntöttem, hogy abbahagyom, hiszen már
eléggé benne voltam a korban.

– Jelenleg milyen kapcsolatod van a labdarú-
gással?

– A magyar mérkőzések összefoglalóját szok-
tam megnézni, a nemzetközi mérkőzések közül a
fontosabb, nagyobb meccseket nézem végig a tv-
ben. Sok esetben hívnak öregfiúk mérkőzésekre.

– Még a családodról szeretnélek kérdezni.
(Csaba felélénkül a kérdés kapcsán, egészen be-
szédessé válik. Folyamatosan mondja gyermekei
helyzetét.)

– Fanni már 23 éves. Versenytáncos volt. Büsz-
ke vagyok rá, mert megállja a helyét az életben.
Roberta 18 lesz, ő is tánccal foglalkozik, de egy
másik ágával. Ez a mozgás sokszor több mint egy
focista heti edzése. Jövőre fog érettségizni, ide-
genforgalmat tanul. Csaba most lesz nyolcadikos.
Én egyáltalán nem erőltettem, hogy focista le-

gyen. Négyéves koráig még labdája sem nagyon
volt. Egyszer aztán magától kezdte, hogy fociz-
zunk. Természetesen nem álltam ellent. Láttam,
hogy van érzéke a labdához.  Ennek ellenére nem
erőltetek semmit, mindenben segítem, de protek-
ciót nem keresek neki. Annak ellenére sem, hogy
pl. az Ebedlivel, Mészöllyel, Bűcs Zsolttal stb.
rendszeresen lábtengózunk, öregfiúk meccsen
összefutunk. Amit elér, azt a saját tehetsége által
érje el. Jelenleg a Vasas egyik serdülőcsapatában
edz és játszik. Főleg kispályán. Ausztriában is len-
ne lehetőség, de én nem vagyok hajlandó kiköl-
tözni. Egy nyolcadikos gyereket meg nem lehet
elengedni a nagyvilágba. Itt is tud fejlődni.

– A magyar foci kisebb sikerek ellenére alap-
vetően gyengének mondható. Szerinted mi en-
nek az oka?

– Pontos képet nem tudok mondani, hiszen emlí-
tettem, hogy a magyar meccsek összefoglalóját
szoktam megnézni. Véleményem szerint jobb ered-
ményt lehetne elérni, ha már a serdülő korban jó ala-
pokat kapnának a játékosok. Nem az eredmény len-
ne a fontos, hanem a játék. Gyerekeknél még nem a
taktikát meg a csibészséget kellene oktatni, hanem
az egyéni képességeket fejleszteni. Ahhoz, hogy va-
laki labdarúgó legyen, szükség van veleszületett te-
hetségre, de  nagyon sok minden tanulható. Ausztri-
ában láttam, hogy a korosztályos csapatoknál min-
dent mértek ami mérhető, és dicsérték a gyerekeket
amiért csak lehetett. A számszerű eredmény nem
volt fontos. Magyarországon a serdülő vagy ifi csa-
patoknál előfordul, hogy nem az játszik, aki a leg-
szorgalmasabb vagy legügyesebb, hanem az, aki-
nek az apja a legnagyobb támogatást adja az egyesü-
letnek, vagy ami még rosszabb, anyagiakkal meg-
veszi az edzőtől a gyermek csapatba kerülését. Én
ezt mindenképpen el akarom kerülni.

– Dömsöd mit jelent az életedben?
– Nem akarok érzelgős lenni, nem lakom

Dömsödön, de itt lakik édesanyám, a testvérem,
itt van a vállalkozásunk. Van sok barátom, have-
rom. Több időt töltök itt, mint az otthonunkban.

– Apropó, vállalkozás!
– Igyekszünk jól csinálni. Sok munkával

igyekszünk jól kielégíteni a vásárlók igényeit.
Vannak visszajáró vásárlóink más településekről
is. Sok munka, de működik a vállalkozás.

– Magánéletedben sok sikert kívánunk, további
sportsikereket a családnak!

– Köszönöm, én is minden jót kívánok a Hír-
nök olvasóinak!                                             Varsányi
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Egy sikeres sportpályafutás, kisebb törésekkel 
Interjú Molnár Csabával
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Születtek:
Dani István – Kovács Krisztina

JANKA
Takács Péter László – Sztraka Ildikó

ANDRÁS
Szebényi Márk – Méhész Ildikó

BÍBORKA

Házasságot kötöttek:
Magyar Dóra – Végh Máté

Orosz Viktória – Nagy Károly
Harsányi Erzsébet – Szabó Zoltán

Vorák Réka – Bődi Bence
Havasi Krisztina Nóra – Kiss Gergő

Göllény Csilla – Fábián Balázs

Elhunytak:
Fabók Sándor 85 éves
Juhász Józsefné Baradics Ágnes Julianna

69 éves
Kincses Sándorné Hriazik Zsuzsanna 

69 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: szeptember 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-

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

Várható megjelenés: október első fele

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Balogh István Ferenc, Bencze István, Bucsiné
Mózes Henrietta, Budai Szilvia, Christoph

Gáborné, Csanádi Károly, Csanálosi Melinda,
Földvári Attila, Gáspár László, Ispán Imre,
Jancsó Attila, Katona Krisztián, Madarász
Mária, Orbánné Kiss Judit, Szabó Andrea, 

Tarr-Sipos Zsuzsa, Varga Gézáné, 
Vargáné Gábor Katalin, Varsányi Antal.

Készült 600 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:

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

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
(Előjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
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 Horgász Egyesület
nyitva tartása

Horgásziroda: Dömsöd, Kossuth L. út 31.

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 telefonszámo-
kon kérhetnek!                 H.E. Elnöksége

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

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, állatútlevél kiállítása, –
Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daga-
nat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultra-
hangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógysze-
rek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyeztetéssel!)
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2020. „Szép Dömsödért” díjazottak

Bányai Zsolt
– a díjat

lánya 
vette át

Kovács
Zoltán

– a díjat
felesége
vette át

Gábor 
Sándor

Orbán 
László

Klenánczné
Tóth Judit
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Képes összefoglaló augusztus 20-ról

Fotó: Vass



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


