
Az ’56-os forradalom 64. évfordulóján tartott szűk körű megemlékezé-
sünkön Tarr-Sipos Zsuzsa képviselőtársam ünnepi beszédében arra hívta fel
a figyelmünket, hogy egyre kevesebben vannak, akik személyesen megél-
ték történelmünk e jeles eseményét. A mai fiataloknak viszont kötelessége,
hogy emlékezzenek a hősökre, akik életüket áldozták a szabadságért!

Október 30-án volt egy éve, hogy megtörtént az új Képviselő-testület
alakuló ülése. Nos, ha némi mérleget szeretnék vonni, akkor kettős érzés
kavarog bennem. Először azok a pozitív gondolatok jönnek elő, amelyek
az „ismerkedési hetek” után uralták el a testületi munkarendet. Igen, ismer-
kedés, mivel a képviselők fele kicserélődött, és így teljesen új alapokra kel-
lett helyeznünk a közös munkát! A feladattal megbirkóztunk, csak remélni
tudom, hogy Dömsöd lakói is így látják ezt! Az érzéseim másik felét pedig
a tavaszi veszélyhelyzet időszaka tölti ki, amikor minden döntés egysze-
mélyi felelőse én voltam! Mennyivel egyszerűbb a dolgom, dolgunk, ami-
kor valamennyi jelentős döntést közösen érlelünk ki, hozunk meg!

Akkor el is érkeztünk a koronavírus járvány jelenlegi stádiumához.
Visszaolvasva az egy hónappal ezelőtti írásomat, félelmemnek adtam han-
got, hogy országosan közelíti a fertőzöttek száma az ezret. Most azt kell
mondanom, hogy de jó is lenne, ha itt megállt volna a napi esetszám, hi-
szen most már rendszeresen közelítjük a négyezres napi fertőzött számot!
Jó lenne, ha valami módon megállna a most félelmetes növekedés, és a de-
cemberi Aktuálisban nem kellene visszasírnom a jelenlegi helyzetet!

Az, hogy Dömsödön mi történik, az csak rajtunk múlik! Nekem sincs
más lehetőségem, mint az, hogy ismételjem önmagam! Kőkeményen,

mérlegelés nélkül tartsunk be minden előírást a fertőzés elkerülése érde-
kében! Helyesen használjuk a maszkot, az orrot és a szájat eltakarva! Tart-
suk meg a megfelelő oldaltávolságot, és a kikészített helyeken használjuk
a fertőtlenítő szereket! Ne feledjük, november 2-től szigorodnak a maszk-
használat szabályai!

Még novemberben aszfaltburkolatot kap a Kastély és a Táncsics utca!
A sikeres pályázat biztosítja, hogy a két beruházásunk, az „Egészségügyi
központ” és a „Bölcsőde” jól megközelíthető legyen! Kérem a két utca la-
kóinak türelmét a munkálatok idejére!

Már az elmúlt hónapban hírt kellett volna adnom arról, hogy a Baptista
Gyülekezetet új lelkipásztor vezeti dr. Urbán Gedeon személyében. Rövid
köszöntőmben azt mondtam, hogy Dömsöd egy befogadó település, és
életem legjobb döntése volt, amikor elhatároztam, hogy nagyközségünk-
ben élem le az életemet! Azt kívántam Urbán lelkész  úrnak, hogy néhány
évtized múlva Ő is így emlékezzen vissza a mai napra! Isten hozta Lelki-
pásztor urat és Családját!

Néhány lelkes kollégánk „Péntek este 7” címmel magazinműsort indí-
tott, amely Dömsöd Nagyközség Önkormányzata youtube csatornáján
látható! Józan Judit, dr. Bencze Zoltán, Ispán Imre és Zölei Ádám dolgoz-
za fel a magunk mögött hagyott hét azon eseményeit, amelyek Dömsöd
lakóit érdekelhetik! Gratulálok és köszönet érte!

Már jeleztem – tekintettel a pandémiára –, elmaradnak azok a rendez-
vények, amelyeket az utóbbi évtizedekben már megszoktunk. Így a legna-
gyobb sajnálatomra az „Idősek karácsonyát” sem rendezzük meg, hiszen
leginkább a mi korosztályunk veszélyeztetett! Remélem, hogy a jövő esz-
tendőben alaposan kárpótolni tudunk mindenkit, fiatalt és időset egy-
aránt!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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A csomagolási hulladékok gyűjtésének idő-
pontjai:

2020. november december
Dömsöd 13., 27. 11., 25.
üdülő 9., 23. 7., 21.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg mun-
katársaink szállítási alkalmanként 1 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.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a
hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is

csökkentve a tároláshoz szükséges hely, vala-
mint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyi-
ségét!

Azöldhulladék gyűjtésének időpontjai:
2020. november december
Dömsöd 5. 3., 31.
üdülő 23. 21.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg mun-
katársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűj-
tésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló)
adnak. 

Megértésüket és segítő közreműködésüket
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

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

Indul a „Promenád”
Októberben az OMK-ban megrendezett saj-

tótájékoztatón a Duna-parton  megvalósuló be-
ruházás tervezete, annak egyes részletei kerül-
tek nyilvánosságra. 

A sajtótájékoztatón Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselő ismertette a térség különleges
adottságait turisztikai szempontból. Hangsú-
lyozta, hogy Dömsöd község egyetlen kitörési
pontját a turisztika jelentheti.

Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség turizmusstratégiai vezérigazgató-helyet-
tese átfogóan foglalta össze az ágazat helyzetét
hazánkban. A turizmus fejlesztése országosan
kiemelkedő fontossággal bír.

A Dömsödön megvalósuló beruházás egyes
elemeit Bencze István polgármester úr ismertette.

„A Középső-Dunapart Petőfi utcától észak-
ra eső szakasza többfunkciós sétányként kerül
kialakításra.

A sétány alkalmas a fejlesztés megvalósulá-
sa után:

• szabadtéri rendezvények megtartására,
• az itt lévő létesítmények jó minőségű szi-

lárd útról közelíthetők meg,
• parkolók kerülnek kialakításra,
• a hajókikötő ismét alkalmas kirándulóhajók

fogadására,
• sólyapálya megépülésével jól megközelít-

hető helyen lehetőség adott bárki számára
vízi jármű vízre bocsátására,

• a horgászok rendezett partszakaszon hódol-
hatnak hobbijuknak,

• a vendéglő előkertjében kulturált pihenőhely
áll a kerékpáros turisták rendelkezésére,

• a parton padok, asztalok, szemetesek kerül-
nek kihelyezésre

A fejlesztés egyes tervezett elemei:
Petőfi-fa
Hajókikötő
Sólyapálya
A Petőfi utca folytatásában 4 m széles, beto-

nozott hajóleeresztő kerül kialakításra a kisha-
jók és csónakázás szerelmeseinek.

Kerékpáros pihenő
Új közvilágítás és földkábelezés

Közpark korszerűsítése
Tanösvény megújítása
Járdaépítés
Zöldfelületek
Dömsöd óriásbetű felirat
A település nevét óriás betűkből helyezzük el,

fotózáshoz háttérként a műemlék református
templom tornya és Dömsöd lakóházai látszanak.

Parkolók kialakítása
Útfelújítás a Petőfi utca és a Strand között
Parti sáv felújítása
Középső-Dunapart alsó szakaszán útfelújítás
Közterületi térfigyelő rendszer bővítése”

(forrás: Dömsöd Nagyközség 
Önkormányzatának honlapja)

A továbbiakban a megvalósítás ütemezésé-
vel és a kivitelezéssel kapcsolatos tudnivalókat
megtalálhatják az önkormányzat hírcsatornáin:
Dömsödi Hírnökben, Dömsöd Nagyközség
Önkormányzatának honlapján, Dömsöd Nagy-
község Önkormányzatának facebook oldalán és
a Péntek este 7 című hírműsorban.

Vass Ilona

Fotó: Ispán Imre
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Tisztelt Partnerek!
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testületének

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
8/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 4. §
(1) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetés-
ben résztvevők körét tájékoztatom, hogy az ön-
kormányzat 195/2019. (XII. 18.) számú határo-
zata alapján készülő Településfejlesztési Kon-
cepció munkaközi anyaga elkészült, melyet ez-
úton – a partnerségi egyeztetés szabályai szerint
– véleményezésre bocsátja.

Az épített környezet alakításáról és védelmé-
ről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (további-
akban: Étv.) 9/A § (1) bekezdése értelmében:

„A településfejlesztési koncepció hosszú táv-
ra rendszerbe foglalja az önkormányzat telepü-
lésfejlesztési szándékait, ennek keretében a terü-

leti adottságok és összefüggések figyelembevé-
telével meghatározza a település jövőképét, ja-
vaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gaz-
daság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a
műszaki, az intézményi, valamint a táji, termé-
szeti és ökológiai adottságok fenntartható hasz-
nosítására. A településfejlesztési koncepcióban
foglaltakat a települési önkormányzat döntései-
ben érvényesíti.”

A hosszú távra szóló Településfejlesztési
Koncepció a jogszabályi követelményeknek
történő megfelelés céljából készül, figyelembe
veszi az új országos és megyei területrendezési
eszközökben foglaltakat.

A véleményezési dokumentáció az alábbi
linken érhető el: https://www.domsod.hu/
telepulesfejlesztesikoncepcio

vagy papíralapú dokumentum formátumban
a Polgármesteri Hivatalban. 

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Telepü-
lésfejlesztési Koncepció tervezetének tárgyában
– a véleményezési szakaszban – észrevételt,
javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak
elektronikus levélben a domsod@domsod.hu 
e-mail címre, vagy írásos észrevétellel a Döm-
södi Polgármesteri Hivatal címére történő meg-
küldéssel, vagy az írásos észrevétel személyes
leadásával a Polgármesteri Hivatalban.

Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja:
2020. 11. 24.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát,
a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét,
hogy 2020. november 16-án (hétfőn) 15 óra-
kor lakossági fórumot tartunk (helye: Petőfi
Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Döm-
söd, Béke tér 2.) a fentiekben ismertetett témában.

Tisztelettel:
Bencze István polgármester

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
véleményezési szakasz – munkaközi tájékoztató

DÖMSÖD  NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZETÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE

– Ügyfélfogadás elsősorban elekt-
ronikus úton vagy távközlési
eszköz útján lehetséges. 

– Amennyiben a személyes talál-
kozás elkerülhetetlen, úgy he-
tente egy napon (hétfőn) előze-
tesen egyeztetett időpontban
lehetséges az ügyfélfogadás.

– Valamennyi nyomtatvány a hi-
vatal főépületének folyosóján

megtalálható, amelyet kitöltve a
kihelyezett, zárt postaládába dob-
hatnak be. 

– Kifizetések elsősorban postai
úton vagy banki átutalással tör-
ténnek. 

– Az épületbe kizárólag maszkkal
lehet belépni, és kérjük a kihe-
lyezett kézfertőtlenítők haszná-
latát. 

A fûtési szezonnal kapcsolatos feladatok
Megkezdődött a fűtési szezon, és ezzel egy

időben sajnálatos módon megjelentek a ké-
ménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta
riasztják a tűzoltókat ezen esetek és szén-
monoxid-mérgezések miatt. A gyakran tra-
gikus kimenetelű események többsége kellő
odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető
lenne.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-,
fűtő- és egyéb berendezések (páraelszívó, kandal-
ló) helytelen használatára, a karbantartás és ellenőr-
zés hiányára vagy a helyiségek nem megfelelő
szellőztetésére vezethető vissza. Éppen ezért külö-
nös jelentősége van a kémények rendszeres ellen-
őrzésének. A nehezen észlelhető színtelen és szag-
talan szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelőbe-
rendezésen vagy a nem megfelelően működő ké-
ményből áramlik vissza a helyiség légterébe. Ke-
rülhet mérgező gáz a lakótérbe nem kellően tömí-
tett kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazánból,

vagy az elszennyeződött fürdőszobai „átfolyós”
vízmelegítőből is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mű-
szaki állapotú tüzelő, fűtő berendezést használ-
junk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és javíta-
nia. A kémény állapotát előírt időszakonként –
gázüzemű berendezés esetén két évente, szilárd
és olajtüzelésű berendezés esetén évente – ellen-
őriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, kon-
vektor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos le-
het a szén-monoxid-érzékelő készülék használa-
ta, egy megfelelő eszköz életet menthet. Ezek
azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantar-
tást, felülvizsgálatot!

Az égéstermék-elvezetőkkel, kéményekkel,
azok időszakos ellenőrzésével kapcsolatos kér-
désekkel a kéményseprőket a 1818-as kor-
mányzati ügyfélvonali telefonszámon, a 9.1.
melléken érhetik el.

Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és

páraelszívó vásárlása, kandalló és minimális légát-
eresztő-képességű nyílászárók beépítése esetén.
Lehetőség szerint használjunk a lakószobában lég-
bevezetőt, a vizes helyiségekben (WC, fürdőszo-
ba, konyha) légelvezetőt, így biztosítható garantál-
tan a megfelelő mennyiségű és minőségű levegő.

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal fel-
szerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett
érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is (víz-
kőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége,
csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén
huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl
ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk
a megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő berendezés és
az éghető anyag között. A kazán közelében felhal-
mozott éghető anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavéde-
lem műveletirányítási központját a 105-ös vagy
a 112-es segélyhívó számon!

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig, Péntek: 8–11.30

óráig. Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is 
ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

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

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

06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)
fax: 06-24-523-147, e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com

Kedves Ügyfeleink!
2020. szeptember 24-tõl az ügyfélfogadási rend az alábbiak 

szerint változik a Polgármesteri Hivatalban:

Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
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Határtalanul
A maga nemében egyedülálló sporteseményt sze-

retnénk Önöknek bemutatni, amely az Európai Együtt-
működés Csoportosulása által létrehozott sport terü-
letén elindított európai területi (INTERREG) együtt-
működési projekt.

Az alapprogram célja határokon átnyúló problé-
mák megoldása és a különböző területekben rejlő le-
hetőségek együttes kiaknázása. Noha elsősorban ko-
héziós politikai eszközt szolgál, számunkra ennél mé-
gis többet jelent.

Kányádi Sándor szavaival: „Én nem határon túli
magyar vagyok, hanem határtalanul magyar”.

Valami ilyesmi történik most itt, amikor két nagy
múltú és sikeres autocross egyesület közös együttmű-
ködésével egy vezetéstechnikai és versenytechnikai
képzésen vehettek részt az ipolysági és dömsödi fel-
ső tagozatos fiatalok. A programban kiemelt figyel-
met fordítanak a hátrányos helyzetű gyerekek bevo-
nására is. A két egyesület az ipolysági TBA Racing,
valamint a dömsödi M&B Autó és Motor Sportegye-

sület. Ők közösen négy olyan sportrendezvényt szer-
veznek, amelyek határon átnyúló együttműködési
formában valósulnak meg az ipolysági és a dömsödi
gyerekek bevonásával a biztonságos közlekedés elsa-
játításáért és az autóversenysport népszerűsítéséért.

A projektrendezvények összesen 30 ipolysági és 30
dömsödi iskolát látogató fiatalnak kínálnak lehetősé-
get arra, hogy a professzionális sporteszközöket ki-
használva fejleszthessék készségeiket. Az első rendez-
vényre 2020. augusztus 19-én került sor Ipolyságon.
A második rendezvény pár nap elteltével, augusztus
22-én valósult meg Dömsödön. Az alkalmakon elmé-
leti és gyakorlati oktatásra, valamint közúti és ver-
senypályai szakaszokon való gyakorlásra egyaránt sor
kerül. Ezt követően 2020. október 17-én Ipolyságon
és 2020. október 18-án Dömsödön kerül megrende-
zésre a speciális iskolások és hátrányos helyzetűek
közlekedésbiztonsági napja, ahol a két csapat szimu-
látorozással és élményautózással készült.

A TBA Racing egy 1997-ben alakult sportcsapat.
Az eleinte amatőr, lelkes autósport-kedvelő fiatalok
társulatából álló csapat 20 év alatt az egyik vezető kö-
zép-európai versenycsapattá nőtte ki magát. Tagjai

többszörös magyar, szlovák és közép-európai bajnoki
címekkel büszkélkedhetnek autocrossban, gokartban,
valamint maratoni tereprallyban. A dömsödi M&B
Autó és Motor SE pedig 18 éves fennállása óta 15
bajnoki címet tudhat magáénak. A csapat nem csak a
versenyzésre koncentrál, fontos feladatának érzi a fia-
tal versenyzők támogatását is. A projekt vezetői Bará-
ti Tamás jr. és Zsiba Mihály. A két csapat több éve
fennálló ismeretségének köszönhetően közös cél az
utánpótlás-nevelés, valamint kapcsolat kiépítése az
elszakított országrészeken élő magyar fiatalok között.

Köszönjük szépen a szervezőknek a lehetőséget és
a szándékot, amellyel a testvéri kapcsolatokat ápolják!

Forrás: Dömsöd Nagyközség honlapja

Október végén...
Ebben a hónapban is folytatódott az ételfelajánlás

és -kihordás szolgálata. Támogatónk ezúttal is a
Szomor Húsüzem és a Carp & Dinasty Egyesület. A
húsüzemből több mázsa levescsontot, szalámiféléket,
pástétomokat kaptunk, valamint kisebb mennyiség-
ben káposztás hurkát és kolbászt, amelyet a nyugdíja-
sok között osztottunk ki a készlet erejéig. Az egyesü-
let támogatása ezúttal egy hatalmas rakomány burgo-
nya és hagyma, valamit 4,5 mázsa édes káposzta volt.
Egész stáb dolgozott az élelmiszer elosztással. Min-
dent frissen kapunk, zacskózva adagoljuk, majd átad-
juk az előzetesen jelentkezőknek. Ezúton szeretném
megköszönni az érdeklődőknek, hogy előre felirat-
koztak, hogy kulturáltan és türelmesen várakoztak a
csomagokra. Köszönjük, hogy betartották az általunk
kért összes kitételt. Minden rendben zajlott, mindenki
az előzetesen megbeszélt időpontra érkezett. Egyre
inkább megtalálnak minket a nyugdíjasok, amelynek
örülünk, hiszen ők lennének az elsődlegesen támoga-
tott célcsoport. Átlagosan százezer forintos jövedel-
mükből mintegy harminc százalékot költenek gyógy-
szerre, emellett fizetik otthonuk fenntartási költségeit.
Ha nagyobb javítandó dolog van a házon, vagy el-
romlik egy háztartási gép, nem tudnak vásárolni újat,
ezért sokan hitelfelvételre kényszerülnek. Ráadásul
olyan hitelre, amely gyorsan elérhető, de mindent fel-
emésztő kamatai vannak... Talán eszükbe sem jut a
munkaképes embereknek, hogy milyen lehet kilátás-
talan helyzetben idősen, betegen, másokra utalva ten-
gődni hónapról hónapra. Figyeljünk rájuk! Több je-
lentkezőt is eltanácsoltam. Ez kellemetlen feladat, de
így arra ösztökélünk egészséges családapákat, hogy
próbáljanak munka után nézni ahelyett, hogy nap-
hosszat sétálgatnak a faluban. Munka van bőven
egyelőre, válogatni nincs lehetőség, ha szorít a cipő.
Főleg nincs, ha sorban jönnek az utódok. Aki családot
vállal, az azt is vállalja, hogy saját maga fel is neveli
őket. Megint más azoknak a helyzete, akik szorgal-
masan dolgoznak, de váratlanul lecsökkentették a he-
ti munkaidejüket, vagy átmenetileg elbocsátották
őket az állásukból. Gyakran egyszerre mindkét szü-
lőt... Sok olyan ember érkezik csomagért, aki nem
magának, hanem másnak viszi. Ahogy az emberek
odafigyelnek egymásra ebben a faluban, az példaérté-

kű! Sokan visznek idős szülőknek, barátoknak, szom-
szédoknak, utcabeli ismerősöknek. Megtanultunk fi-
gyelni egymásra. Egy házaspártól kaptam egy levelet
az elmúlt héten, amelyben kifejezik örömüket és há-
lájukat azért az összefogásért, ami a faluban zajlik.
Ezúton köszönöm meg a támogatást a Szomor Hús-
üzemnek, mind a tulajdonosának, mind a dolgozók-
nak. Köszönöm Bognár Zsuzsinak a közreműködést,
hogy távollétében is igazgatta a szervezés menetét.
Köszönettel tartozunk a Carp & Dinasty Egyesület-
nek, hogy felvállalta a rengeteg zöldségáru Dömsöd-
re szállítását és lepakolását... Bazsonyi Zsoltnak,
Boros-Uri Viktóriának, Boros Gyulának és Frost At-
tilának, akik munkával töltötték itt a délutánt. Külön
köszönet a Lődiroll Kft. tulajdonosának, hogy nagy
méretű trélerrel segítette több bútor elszállítását csalá-
dokhoz, valamint a zöldségfélék szállítását is térítés-
mentesen segítette! Köszönöm a serény kezű csoma-
golóknak a gyors munkát: Ócsai Julianna képviselő
asszonynak, Szűcs Gizikének, Bajnokné Irénnek és
Bajnok Irén Krisztinának, Csabai Juliannának. A hús
adományokat Tűz Péter szállította nekünk a helyszín-
re, amely több mázsa teli láda átmozgatását jelentette!
Ebben segítőtársa volt Fehér Richárd. Köszönjük!
Kiszállítónk: Miskolcziné Mária, Ambruska Margit,
Zölei Ádám, Huszárné Éva, Kopor Tihamér, Oroszi
Izabella, Ócsai Juli, Szilágyi Gabriella, Czeller Cecí-
lia, Varga Tamás. Köszönjük szépen, hogy erre szán-
ták a délutánt! A logisztikában segítőtársam volt Ko-
vács Gyula képviselő, aki a szállítmányok átadásától
kezdve a végső esti takarításig helyt állt. Cser Györ-
gyi és Kopor Tihamér házaspár, a Kármentő Egyesü-
let alapító tagjai vállalták, hogy fél éven át támogatják
annak a súlyosan beteg édesanyának és rokkantnyug-
díjas fiának a megsegítését, akiknek gyorsan volt
szüksége segítségre. Élelmiszerkészleteik kifogytak a
hónap utolsó napjaira. Külön köszönjük azt a sok se-
gítséget, amelyet a felkérés után kaptak! Derék példá-
ja a másokért való önzetlen cselekedetnek! További
felajánlásokat szeretnék megköszönni: Balázsné Da-
ni Erzsikének, Boros-Uri Viktóriának, Balogh Eme-
sének és Ágoston Hencsinek – akik bevásároltak egy
nagyon kis nyugdíjjal rendelkező bácsinak, Huszárné
Évának, Pap Ádámnak, Béczi Juditnak, Bécziné Mó-
nikának, Fára Gábornak, Zöleiné Áginak, Iván Ste-
fánnak, Mucsán Cilinek, Kovácsné Gálna Katalin-
nak, Micsu Nikinek, Farkas Idikónak, Ila Istvánnak,

Fekete Tamásnak, Pados Liliánának, Berkiné Csatári
Timinek, Csehi Lidinek, Balogh Erikának, Csatári
Terinek, Orosz Katának, Jakab-Kovács Adélnak, Ko-
vács Annának, Habaczellerné Jutkának, a kék színű
Suzuki-s családnak – a fiam sajnos nem kérdezte meg
a nevüket –, a Kézilabda Szakosztálynak, Petró Atti-
lának, Fazekas Jánosné Márti néninek, Paragi Tímeá-
nak, Perger Zsuzsinak, Devecsai Lászlónak.

Öt éve nem tudott szemüveget használni az a sú-
lyosan mozgássérült hölgy, aki maga is értelmi fogya-
tékos felnőtt gyermekét neveli. Mivel hitelt volt kény-
telen felvenni a pénztelenség miatt, s emellett albérle-
tet is kénytelen fizetni, ilyesmire nem marad pénze.
Földvári Attila segítségével megszerveztük a Rác-
kevére történő átjutását. A szemészetre Attila munka-
ideje után vitte át a nénit, aki egyedül nem tud közle-
kedni, fuvarost pedig nem tud megfizetni. Késő este
végeztek a látszerésznél. A szemüvegek ára sok
számjegyű lett. Egyiket Bencze István polgármester
úr fizette ki saját hatáskörében lévő támogatási keret-
ből, a másikat mi fizettük ki a márciusról maradt tá-
mogatói pénzből, amelyet Muzs János képviselőtár-
sam kezel. A néni nagyon boldog volt!!! 

Bútor-felajánlásokat juttatunk el családokhoz Bo-
ros-Uri Viktória és a Lődiroll Kft. segítségével, ame-
lyet nagyon jól tudtak hasznosítani. Viki rengeteget
segít nekünk...

Bízom benne, hogy nem hagytam ki semmit és
senkit az elmúlt hónap történéseiből...

Nehéz ennyi mindent összefogni, előfordul, hogy
elfelejtek dolgokat. Ha valakit kihagytam volna, elné-
zést kérek!

Hosszúra sikeredett a beszámoló, de az sosem baj,
ha a jó dolgok sokáig tartanak... 

Legközelebb november 20-án 14 órától 16 óráig
és december 18-án 14 órától 16 óráig lesz ételosztás.

Szabó Andrea
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Tarr-Sipos Zsuzsa ünnepi beszéde október 23-án
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Dömsö-

di Emlékezők!
Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat,

akik elfogadták a meghívásunkat, hogy 1956
forradalmára és szabadságharcára együtt emlé-
kezzünk.

Egy verssel kezdeném…

Nagy István
Indul a pesti tüntetés

A Petőfi-szobor felől
Kossuth utcáján özönöl
Három szín oltalma alatt
Az ifjú, magyar áradat.
Szívekből kinyilatkozó
Egység ez itt, mindenható,
Felülről nem hazudható,
Nem oldható, nem rontható,
Októberi tavaszt hozó.
A Kossuth-nóta dallama
Szilajul-szebb, mint valaha.
Nyomul a háromszínű sor,
Egy ember-fürtös balkonon
Zászló merészkedik elő,
Könnyet ejt a járókelő.
Feltámadási körmenet
Vonul: hívő magyar sereg
Millió résből fényre jő
Egész országnyi tüntető.
Óh, forradalmi honfiság,
Ősz harmatán kinyílt virág,
Te félelem és csalatás
Alól kivillanó parázs,
Te csipkerózsa-álmu nő,
Ily virradásra serkenő,
Te földalatti szenvedély,
Így bujtogass: „Magyar, ne félj!”
Hírrel híreszteld szerteszét
A szabadság jövetelét!

Számomra mindig felemelő érzés, amikor
együtt ünnepelhetünk, emlékezhetünk. A döm-
södi ünnepi műsorok mindig visszarepítenek a
múltba és olyan katarzist nyújtanak, mintha mi
is ott lennénk, ott lettünk volna… Idén is remé-

lem, kapunk/kapnak legalább egy kis szeletet
ebből az érzésből, bár az idei ünnep sajnos más,
mint az eddigiek, de a lényeg, hogy együtt va-
gyunk és együtt emlékezünk.

Az emlékezés kötelesség, hazánk történelme
által ránk hagyott kötelesség. Az örökösök örök
felelőssége. Mert a történelem természete ilyen:
örökséget hagy, felelősséget rak a késői nemze-
dékek vállára. 

Így 64 évvel a forradalom után egyre keve-
sebben vannak köztünk, akik élő szemtanúi e
kornak, és egyre többen vannak azok, akiknek
nemcsak 1956-ról, hanem az azt követő időszak-
ról sincs személyes emlékük. Én is ezek közé
tartozom, de kötelességemnek érzem, hogy a
hősök emlékét megőrizzük, és a gyerekeinknek
elmondjuk: kik, mit és miért tettek 1956-ban.
Nekik is tudniuk kell, a pesti srácok és lányok
önfeláldozó hősiességről tettek tanúbizonysá-
got. Szinte fegyverek nélkül, közös szívdobba-
nással, hatalmas elszántsággal a legnagyobb
túlerővel szemben is képesek voltak fellépni a
szabadságunkért és a függetlenségünkért. El-
mehettek volna innen, elfogadhatták volna,
hogy a rendszer megváltoztathatatlan. Ők azon-
ban nem ezt tették. Küzdöttek, kitartottak a vég-
sőkig, készen álltak arra, hogy életüket is felál-
dozzák a szabadságért, a szabadságunkért.

Meg kell tanítanunk gyermekeinknek, hogy
az, hogy ma Európában szabadon és korlátok
nélkül élhetünk, az ’56-os fiataloknak is kö-
szönhető.

1956 egyik fontos üzenete a mai kor számára
még október 16-án megfogalmazódott. Senki
nem számított rá, még maguk a szegedi egyete-
misták sem, hogy az általuk életre hívott Ma-
gyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségé-
vel – melyhez többek között a pécsi, miskolci,
budapesti és soproni diákok is csatlakoztak – el-
indítják a lavinát. „A szövetség célja – szögez-
ték le a Műszaki Egyetemen –, hogy az egyete-
mekről és főiskolákról kikerülő ifjúság, mely a
nemzet agyát van hivatva képviselni, ne közö-
nyös, passzív tömeg, ne gyáva, gerinctelen és
önző réteg legyen, hanem népéért, hazájáért,

boldogabb jövőnkért harcoló bátor, lelkes sereg.
Ne riadjon vissza az igaz szó kimondásától, ha-
nem képzettségével, tudásával, tehetségével né-
pünket, hazánkat szolgálja.”

A mai korunk eseményeit és társadalmi vál-
tozásait nézve jól tudjuk, hogy ez az üzenet ma
is aktuális, és azt is tudjuk, hogy a nemzeti szu-
verenitás és a szabadság megvédése minden-
napjaink feladata is. 

A pesti srácok biztosították nekünk a szabad
jövőt. Most a mi közös felelősségünk, hogy a
következő nemzedékre biztonságos, erős, élhe-
tő és legfőképp egy független Magyarországot
hagyjunk!

John F. Kennedy 1960-ban írt idézetével fe-
jezném be:

„1956. október 23-a örökké élni fog a sza-
bad emberek és nemzetek emlékezetében. E
nap a bátorság, az öntudat és a győzelem
napja volt. A történelem kezdete óta nincs
még egy nap, mely világosabban mutatja az
ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság
iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bár-
mily nagy is az áldozat, amit követel.” 

Kívánok mindannyiuknak az ’56-os hősök
emlékéhez méltó megemlékezést! Köszönöm
megtisztelő figyelmüket!

Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve gyűltünk össze a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ előtti téren.

Tisztelegve meghajoltunk az áldozatok és a hősök emléke előtt. Egy vers a szabadságról, néhány gondolat, majd a koszorúk elhelyezése
a Béke téren álló kopjafánál. Látszólag ennyi volt. De a gondolatok visszarepítettek időben és térben is. Szinte hallottuk a sistergő
rádióadást Nagy Imre hangjával, megremegtünk a fővárosban hosszasan kígyózó tankok és harckocsik morajától, drukkoltunk az élelmi-
szerszállítmányoknak, hogy célt érjenek…

Egy nemzet hallatta szavát az elnyomó rendszer ellen. Egy nemzet vállalt áldozatot, hogy nekünk jobb legyen! Emlékezzünk hát erre
a drága áldozatra!

Október 23-án ünnepi beszédet mondott Tarr- Sipos Zsuzsa képviselő asszony, melynek teljes szövege itt kerül közlésre.
Vass Ilona

Fotó: Vass



6 XXX.  évfolyam  11.  szám

• Az iskola által szervezett papírgyűjtésen
közel 5 tonna papírt gyűjtöttünk.

• Nemzeti ünnepeinkről a vírushelyzetben
sem feledkezünk meg, csak most más formá-
ban emlékezünk. A tanulók online megemlé-
kezésen vettek részt osztályonként a tanter-
mükben.

Márai Sándor írja: „Ha az ünnep elérkezik
életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkod-
jál belülről és kívülről. Az ünnepet nemcsak a
naptárban írják piros betűkkel. Az ünnep a
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rend-
hagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Készülj föl
reá, testben és lélekben.”

Kétszer is ünneplőbe öltöztettük a szívünket
októberben. Először az aradi vértanúk emlék-
napján, a nemzeti gyásznapon.

„Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.”         (Ady)

Majd az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulójára emlékezve október 22-én.

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért és igazságért, mint
bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esz-
tendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét
megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyu-
gati társadalom, sok magyar vérnek kellett
elhullnia ……” (Albert Camus)

„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –

mennyből az angyal”
(Márai Sándor)

• A különböző tanulmányi versenyek is
online módon kerültek megrendezésre.

ADY-MATEK verseny  6., 7. és 8. osztály
Bolyai anyanyelvi csapatverseny próba-
versenye  3-8. osztály

• Mindenkinek jólesik majd az őszi szünet-
ben otthon pihenni, de aki játszani szeretne, az
iskolai könyvtár rejtvényével megteheti. Meg-
lepetés jutalom vár a tanulókra.

Csömöri Elly

Iskolai hírek:
október

Felsõ tagozat

Eddig minden évben részt vettem a Baglyocs-
ka csoporttal községünk szüreti felvonulásán.
Ahogy eljött az ősz, már a gyerekek is várták. El
is kezdtük a felkészülést, de sajnos községi
szinten ez a program is elmaradt a kialakult ví-
rushelyzet miatt. Hogy ne vesszen kárba készü-
lésünk, és a szülők támogatásából elkészült ru-
hák se pihenjenek a szekrényben, úgy döntöt-
tünk, hogy mi az idén az oviban tartjuk meg a
szüreti mulatságot. Akárcsak az igazi mulatsá-
gon, mi is többször táncoltuk el a táncunkat az
óvoda két tágas folyosóján. 

A szüreti kisbíró hívta a csoportokat a ren-
dezvényre, akik örömmel teljesítették kérésün-
ket, a táncunkat megnézték, majd a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig részt vettek a táncház
jellegű közös mulatságban. 

A kisbíró szövege: 

Figyelem, figyelem, a szüreti kisbíró közhírré téteti,
Hogy ovis szüreti mulatság rendeztetik.

Erre az eseményre minden kis óvodás, óvó néni
és dajka néni meghívatik.

Jöjjenek hát, üljenek szépen sorba, a folyosóra.
Vessenek egy szempillantást 

a Baglyocska csoportra.
Nézzék meg az ovi nagycsoportját,

Hogyan ápolja a község régi hagyományát.
Induljatok hát szépen sorba,
Hogy le ne maradjatok róla!

Ahogy régebben is vidámsággal töltötte meg
az emberek szívét a szüreti mulatság, úgy a mi
óvodánkban is vidám ünnepléssel zártuk le a he-
tet, látható a mosolygós gyermekek tekintetén.

Fontosnak tartom a helyi hagyományok, nép-
hagyományok, szokások megismertetését a gye-
rekekkel. A szüreti hagyományhoz hozzátarto-
zik a néptánc, népzene. A csoportunk életében
kiscsoportos koruk óta jelen van a néptánc, már
ekkor elkezdtem velük az ez irányú tevékenysé-

get az ének, zene, énekes játék, gyermektánc
keretein belül. Kezdetben rövid kis mondóká-
kat, dalos játékokat utánzó mozdulatokkal kí-
sértük, hisz ez teszi a gyermek számára érdekes-
sé, változatossá, közelivé az élményt. Megis-
merkedtek a gyermekek kis népdalokkal. A
népzenére játékos mozdulatokat végeztünk, pl.:
kígyózás, séta, guggolás, vonatozás… stb. Majd
középső csoportban már hangsúlyosabbá váltak
az irányok, a páros mozgások, hisz a gyerme-
keknek egyre fejlettebb lett a testsémájuk, job-
ban el tudtak helyezkedni ez által a térben, job-
ban tudtak társaikhoz is alkalmazkodni. Nagy-
csoportos korukra már a térérzékelés, a mozgás-
koordináció, a ritmusérzék, a számolási készség
fejlettségi szintjük lehetővé teszi, hogy bonyo-
lultabb térformában is képesek táncolni a gyere-
kek. Mindehhez persze a megfelelő motiváció
is nagyon fontos. Elsődleges a példamutatás, a
jókedvű, nyitott hozzáállás a velük foglalkozó
felnőttektől. A megfelelő zene és a kiegészítők
kiválasztása is nagyon fontos, a tevékenység
különlegességét hangsúlyozzák, az ahhoz való
pozitív viszonyulást segítik elő. Nagyon sok te-
rületet fejleszt a tánc: a közösségi együttlétet, a
mozgáskultúrát, a ritmusérzéket, a figyelem-
koncentráció fejlődését, a gyermekek szociali-
zációját (pl. egymásra figyelés, udvariasság, se-
gítőkészség, tolerancia stb.), alapvető társas
kapcsolatainak, erkölcsi normáinak és tulajdon-
ságainak kialakulását. Ezek elengedhetetlen ré-
szei a zavartalan fejlődésnek, az érzelmi-akarati
élet optimális alakulásának.

A tánc boldoggá tesz mindenkit. A nehézsé-
gek ellenére minden nap arra törekszünk az
óvodában, hogy a gyerekeket szeretetteljes, biz-
tonságot nyújtó légkör vegye körül.

2020. október 22. 
Pergel Renáta 

óvodapedagógus

Szüreti mulatság az Új oviban!
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Márta Jánosné 
Csizmadia Eszter

Dömsödön született 1931. január 11-én.
Szülei: Csizmadia Sándor és Dudás Borbá-
la rajta kívül még kilenc gyermeknek adtak
életet, melyből hét élte meg a felnőttkort.
Egyik testvére agyhártyagyulladásban, míg
a másik a háború frontvonalában vesztette

életét. Hét testvére 6 osztályt végzett Dömsödön, míg ő nyolcat. Már 12
éves korában aratott szüleivel. Egy szoba-konyha-kamra összetételű kicsi
házban nevelkedett szeretetben. Sokat dolgozott a szülei gyümölcsösé-
ben, illetve a háznál lévő baromfik és birkák ellátását is végezte.

1950-ben ment feleségül Márta Jánoshoz (1930. március 21. – 2006.
augusztus 11.). Férje három éves szolgálati ideje alatt a fel nem robbant ak-
nák ellenőrzésével és vizsgálatával foglalkozott. Fél évvel hosszabbodott
meg szolgálati ideje egy tiszti iskola elvégzése végett. Tizedesként szerelt
le. Szeretett volna hivatásos állománybeli katona lenni, de felesége és szü-
letendő gyermekei másfele terelték ettől az álmától. Házasságukból két
gyermek született: 1951-ben Eszter és 1956-ban János.

Esztike néni közel negyven évet dolgozott az egészségügyben. 14-15
éven keresztül a községi óvodában, mint dadus. A többi 25 évet a bölcső-
de falai közt töltötte. A munkahelyváltást Kalló Mátyás tanácselnöknek
köszönhette. Az új beosztásában beszerző lett, egészen kolléganője,
Gálpál Jánosné Túrú Julianna nyugdíjazásáig. Ekkor viszont szakácsnő-
nek nevezték ki a bőlcsiben. Hat éven keresztül végezte lelkiismeretesen
munkáját, mikor is a sok nehéz edény emelése végett szívinfarktust ka-
pott. Ezután rokkantnyugdíjba vonult. Munkája során Ráckevéről járt át a
KÖJÁL ellenőrizni, illetve Decsov Lajos iskolaigazgató is be-benézett.
Nagyon szeretett a gyerekek közt lenni. Odaadással és örömmel végezte
munkáját. Az évek során rengeteg kollégával dolgozott együtt, felhőtlen,
jó kapcsolatban. Egészségben és örömben teli éveket kívánok Esztike né-
ninek Isten áldásával.

(Az olvasott szöveg Márta Jánosné Csizmadia Eszter visszaemlékezé-
se alapján.)

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

Guggolók balról: Márta Jánosné Csizmadia Eszter, Adamcsikné Bokor
Éva, H. Kovács Józsefné Elvira. Állók balról: Gálpálné Julianna, 

Ország Istvánné, Hirschler Rózsa, Kecskésné, Sáfrányos Lászlóné Mária,
Tóthné Bencze Ilona, Jónásné Mária

Nagy Margit, Cserna Lajos, Láng Zsuzsanna, Duzmath László

Guggolók balról: Márta Jánosné Csizmadia Eszter, H. Kovács Józsefné
Elvíra. Állók balról: Braunné Julianna, Huszár Lászlóné, Ország

Istvánné, Adamcsikné Bokor Éva, Gálpálné Julianna, Ordasi Jenőné,
Sáfrányos Lászlóné Mária, Jónásné Mária, Hirschler Rózsa, 

Kecskésné, Tóthné Bencze Ilona

Az elszakadás elsõ lépése 
Bölcsõde II. rész
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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 tizenegyedik részeként dr. Tóth Istvánról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

1975–2011 között gyógyított Dömsödön

DR. TÓTH ISTVÁN
Dr. Tóth István 36 évig volt a falu orvosa. A Dömsödi Hírnököt olvas-

va felidézhetjük, hogy:
„Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2006.

(III. 29.) Kt. sz. határozatával az egészségügy területén hosszabb időn át
végzett kiemelkedő szakmai munkája és erkölcsi példamutatása elismeré-
seként dr. Tóth István háziorvosnak a „Dömsödért” kitüntető címet ado-
mányozta”

„Dr. Tóth István Mezőtárkányban született 1944. szeptember 17-én.
Orvosi diplomáját Debrecenben szerezte 1969-ben, ezt követően a Me-

zőkövesdi Járási Tanács alkalmazásába került, Vattán, majd Feldebrő
községben látott el körzeti orvosi teendőket. Dömsödre 1975. december 1-
jén került, azóta először közalkalmazotti háziorvosként, majd 2001. júli-
ustól vállalkozó háziorvosként végzi gyógyító munkáját.

Dömsöd község lakosságának bizalmát élvezve több cikluson keresztül
volt a helyi tanács tagja, közben megyei tanácstagként is több éven át kép-
viselte települése érdekeit.

A képviselő-testület elismerve a Dömsödön, Dömsödért, a lakosság
egészségének megőrzéséért, valamint a köz érdekében végzett mintegy 3
évtizedes munkáját, a „Dömsödért” kitüntető címmel köszöni meg.”

(Dömsödi Hírnök, 2006/6.)

Öt év múlva, 2011-ben, nyugdíjba vonulása alkalmából olvashattuk a
következő sorokat:

Évtizedek óta a betegek szolgálatában
Nyugdíjba vonulása alkalmával kerestem fel és beszélgettem dr. Tóth

István körzeti orvossal, valamint asszisztensével, Ila Gábornéval.
Munkájukat leginkább úgy jellemezném, hogy mindenekelőtt alázattal,

a betegek érdekeit szem előtt tartva végezték. Segítőkészségük, figyelmük
és embertársaik iránti tiszteletük mindig megnyilvánult kapcsolataikban.

– A rendelőben egyfajta bizalom szövődik gyógyító és páciense között.
Ennek elsődleges alapja az őszinteség, a türelem és a diszkréció. Az orvos
és ápolója gyógyít, törődik a betegekkel. Teszik ezt a legjobb tudásuk sze-
rint. Nem szégyenlik azt sem, ha olykor Ők maguk is méltóságot, megér-
tést tanulnak a betegeiktől.

Dr. Tóth István önzetlen és kitartó szolgálata példaértékű a dömsödi
egészségügyben. Rendelésük utolsó hetében kerestem fel őket. A riportok
egyben őszinte vallomásként hatnak.

Dr. Tóth István, körzeti orvos
– Ön a ’70-es években került a településre, azóta ténykedik, teszi a

dolgát, egyszóval gyógyít. Hogyan lett orvos, milyen volt a Dömsödre ve-
zető út, kérem, beszéljen erről néhány mondatban!

– 1944-ben születtem, így tulajdonképpen 7 éve nyugdíj mellett dolgo-
zom. Apám Mezőtárkányon legalább 40 évig volt körzeti orvos. Mi orvos-
dinasztia vagyunk, mert két testvérem (bátyám és öcsém) is orvos, egyik
körzeti, másik sebész volt. Sajnos évekkel ezelőtt egyik balesetben, másik
betegségben hunyt el. Az általános iskolát Mezőtárkányon, a középiskolát
Egerben a Dobó István Gimnáziumban végeztem, majd a Debreceni Or-
vosi Egyetemre kerültem, ahol hat év alatt elvégeztem a szükséges kép-
zést. 1967-ben nősültem. 1969-ben Borsod megyében, Vattán megpályáz-
tam egy kis körzetet, ahol én voltam az első orvos. Másfél évig dolgoztam

ott megfelelő asszisztenciával, és közben jöttek a gyerekek: Fruzsi lányom
már az egyetemi évek alatt megszületett, majd Vattán pedig Kriszti. En-
gem a kis körzet nem elégített ki, meg aztán családi kötődés miatt a két kis-
lánnyal elkerültünk Feldebrőre. Így aztán négy évig megint Heves megyé-
ben laktunk, ott láttam el két kis falut. Talán ma is ott lennék, ha 1975-ben
nem jön oda hozzám Berhés doktor, és nem csalogat ide. (Dr. Berhés Bélá-
val már az egyetemről ismertük egymást, és amikor Vattán dolgoztam, ak-
kor Ő éppen a szomszéd településen, Harsányban. Gyakran helyettesítet-
tük egymást, különösen nyáron.) 1975-ben Dömsödön a Szekeres doktor
körzete megüresedett, és ekkor hívott engem ide nagy lendülettel. Nagyon
jól tudtunk együtt dolgozni, mert nem csak helyettesítettük egymást. Elfo-
gadtam az ajánlatát, és így költöztünk ide 1975. december elsején. Már
három gyermekkel érkeztünk, mert Orsi lányom is megvolt.

– Ideköltözésük után milyen új helyzettel kellett szembenézni?
– Nagyon nagy szeretettel fogadtak az itteniek, és én is megtettem min-

dent az érdekükben. Szeretem a betegeimet, és nagyon szívesen beszélge-
tek velük, mert másképp nem is lennék jó orvos. Aki csendes és két szót
sem szól, arra meg szoktak sértődni a betegek. Kell a jó kontaktus, és ezt
csak úgy lehet elérni, ha az ember szívvel-lélekkel végzi a dolgát.

Eleinte nem volt mindjárt ápolónőm, ezért a Piróth néni helyettesítette,
aztán meg Gálné Marika. Néhány év elteltével a szomszédban lakó Ila
Gábornénak járt le a GYES-e, és munkába akart állni. Természetesen
egyértelmű volt, hogy ő jöhet szóba, hiszen ápolónői képesítéssel rendel-
kezett. Azóta 34 év telt el, és nemcsak munkatársi, hanem családi-baráti
kapcsolatról beszélhetek, ami a két család között kialakult. Örülök, hogy
annak idején ilyen jó ápolónőt kaptam! Nagy segítség volt számomra, hi-
szen már-már a gondolataimat is ismerte, tudta, hogy mikor mit kérek, mi
hiányzik, mit kell elővenni, és már mozdult is. Ilonka nagyon jól ismerte a
betegeket, ebben is sokat segített, mert egy orvosnak ismerni kell a páci-
ensek életrajzát. A kezdeti időkben ez különösen fontos volt, mert ő tudta,
hogy ki kinek a hozzátartozója. Nagyon jól összedolgoztunk, és még dol-
goznánk is életünk végéig, ha nem öregedtünk volna meg.

– Ön a gyógyítást nagy alázattal végezte. A Dömsödön töltött évek
alatt voltak-e kihívások?

– Önkormányzati alkalmazottként dolgoztam 2000-ig v. ‘95-ig, majd
utána vállalkozó lettem. Ennek már 10-15 éve, és ez a jövő útja, mert már
közalkalmazott orvosok nincsenek. Bár egy darabig kitartottam, mert ké-
nyelmes volt számomra ez a megoldás, hiszen így a GAMESZ mindent
megtett, bármiféle problémám is volt. Jó kapcsolatom volt a GAMESZ ve-
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zetőjével, Zsoldos Gábornéval, aki tényleg segítette a munkámat. Azoknak
a kollégáknak, akik vállalkozók lettek, sok mindenről maguknak kellett
gondoskodni, pl. beszerezni a szükséges kötszereket, recepteket, mindent a
világon.

– Egy időben jelentős szerepet vállalt a falu közéletében. Pontosan
hogy is volt ez?

– Nagyon jó kapcsolatom volt a faluvezetéssel is, mert korán belecsöp-
pentem a közösségi életbe. Idekerülésünk után 5-6 évvel történt, hogy az
akkori tanácselnök, Ambruska Péter javaslatára tanácstag lettem, majd
ezt követően megyei tanácstaggá választottak. A megyénél is pozíciót töl-
töttem be, mert a Megyei Végrehajtó Bizottság tagja lettem, egészen a
rendszerváltásig. Azóta nem politizálok. A rendszerváltásban nem csalód-
tam, de ez már más dolog, másról szól. Természetesen a politika továbbra
is érdekel, de hát most inkább a betegekkel foglalkozom. Amikor aktívan
politizáltam, minden hónapban kétszer, de volt mikor hetente kellett Buda-
pestre utaznom a Megyei Tanács üléseire. Ilyenkor itt kellett hagynom a
körzetemet, a betegeket. Természetesen szegény Berhés doktor helyettesí-
tett ezekben az időszakokban.

– Az orvoslás-gyógyítás egyfajta hivatás, állandó szolgálat, állandó
készenlét. Hogyan tolerálta ezt a családja?

– Volt benne bizony lemondás is, mikor éppen együtt szerettünk volna
menni kirándulni vagy nyaralni. Mindig be kellett osztani, hogy most he-
lyettesítés van vagy szabadság. Nem lehetett olyan könnyen mozogni, míg
ketten voltunk a Berhés doktorral. Később aztán, mikor már 3 körzet mű-
ködött, sokkal egyszerűbb lett az egész.

Nem bántam meg, hogy Dömsödre jöttem, megszerettem ezt a népet.
Igazi barátságot lehet velük kötni, és sikerült a tiszteletüket kivívni. Nyil-
ván kettőn áll a vásár, mert kellett hozzá az én barátkozó természetem,
meg talán a veleszületett empátiám a betegek irányába.

– A településen lévő három körzet egyikét Ön látta el. Mi lesz a jövője
a II-es számú körzetnek?

Most a körzetemben 1500 beteget látok el, ami egy ideális létszám. A
kollegáim is hasonló nagyságú körzetet látnak el (dr. Rókusfalvy 1400 főt,
dr. Szőnyi 1300 főt).

Jelenleg a körzeti orvosoknál a finanszírozást az OEP (Országos
Egészségbiztosítási Pénztár) úgy állapította meg, hogy az 1500 fő a leg-
ideálisabb létszám. Akinek ennél több betege van (tehát 1500 fő feletti be-
tegekre), az orvos már csak a támogatás felét kapja.

Nagyon szeretnék úgy elmenni, hogy a betegeim biztonságban érezzék
magukat! Aggodalommal kérdezgetik, hogy mi lesz velük, gondolataikban
gyakran felmerül, hogy netán más orvost kell keresniük. Sajnálják, hogy
elmegyek, mert jobban szerették volna, ha még maradok, akár 90 éves ko-
romig is, akkor minden változatlanul maradna, és ők nyugodtak lehetné-
nek. De az élet ezt hozta. Fél éve próbálok utódot keríteni, és volt is egy-
két jelentkező, de aztán visszamondták. Hirdetéseket adtam föl orvosi la-
pokban, napilapokban és interneten, több csatornán. Szerencsére érdek-
lődők vannak.

Minden betegemet arra buzdítok, hogy maradjon a helyén, és várjuk az
új orvost. Tudniillik nincs sok értelme az oda-vissza mászkálásnak, mert
ha megjön az új orvos, akkor megint visszakérik magukat. Ez nem lenne
egészséges dolog, a másik meg az, hogyha megindul a körzet szétválaszt-
gatása, azoknak sem lenne jó, akik megszerezték az én betegeimet. Az
utódlásról meg a következőket szeretném elmondani: Tudomásom van ar-
ról, hogy szeptemberben fognak végezni az új rezidensek. Tehát akik el-
végzik a 3-4 éves rezidensi továbbképzést, most ősszel teszik le a záróvizs-
gát. Ez annyit jelent, hogy több száz orvosról van szó. Sokan közülük kül-
földre mennek, vannak, akik pályát váltanak vagy kórházba mennek dol-
gozni, de maradnak, akik vidéken szeretnének elhelyezkedni. Rájuk számí-
tok, és közülük szeretnék lehetőleg fiatalembert utódomként tudni.

Ápolónő lesz, az nem probléma, mert a faluban 5-6 munkanélküli ápo-
lónő is van. Majd választ közülük az új orvos, hacsak nem hozza magával
a feleségét, aki esetleg ápolónő is egyben, és el tudja látni ezt a feladatot.
Akkor nyilván ő lesz előnyben. Itt most már nincs közalkalmazotti státusz,
mert az orvos a vállalkozó, és a saját beosztottját ő választja meg és fog-

lalkoztatja. Az OEP finanszírozza a vállalkozását, amiből meg lehet él-
ni szépen, de meggazdagodni nem lehet. Ezzel mindenki tisztában van,
és ha valakinek egy kis érzéke is van hozzá, akkor ki tudja számolni,
hogy mennyi a rezsi, mennyi a rendelő fenntartása és egyebek. Tehát
olyan nagy gazdagságot nem lehet várni, de tisztességgel, becsülettel
meg lehet élni és nevelni a családot, meg még az unokákat is.

Ma már nem is olyan fárasztó a háziorvosi munka, mert mióta bein-
dult a központi ügyeleti rendszer, nekünk sokkal könnyebb. A betegek-
nek kevésbé jó, azt tudom. Amíg az ügyelet itt volt helyben, a Zöldke-
reszt épületében, addig jó volt, bár az sem volt teljesen ideális. Az ideá-
lis megoldás az lenne, ha a sofőr, az ápoló meg az orvos is egy helyen
lennének, ott aludnának, és rögtön tudnak ugrani, amint kell. Mert óri-
ási az időveszteség, míg összeszedik egymást. Az idegen faluban lévő
központi ügyelet pedig hát igyekszik ellátni azért mindent, tehát olyan
nagy lemaradások nincsenek. Ez a jövő útja, mert mindenütt el van ha-
tározva, hogy 30 km körüli területet mindenképpen egy körzetnek kell
ellátni. Tehát ez központi irányelv. Sajnos ennél nagyobb, 50 km-es
körzetek is vannak, de az meg már nem egészséges.

– Hol és hogyan fogja tölteni nyugdíjas éveit?
– 5-6 évvel ezelőtt Budapesten vásároltunk egy lakást, mert ott meg

az a csábító, hogy ott vannak a gyermekeim meg a 4 unokám. (Krisztiék
egy utcával odébb laknak, Fruzsiék Pesterzsébeten, Orsiék meg Szent-
endrén, tehát mi egy központi helyen lennénk). Az unokák életkora 2-20-ig
terjed, nagyon ragaszkodunk hozzájuk, és ők is mihozzánk.

Dömsödtől pedig semmiképp sem szeretnénk elválni! Itt van egy kis
nyaralóm a Duna-parton. A tervem az, hogy az év nagyobbik részét, ta-
vasztól őszig itt fogom tölteni, és csak télire mennék vissza Pestre. Majd
talán egy hobbit kell kitalálnom arra az időre, míg Pesten leszek, mert
hát elmondhatom, hogy ez idáig a hobbim és a foglalkozásom ugyanaz
volt. Bízom abban, hogy megtalálom majd a fővárosban is a kikapcso-
lódás lehetőségét. Gondolok itt a színházra, de a sportolás sem áll tá-
vol tőlem, mert egyetemista koromban úsztam és futballoztam is. Nyá-
ron a nyaraló kertjében, ahol van egy kis szőlőm, meg gyümölcsfák is,
kertészkedek majd, az érdekel. Tehát itt kényelmesen és hasznosan fo-
gom eltölteni az időt, hisz falusi gyerek vagyok, és fél életemet vidéken
töltöttem.

Városba soha nem akartam menni! Most se mennék, de hát így hozta
az élet... A jelenlegi lakásom szolgálati, amit az új orvos részére fel kell
szabadítani. Augusztus 1-től kisebb felújítási munkálatok lesznek és
frissítő meszelés. Mert úgy kell átadni, hogy az új orvos kényelmesen
be tudjon költözni. Reméljük, hogy ő is legalább 36 évig itt fog élni
majd benne!

Kedves Doktor úr! Magam és az olvasók nevében jó egészséget és
szép nyugdíjas éveket kívánok!

Vass Ilona Györgyi
(Dömsödi Hírnök, 2011. augusztus)

A mostani napjairól, a nyugdíjas évekről ezeket írta a Doktor Úr:

Kilenc éve jöttünk Pestre a nyugdíjazásom után. A VII. kerületben,
egy társasház magasföldszinti lakásában élünk. Az évek múlásával mi
is öregszünk, kisebb-nagyobb betegségekkel küzdünk. Mivel két na-
gyobb lányunk már több éve itt élt családjukkal, szerettünk volna a
gyerekeink és unokáink közelében lenni. Legnagyobb unokánk idén
ment férjhez, és a legkisebb betöltötte az 5 évet. 

Időközben megértük feleségemmel az 50. házassági évfordulónkat,
amit együtt ünnepeltünk családunk körében.

Sajnos dömsödi barátaink közül sokan már nem élnek. Akik marad-
tak, azokkal telefonon és időnkénti látogatásunkkor találkozunk, vagy
ők látogatnak meg.

Ennyi év után még most is gyakran álmodok Dömsödről, alig győz-
zük Ilonkával (Ila Gáborné) együtt rendesen ellátni a betegeket jó szó-
val és megfelelő terápiás javaslattal.
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Idén 60 éve
1960. október 16-án nyílt meg Dömsödön a Petőfi Emlékmúzeum.

Alapítója Szabó Lajos községi tanító volt, aki szívügyének tekintette az
épület megmentését és további hasznosítását. Lelkesedése a község lakos-
ságát is megmozgatta, melynek eredményeként csinos kis gyűjteménnyel
lett gazdagabb a múzeum. Az akkori kiállítás anyaga napjainkra megvál-
tozott: az összegyűlt tárgyak felügyeletét gyakorló megyei vagy járási
múzeumok átcsoportosították a kiállítási anyagokat, melyek mára csak
itt-ott lelhetőek fel. Nyomuk veszett. Petőfi Sándor és szüleinek dömsödi
tartózkodása azonban vitathatatlan és elévülhetetlen hagyatékként maradt
ránk, dömsödiekre. Így ápoljuk hosszú évtizedek óta emléküket s a hozzá-
juk köthető építményeket, úgy mint a Petőfi utcában álló Petrovics-féle
házat, ahol a szülők laktak; a Petőfi téren álló Marton László készítette Pe-
tőfi-szobrot, a Duna-parti öreg tölgy alatti emlékművet Lux Ede dombor-
művével és Polyák Ferenc baltával készült szobraival, valamint Kukucs-
káné egykori házát, a mai Petőfi Emlékházat.

Az emlékház az eltelt 60 év alatt mindig kedves volt az itt élőknek. Egy
morzsa a múltból. De nem akármilyen morzsa! Petőfi költészetéhez, csa-
ládjához kapcsolható. Ezzel a hozzáállással gondozta az épületet a Nagy
házaspár, fogadta a látogatókat megőrizve és továbbadva a múlt emlékeit
Bödő Mihály és Fehér Lászlóné. A kiállítási terek újra megteltek korabeli
eszközökkel, használati tárgyakkal. Mostanra kiszorulnak a kiállítóterek-
ből. Folyamatos a látogatottság tavasszal és nyáron. A visszatérő vendé-
gek más vendégeket hoznak magukkal s viszik a hírt: Itt született a költő
első forradalmi verse!

„De hinni kezdem, hogy dicső napoknak éljük maholnap fényes hajnalát,
midőn a népek mind fölemelik a föld porába gázolt fejöket, s végigmenny-
dörgik a föld kerekén: Legyünk rabokból ismét emberek!” (Dömsöd, 1846) 

A hely Petőfihez kötődő emléke és méltósága az, ami Bazsonyi Arany
és Vecsési Sándor Munkácsy-díjas művészeket arra inspirálta, hogy Döm-
södnek adományozott festményeiket itt helyezzék el a múzeummal egy
udvarban lévő épületben.

Az épületegyüttes hasznosítása az állandó kiállítások mellett szabadtéri
rendezvényeknek és hagyományos kézműves foglalkozásoknak is ott-
hont ad, de volt már itt szabadtéri időszaki kiállítás, könyvbemutató is.

Itt megy végig a Pest megyei piros turistaútvonal, melynek egyedi bé-
lyegzővel ellátott állomása a múzeum épülete.

Az, hogy az épület ma is áll és működik, köszönhető az alapítónak és a
mindenkori fenntartónak, mely most Dömsöd Nagyközség Önkormányzata. 

2020. március 15-én, a mú-
zeum fennállásának 60. évfor-
dulóján az alapító Szabó Lajos
tanító tiszteletére Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata
emléktáblát állíttatott. Az em-
léktáblát Bencze István polgár-
mester úr és Szabó Géza, az
alapító fia leplezték le. Ünnepi
beszédet mondott Szabó And-
rea alpolgármester asszony. A
beszédet itt olvashatják.

Vass Ilona

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: 500 Ft.
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Köszöntöm Önöket itt a Petőfi Múzeum
kertjében. Különleges napokat élünk.  Orszá-
gunkat, népünket, Európa más népeivel együtt
veszély fenyegeti. Szinte példa nélküli mó-
don le kellett mondanunk arról, hogy együtt
emlékezzünk meg a ’48-as forradalom és
szabadságharcról. Arról azonban nem tet-
tünk le, hogy  a ’48-as hősökre emlékezzünk,
és  koszorúinkat elhelyezzük a Petőfi emlék-
helyeken. Ezzel párhuzamosan  idézzük fel a
Petőfi Múzeum alapítójának, Szabó Lajos
községi tanítónak emlékét.

Szabó Lajos 1900-ban Őrszentmiklóson lát-
ta meg a napvilágot, ahol édesapja Szabó La-
jos református lelkész volt. A lelkész anyai ág-
ról dömsödi származású volt, édesanyja,
Karaszi Julianna a szintén református kántor
tanító, Karaszi Zoltán leánya volt. A lelkészi
szolgálat messzire vitte a családot, de a sors
rendelése folytán a legkisebb gyermek vissza-
került ide. A családban öt gyermek született,
négy maradt életben. A legkisebb születésekor
az édesanya meghalt. Röviddel ezután édesap-
jukat is elvesztették. Az árvák gyámjául
Ónody Zsigmondot jelölték ki. A legkisebb
gyermek, Lajos Dömsödre került nagyanyjá-
hoz, aki Petőfi kortársa volt. Talán  nem  vélet-
len, hogy ennek folytán három éves koráig a
Petőfi-féle házban nevelkedett…

A gyermek az elemi iskolát Dömsödön vé-
gezte, majd Kunszentmiklóson járt gimnázium-
ba. Ezt követően a kiskunfélegyházi tanítókép-
zőben folytatta tanulmányait. 1922-ben szer-
zett oklevelet, majd hazatért Dömsödre taníta-
ni. Először református tanítóként Dabon, majd
községi tanítóként Dömsödön dolgozott. Nyug-
díjazásáig ebben a faluban töltötte be tanítói hi-
vatását. Petőfi iránti érdeklődését nagyanyja ol-
totta belé, aki 11 éves volt, amikor Petőfi a
„Salgó” c. költeményt írta. Tanítói munkája
mellett Szabó Lajos teljes szabadidejét a Petőfi
kutatásnak és Dömsöd helytörténeti kutatásá-
nak szentelte. Érdekelte a régészet. 1946 előtt
nem lévén intézményes régész képzés, a fal-
vakban az orvosok, papok és tanítók vezették
az ásatásokat. 1922-ben  a dabi feltárásoknál őt
bízták meg az  ásatások  vezetésével. A Petőfi-
vel kapcsolatos tárgyi és írásos emlékeket, va-
lamint Dömsöd és Dab helytörténeti emlékeit
módszeresen gyűjtötte. Egyetlen ház volt, ahol
mindezt egy gyűjteményben el tudta volna kép-
zelni, az 1823-ban épült Petőfi-ház. 

A Petőfi-emlékek és legendák gyűjtője,
Dienes András éveken át szorgalmazta az em-
lékház helyreállítását. 

1956. október 14-én a Népszabadság vasár-
napi számában Dienes cikket ír  a pusztuló Pe-
tőfi-emlékhelyekről, többek közt a dömsödi
házról is:

A dömsödi ház rozoga viskó, a költő szobá-
ja üres, ha benézel a poros ablakon, a sötét-

ségnek  és az elhanyagoltságnak olyan képe
fogad, hogy elpirulsz; a tetőn a szél cibálja a
nádat, a gerenda úgy mered ki, mint foszló
testből a csontváz. Nem „beruházást” kérek
erre a házra, hanem elsősegélyt, mert külön-
ben vége: egy szekérderék nádat, egy vödör
meszet, egy kampósszeget a falra. Függjön
azon a dömsödi Hajós-sziget virágaiból font
koszorú, és írjuk a falra akár szénnel  is: „Le-
gyünk rabokból ismét emberek!” Mi olyan
nép vagyunk, amelynek Petőfi  Sándora van.
Nem szégyelljük a szellemi szülőhelyet ilyen
állapotban hagyni?

A  pusztába kiáltott szó célba talált. 
A dömsödiek mindig büszkék voltak arra,

hogy az öreg Petrovicsék a kocsmájukat bérel-
ték, hogy Petőfi több ízben is megfordult falu-
jukban. Szabó Lajos unszolására Kaló Mátyás
tanácselnök, M. Nagy Gábor, a Hazafias Nép-
front elnöke munkához láttak. A roskatag ház
magántulajdon volt. A dömsödi községi tanács
végrehajtó bizottsága  a községfejlesztési alap-
ból megvásárolta a telket, rajta a düledező épü-
lettel. Az Országos Műemléki Felügyelőség
védetté nyilvánította, de az újjáépítéshez na-
gyon sok   pénz kellett. Ekkor kapcsolódott be
a munkába a  Magyar  Gyapjúfonó- és Szövő-
gyár, a Csepeli Posztógyár és a Hazai Fésűs-
fonó, akik vállalták a restaurálással járó költsé-
geket. Csakhamar szépülni kezdett Petőfi egy-
kori lakhelye.

A Nádgazdaság és a Vízügyi Igazgatóság
1200 kéve ingyen náddal, a dömsödi  iskola út-
törői segédmunkával és romeltakarítással, a
Kiskunsági Állami Gazdaság fuvarral és a
munkabérek kifizetésével, a Dömsödi Szikvíz-
üzem ingyen munkaerővel járult a munkála-
tokhoz. Amikor a ház elkészült, az emlékmú-
zeum berendezéséről is gondoskodni kellett. A
Magyar Gyapjúfonó- és Szövőgyár üzemeiben
nagyszerű tárlók készültek, a községi tanács
anyagi segítsége pedig lehetővé tette, hogy
felépíthessék a Petőfi életművét bemutató ál-
landó kiállítást.  

A Képes Újság 1976. december 14-i számá-
ban így tudósított a Szabó Lajos által létreho-
zott helytörténeti gyűjteményről: 

Dömsödnek aligha lenne ma múzeuma, ha
sohasem jár ott Petőfi, márpedig ő ott járt, és
emléke fénykörében most Dömsöd egész múlt-
ja feltárulkozik. A tárlókban gyapjas orrszarvú
csontjai, pattintott kőeszközök, szakócák,  bronz-
kori urnák, lándzsahegyek, középkori kaloda,
empir amulett, faragott pipa, múlt századi népi
bútorok és munkaeszközök, mind Dömsöd
múltjáról beszélnek. 

A szoba, amelyben Petőfi dolgozott, az újjá-
született és frissen meszelt ház a múltat tisztelő
jelenről szól és az összefogás erejéről.

Petőfi-emlékek és legendák ismert gyűjtője,
Dienes András, éveken át szorgalmazta az em-

lékház helyreállítását. A már nyugalmazott
Szabó Lajost minden ügybuzgalmában és kez-
deményezésében támogatta.  

1960. október 16-án nyílt meg az emlék-
múzeum.

És íme,  áll az egykori lakóház. Eredeti alak-
jában, fehéren, nádfedelesen, éppen úgy, ahogy
annak idején Petőfi látta. Igaz, nem pompázik
előtte az akác, amely bólogató virágfürtjeivel
benézett a költő ablakán, de áll az épület. Nem
magára hagyott, pusztuló viskó már, hanem
emlékmúzeum, hívatva arra, hogy hirdesse a
költő örök dicsőségét és hagyatékát, megbe-
csülő népének soha el nem múló háláját. 

A Petőfivel egyidős, kicsi nádfedelű ház ma
is áll. A benne található számunkra felbecsül-
hetetlen értékű helyi leletek áldozatul estek a
múlt közgyűjteményi politikájának. Szinte min-
dent elvittek, amit a múzeum alapítója össze-
gyűjtött. Valahol más múzeum tárlójában, vagy
raktárban hever mindaz, ami településünk múlt-
jának ékessége volt. Ott, ahol senkinek nem
fontos.  

Mindennek hűlt helye: az ágy, amelyben Pe-
tőfi született, a mészárszék, a versek kéziratai,
amelyek egy dabi idős bácsi ajándékai vol-
tak… a több ezer éves leletek… szakócák, ér-
mék, relikviák…

A múzeumot kifosztották, de a kis nádfede-
les házat nem tudták elvinni. Hogy ma is így
áll, egyedül neki köszönhetjük. Ezen  emlékek
és a tiszteletre méltó múlt arra tanít minket,
hogy foggal-körömmel ragaszkodnunk kell ah-
hoz, ami a miénk. Ha akad néhány hű lélek,
akinek mindez  fontos, talán nem radírozzák le
majd a történelmünket.

A múzeum alapítójának nagy szívfájdalma
volt, hogy életműve feledésbe merült. Talán ez
is volt az oka, hogy nyugdíjazását követően
Budapestre költözött és nem látogatta többé
Dömsödöt. Budán halt meg, távol  falujától.

A méltatással közel 60 évet késtünk. Ami-
kor fiával, Szabó Gézával először találkoztam,
megértettem, mekkora hibát vét az, aki megfe-
ledkezik az elődök érdemeiről. Géza Bácsi,
akit ma itt köszönthetünk, édesapja munkássá-
gát híven őrzi, de őt magát is rengeteg gyer-
mekkori emlék fűzi Dömsödhöz. Bár a múlt
ismeretéről még van mit tanulnunk, mégis a
mai nappal helyrehozzuk ezt a mulasztást. 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Közművelődési Bizottsága 2019
márciusában előterjesztést nyújtott be a képvi-
selő-testülethez, amely egy emléktábla állítá-
sát javasolja a Petőfi Emlékmúzeum falára. 

Egy év után állunk most itt e tábla előtt. Kö-
szönet azoknak, akik jó szívvel támogatták az
ügyet és felismerték az örökség értékét.

Felkérem Bencze István polgármestert és
Szabó Gézát, hogy leplezzék le az emléktáblát.

Szabó Andrea

Emléktábla-leleplezõ beszéd
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Vannak nagyon híres temetők, amelyekben több órás látogatáso-
kat szerveznek az arra hivatottak. Nem hiszem, hogy ilyen temetői
túrát szerveznének a közeljövőben a dabi temetőbe, pedig itt is van
néhány érdekesség. A temető csendje megnyugtatja az embert, és
néha emlékeket ébreszt. Sajnos a sírfeliratok nagyobb része egy-egy
arcot, néha tragédiát vagy a tőlem idősebbektől hallott históriákat
idéz fel bennem.

A temető folyamatosan változik az élet előrehaladás rendjének
megfelelően. Halottak napja körül mindenki igyekszik felkeresni
szeretteinek sírját, egy szál virággal adózik emléküknek. Eközben el-
olvassa a szomszéd sír feliratát, séta közben az ember olvasgatja a ne-
veket, dátumokat.

A dabi temetőben is van olvasnivaló. A temető fő útján középtájon
jobbra található mindjárt néhány figyelemreméltó síremlék. Az egyik
Hidaskürti Nagy István és a család síremléke. Maga a gránit kő sérült,
azonban a feliratok jól láthatók ma is.

Ki is volt Hidaskürti Nagy István?
A kir. hétszemélyes tábla közbírája, az országos magyar gazdasági

egyesület alapító és igazgató választmányi tagja. 1838-ban Pest megye
főjegyzője volt, mikor a pesti megyeház építését megkezdték; az volt
még 1841-ben is; később főtörvényszéki ülnök, majd a hétszemélyes
tábla bírája lett. 1841-ben az ő kezdeményezésére és hathatós közre-
működésével jött létre az országos központi faiskola. 1849–1851-ben
tagja volt a gazdasági egyesület új szervezésével foglalkozott bizott-
ságnak és az 1857-es új szervezkedéskor választmányi tag lett. Mint
szenvedélyes és jeles gyümölcsész volt ismeretes, a mely gazdasági üz-
letággal Pest megyei dabi birtokán gyakorlatilag is nagy terjedelemben
foglalkozott. Meghalt 1863. máj. 4-én, életének 64. évében. Kéziratai-
nak egy részét a M. N. Múzeum vette meg; könyvtára, oklevelei s egyéb
kéziratai a List és Franke lipcsei könyvkereskedő birtokába jutottak, ki-
től aztán szintén a M. N. Múzeum annak egy részét visszavásárolta.

Dömsödön a sírkövön kívül semmi nem őrzi a nevét, és a dömsödiek
– velem együtt – keveset tudnak róla.

Előtte is áll egy kissé sérült sírkő, amelyen Kerecsényi Zoltán neve
olvasható. Kerecsényi Zoltán a dabi református gyülekezet lelkésze
volt 1900-tól 1933-ig, esperesként is szolgált. Az elődje, Szász János
sírja az út másik oldalán, kicsit előrébb van. Szász
János 26 évig szolgálta a dabiakat. A Kerecsényi sír
közelében található az utód Borza Nándor és felesé-
ge síremléke. Ő 50 évig volt a gyülekezet lelkésze.
A vadgesztenyefa alatt K. Nagy László nyugszik,
aki a XX. század első felének megbecsült tanítója, a
falu históriájának napjainkban is idézett összegyűj-
tője volt. A gesztenyefa alatt nyugszik fia, K. Nagy
Béla, aki a Honvéd énekkar szólistája, Gregor Jó-
zsef világhírű operaénekes barátja volt. Itt kell meg-
jegyezni, a megbecsülést érdemlő Tóth István tanító
úr és feleségének sírja is e terebélyes fa alatt találha-
tó. A másik oldalon Dömők Gábor rádióbemondó
és a TV híradó egykori műsorvezetője nyugszik. Ki-
csit lejjebb egy szerény sírban Ispán Imre és felesé-
ge. Imre bácsiról azt kell tudni, hogy a ’60-as évek-
től sok gépszerelő, autószerelő tanulónak az útját
egyengette a szaktudás megszerzésében. Kiváló
EMBER volt. Ugyanolyan kiváló ember volt Kato-
na Antal, aki a rendszerváltáskor jelentős szerepet
játszott Dömsöd közéletében. Több cikluson ke-
resztül képviselőként állt helyt. Támogatta Dömsöd
sportját. Az ő – és felesége – fekete gránit síremléke
a hátsó kapu közelében található. Ha visszafelé jö-
vünk, szintén volt képviselő, a balesetben elhunyt
Kun György temetkezési helye tűnik föl. Mellette az

egykori sportvezető Szabó Lajos nyugszik. Előtte
Gergely Imre, az örök mecénás gránit síremléke lát-
ható. Ebben a temetőben van Madarász András sírja
is, aki sok évig tartotta fenn a Dömsödi SE labdarúgó
szakosztályát.

Amikor olvassuk a neveket egy temetőben, szinte a
nevekből meg lehet mondani, melyik településen va-
gyunk. Ha a Taligás, Füstös, Viski, Beliczai nevet ol-
vassuk gyakran, akkor tudjuk, hogy Ráckevén va-
gyunk. Kiskunlacházára a Kamrás, Szecsei, Galam-
bos, Orbán, Horák nevek a jellemzők, míg Peregen a
Szebellédi, Gránitz, Glázer nevek a gyakoriak. Ha ezt
Dabon is megvizsgáljuk, akkor itt is találunk gyakori
neveket. Ilyenek: Gál, Katona, Kovács, Láng, Várko-
nyi, Ispán, Horváth, Földvári, Brassó, Varsányi, Gye-
nes, Madarász, Kiss, Szemcsik, Tassi, Rakszegi stb.,
amely azon ősi családokra utalnak, akik évszázadok
óta népesítik be ezt a kis falut.

Tisztelet a holtaknak, akiket nem említettem –
azok is kiváló emberek voltak –, sokakat ismertem
közülük. Több napig lehetne történeteket mesélni. A
tragédiákról szándékosan nem tettem említést, hiszen
sok olyan ember van itt, aki kora szerint ma is köz-
tünk lehetne, de a sebek feltépése helyett inkább az
emlékek megőrzését tartottam fontosnak.

Varsányi Antal

November a dabi temetõben
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A koronavírus-
járvány elterjedé-
sének időszaká-
ban alkotott jog-
szabályok rendel-
kezéseinek ismer-
tetése, valamint a
járvány gazdasá-
gi következmé-
nyei elhárításának
és kezelésének se-

gítése céljából jött létre és működik a Pest Me-
gyei Iparkamarában (PMKIK) (www.pmkik.hu) a
tagokat és a regisztrált gazdálkodó szervezete-
ket térítésmentesen megillető tanácsadási tevé-
kenység. A kamarai tanácsadás a járvány idején
kívül is igénybe vehető volt gazdasági, pénz-
ügyi adózási, hitelhez jutási, üzleti partnerkere-
sési és pályázatfigyelési témakörökben, de a ve-
szélyhelyzet, valamint a készültség időszakában
a törvényi alapszolgáltatást meghaladó szemé-
lyi és tárgykörben működött. A járvány alatt vá-
laszt kaptak kérdéseikre nem a PMKIK-hoz tar-
tozó vállalkozók és a magánszemély érdeklő-
dők is. Utóbbiak leggyakrabban a szakmavál-
tás, új képzettség megszerzése vagy a meglévő
szakképzettségük hasznosíthatósága iránt ér-
deklődtek. A kamarai tanácskérések témái fel-
színre hoztak olyan eseteket is, amelyek a kkv-
szektor vállalkozásait különösen érintik. Ilyen a
vállalt munkákra vonatkozó szerződéskötés hiá-
nya a magán megrendelőkkel, amely a tanácské-
rők körében feltűnően soknak bizonyult. Többen
kértek segítséget a megállapodásaik teljesítési
határidejének átütemezésére, miközben megkö-
tött szerződés nem állt rendelkezésükre. Szóbeli
megállapodást, de inkább csak megbeszélést
nem lehet átütemezni. A cikk a szerződéskötés-
hez szükséges általános ismeretek közreadásával
kívánja segíteni a kkv-szektor vállalkozóit.

A szerződésekre vonatkozó alapvető rendel-
kezéseket a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
Eszerint szerződés írásban, szóban és ráutaló
magatartással (az utóbbira példa: vásárlás ön-
kiszolgáló boltban, közműszolgáltatás megkez-
dett igénybevétele) jöhet létre. A termék-előállí-
tás és az építési-szerelési-szakipari munkák te-
kintetében a feleknek csak az írásos szerződés
jelent jogbiztonságot. A szerződéskötéshez a fe-
lek akarategyezősége szükséges, meg kell egyez-
ni a feltételekben. Írásbeliség nélkül a megbe-

szélések részletei az idő múlásával feledésbe
merülnek. A félreértett vállalkozói díj, anyag-
beszerzésre, munkadíjra kért előleg sorsa vagy
az elvégzett munka hibás teljesítése jogvitá-
hoz vezet.

A vállalkozó köteles beszerezni a munkához
szükséges anyagot a megrendelő költségére, de
az anyagbeszerzésre átadott összeggel el kell
számolnia az eredeti beszerzési számlák átadá-
sával és a pénzmaradvány visszafizetésével.
Azt is lehet, hogy a vállalkozó megbontva
anyagköltséget és munkadíjat számláz a meg-
rendelőnek, és az anyagvásárlásra átvett össze-
get előlegként tünteti fel a számlában.

A tevékenység végzésének feltételeit a vállal-
kozó köteles megszervezni, és biztosítani a szak-
szerű, gazdaságos és határidőre történő befeje-
zést. A vállalkozó a megrendelő utasítása sze-
rint köteles eljárni. A tervdokumentáció átadása
a megrendelő utasításának minősül. A megren-
delő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő
anyagot bármikor ellenőrizheti.

A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási
szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj
meghatározásánál figyelembe nem vett többlet-
munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a
rendeltetésszerű használatra való alkalmasság
megvalósítása nem történhet meg. A vállalkozó
köteles elvégezni az utólag megrendelt, különö-
sen tervmódosítás miatt szükségessé váló mun-
kát is, ez a pótmunka. A vállalkozás eredmény-
köteles tevékenység.

Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a
vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka el-
lenértékét igényelheti, de a többletmunka ellen-
értékének megtérítésére nem jogosult. A meg-
rendelő köteles megtéríteni a vállalkozónak a
többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan
költségét, amely a szerződés megkötésének idő-
pontjában nem volt előrelátható. Tételes elszá-
molás szerint meghatározott vállalkozói díj ese-
tén a vállalkozó az elvégzett munka ellenértéké-
re jogosult. A vállalkozói díj a szerződés teljesí-
tésekor esedékes.

A vállalkozó a munkát átadás-átvételi eljá-
rás keretében köteles átadni. Határidőben tel-
jesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szer-
ződésben előírt teljesítési határidőn belül meg-
kezdődik. 

A megrendelő a szerződéstől a szerződés tel-
jesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat,

ezt követően a teljesí-
tésig a szerződést fel-
mondhatja. A megren-
delő elállása vagy fel-
mondása esetén köte-
les a vállalkozónak a
díj arányos részét meg-
fizetni és a szerződés
megszüntetésével
okozott kárt megtéríte-
ni azzal, hogy a kárta-
lanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

A teljesítés lehetetlenné válása esetén a meg-
rendelő követelheti, hogy a vállalkozó a megkez-
dett, de be nem fejezett munkát neki adja át. Ilyen
helyzet abban az esetben áll elő, amikor a vállal-
kozó megegyezés nélkül elhagyja a munkaterüle-
tet, nem fejezi be a megkezdett munkát és a mun-
katerületre a megrendelő kérésére sem tér vissza,
esetleg a közölt székhelyén nem található, leve-
lekre nem válaszol, telefonhívást nem fogadja.

A jogbiztonság érdekében a kkv-szektor vál-
lalkozóinak is érdemes az elvállalt munkáikra
írásbeli szerződést kötni. A szerződésben bár-
melyik fél által fontosnak tartott kikötésben
meg lehet állapodni. A legegyszerűbb, bármely
vállalkozó által összeállított szerződés is tartal-
mazza a felek nevét, címét, vállalkozó esetében
a hatóságnak bejelentett székhelyét, ahol tényle-
gesen megtalálható (nem a postafiókot!). Rög-
zítsék a felek elérhetőségét, mobil és a helyhez
kötött telefon hívószámát, e-mail címét. A tele-
fonok működőképességét már a munka meg-
kezdése előtt célszerű kipróbálni. A szerződés
tartalmazza a munkavégzés helyét, részletes le-
írását, mennyiségét természetes mértékegység-
ben, a vállalkozói díjat áfával, a  befejezés idő-
pontját és a fizetési feltételeket is. A kkv-s vál-
lalkozásoknak ajánlott, hogy a készpénzes fize-
tési mód helyett térjenek át a vállalkozói díj
bankszámlán történő fogadására! A megrende-
lők gyakran kifogásolják, hogy a vállalkozó
munkavállalói és a megbízottak nem hajlandók
igazolni magukat, de még a nevüket sem akar-
ják megmondani a munkaterületre belépéskor.
A megrendelőnek joga van tudni, hogy kit en-
ged be a lakásába vagy az ingatlana területére,
értük a vállalkozó is felelősséggel tartozik.

Dr. Csanádi Károly 
kamarai jogtanácsos, 

európai uniós kkv-tréner

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

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!

***
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Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót itt a Dömsödi Hír-
nök oldalain! A címmel azonos nevezetű Facebook csoport az inter-
neten működik, összegyűjtve minden dömsödi vagy Dömsöd iránt ér-
deklődő hobbifotóst. Ebben az évben minden hónapban egy-egy aktív
csoporttaggal fogok beszélgetni a fotózásról, és még sok minden
másról. Jó szórakozást kívánok Mindenkinek!

Rátkai B. Tünde
Tünde az elsők között lépett be a fotós csoportunkba, és azóta is ak-

tív tagja. Hol több, hol kevesebb fényképpel, amelyek az Ő egyéni el-
köteleződését, ízlését és vonzódását bizonyítják a fotózás iránt. Amint
az a beszélgetésünkből is kiderül, Ő az, akinek határozott elképzelé-
sei vannak a választott műfajról és képekről. 

– Mióta fotózol?
– Gyerekkoromban volt egy orosz fényképezőgépem, de már nem

mondom meg, hogy milyen. Amire emlékszem, hogy egyszer egy es-
küvőre mentünk, én is fényképeztem, és a rokonság azokat a képeket
kérte, amiket én készítettem – nem amit a fotós. Pedig akkor aztán
csak ott voltam és kattintgattam. Körülbelül kilenc éve kezdtem iga-
zándiból. Akkor, amikor a kislányom megszületett. Egy éves volt,
amikor először elvittük egy fotózásra Pécsre. Olyan gyönyörű képe-
ket csinált róla a fotós lány, hogy az nekem ott nagyon megtetszett!
Akkor jött, hogy ilyet én is akarok! Vettünk egy fényképezőgépet, és
volt egy fotós házaspár, akik megkértek, hogy nagyon szeretnék lefo-
tózni a kislányt – a képeket ingyen megkaptuk. Ebből indult egy ba-
rátság, és Tőlük tanultam nagyon sok mindent.

– Erről a tanulási folyamatról mondanál még néhány mondatot?
– Elhívták Hannát fotózni, és nagyon tetszett nekik, hogy lehetett

irányítgatni. Annyira belelendültek, hogy utána háromszor-négyszer is
csináltak vele fotózást. Ők kifejezetten gyerekfotózással foglalkoznak.
Eljöttek velem először egy tükörreflexes fényképezőgépet venni, aztán
utána sokat kérdeztem Őket, ha valamit nem tudtam. A mai napig van
olyan, hogy kérdezek Tőlük. Rengeteg könyvet olvastam – pl. Scott
Kelbyt – és azokból is tanultam. Sajnos nekem nagyon nem megy a
szakmai oldal! Amikor olvasom, akkor megértem, de amikor alkal-
mazni kéne, akkor már nem tudom – ezt érzem. Ez érdekes egyébként.

– A kedvenc fotótémád ezután a kislányod volt, és ez azóta is
így van. Hogy viseli a fotózást?

– Most már nem szereti. Épp ez a bajom! Amíg kicsi volt, lehetett
fényképezni. Alkalmazkodtam hozzá, tereltem el a figyelmét, mutat-
tam neki valami érdekeset, vagy játszottunk, és közben megörökítet-
tem a pillanatokat. Most, hogyha megkérem, és benne van, akkor már
pózolgat, arcokat vág, és ez így nem az igazi. Mostanában egyre ke-
vesebb képem készül róla. Úgy tudom néha rávenni, hogy elhívjuk a
barátnőjét, és akkor nagy nehezen beadja a derekát.

– Mesélsz nekünk arról, hogy hogyan szeretsz fényképezni?
– Csak természetes fénynél! Vettem mindenféle lámpát, meg vaku-

kat, van stúdióvakum is, de egyszerűen nem tudom használni! Nem
szép! Nekem nem tetszik! Próbálgatom, többször is, de lehet, hogy
nem jól állítom be. Valahogy csak a természetes fényt szeretem!
Konkrétan épp valamelyik nap olvastam, hogy számolják a gyújtótá-
volságot, meg kitartás, meg ilyenek… Értem, hogy miről beszélnek,
csak ezeket nem igazán tudom alkalmazni. Olvasom is, nézek videó-
kat, de ez a szakmai oldala nekem eléggé idegen. Van amire tudato-
san odafigyelek: ne vágjam le a kezét, ne vágjam le a lábfejét, van
egy csomó olyan képem, ami tök jó, de csak azért, mert éppen levág-
tam a lábfejét – nem rakom föl. Nem dobom ki, elrakom magamnak,
csak nem teszem közzé. Megvan minden képem, de nagyon kritikus
vagyok a saját képeimmel! Ha valami nem úgy van, ahogy én elkép-

zelem, akkor az már nem jó! Ami nagyon-nagyon rossz, azt kido-
bom. Elmondom neked, 6570 fotóm van! Ennek nagy része Hanná-
ról, de az idén nyár óta vannak más jellegű témák is. Próbálkozom a
makróval, próbálkozom mással is, de ezekben a témákban nem talá-
lom meg azt a vonalat, ami jobban inspirál.

– Még mindig a tükörreflexesed van meg?
– Igen, de már nem az első. Az egy Canon 20D volt, utána vettünk

egy 4000D-t. Azt nagyon nem szerettem. Nem tudtam állítani a kere-
sőben a dioptriát, és az nagyon zavart. Rengeteg képem életlen lett!
Most van egy 50D-m, ezt viszont imádom! Kb. egy hónapja érkezett
meg, azóta hozzám van nőve!

– A gyerekfotóról – mint kedvenc műfajodról – mesélsz még?
– A gyerekfotót azért szeretem, mert kitalálom, és tudom, hogy mit sze-

retnék megvalósítani. Valahogy a gyerekfotóhoz mindig visszatérek. Ré-
gebben voltak karácsonyi gyerekfotózásaim, amiket magam szerveztem.
Karácsony környékén a Gyerekházban is szerveztem karácsonyi fotózá-
sokat, de itthon is csináltunk karácsonyi meg húsvéti gyerekfotózásokat.
Sajnos nincs olyan helyem, ahol ezt tudnám csinálni. Mivel a természetes
fényt szeretem, ezért egy kis szoba, ahol nincs fény, erre nem felel meg.

– Természetfotó?
– A héten például háromszor is felkeltem hajnalban, mentem ködöt

fotózni, napfelkeltét, vagy itthon hasaltam a fűben. Próbálkozom a
természetfotóval, de akárhányszor meglátok egy madarat, mikor elő-
kapom a gépet eltűnik! Rohangálok a környéken a fényképezőgép-
pel, és nincs madár! Vettem egy 300-as objektívet, de azzal nem tu-
dok jó képet csinálni! Életlen, bemozdul, ááá… kész vagyok tőle! A
tájfotót megcsinálom, szép, szép, de ezért annyira nem rajongok!

– Mennyire utómunkázod a képeidet?
– Csak alapokat. Ha portré, akkor a kis pattanásokat, bőrhibákat,

egyebeket eltüntetem. Próbáltam már azt is, hogy elsimítom az arcot,
de zavart, hogy az már nem az igazi. Megcsináltam még egyszer, de
csak az apróbb hibákat szedtem ki, és semmi több. Nagyon idegesíte-
nek például a túlszínezett képek! Ami agyonretusált, túlszínezett, ami
a valóságtól teljesen eltérő, az számomra giccses!

– Tudatosak a képeid? Tudod előre, hogy mit szeretnél?
– Sok képem van, amit fejben előre felépítettem. Általában a gye-

rekfotós képeim mind ilyenek. Nemrég mentünk Apajra lovasfotó-
zásra, és konkrétan tudtam, hogy milyen képeket akarok! Kitervelem,
megyek és csinálom!

– Terveid a jövőre nézve?
– Szeretnék minél többet fényképezni, lehetőleg gyerekeket. Én

mindig visszatalálok a gyerekfotós műfajhoz. Szeretem.
aki mindezt lejegyezte: Ispán Imre

DÖMSÖD MÁS KÉP(P)

fotó: Rátkai B. Tünde
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A kirakat 
A kirakat egy hely, ahová kirakhatsz bizonyos

dolgokat, és azt az emberek megnézhetik. Sétál-
nak az utcán, és nézegetik a kirakatokat. Az egyik-
ben cipők, a másikban a legújabb kalapdivat, vagy
éppen az őszi divat trendi alkotásai. Ha tovább-
mész, láthatsz csillogó ékszereket, hipermodern
számítógépeket, vagy éppen frissen sült bucikat,
kifliket, krémeseket, tortákat... Mind-mind a kira-
katban! Ha valami megtetszik, bemész az üzletbe
és megvásárolod. Tulajdonképpen ez a kirakat
szerepe. Kiteszed a legszebb, legjobb, legkívána-
tosabb termékeidet, és a kirakat becsalogatja az
embereket az utcáról. Ezért aztán mindent megte-
szel, hogy a kirakat minél hívogatóbb, minél csá-
bítóbb, minél figyelemfelkeltőbb legyen! Dekorá-
lod, világítod, alakítod, rendezed. Amíg a kirakat
ezt a szerepét hivatott betölteni, addig nincs is
gond. A gond ott kezdődik, hogy a kirakatot arra
használod, hogy az emberek higgyenek valamit a
kirakat alapján a termékeidről vagy rólad... A kira-
kattal így aztán gyakran megpróbálsz olyan ter-
méket is eladni, ami nem is létezik... A kirakat csa-
lóka? Lehetséges. Nézzünk meg néhány kirakatot,
hátha árnyaltabb lesz a kép a végén!

A cukrászda
Gyönyörű, tiszta üveg mögött makulátlanul fe-

hér papírcsipkék között torták, linzerek, csokolá-
dék, bonbonok. Szép, hívogató, ínycsiklandozó.
Csokoládés-habos süteménycsodák hívogatnak az
ablakból. Nem is gondolnád, hogy a kirakat belső
oldaláról nézve a kifelé csillogó és édes, az belülről
egészen más. Az illatos piskóta helyett hungaro-
cell, a marcipán helyett gipszfigurák, a csokoládé
bonbonok fénye is lakkozva van. Mindez csak
azért, hogy szép legyen! Hogy becsalogasson! Per-
sze, ha belegondolunk, nem is lehetne a nyári me-
leg napsütésre kitenni a valódi krémest, marcipánt
és csokoládét. Úgy járna, mint a hóember az első
meleg tavaszi napon. A paca meg ugye nem mutat
jól a kirakatban! Marad tehát a műanyag!

Divatáru
Az őszi kollekció legmutatósabb darabjai, szür-

kében, barnában, kötött vagy vászon, gyapjú, bőr,
lakk. Makulátlan ingek, cipők, csizmák, öltöny,
kosztüm, kabát... Mindenből a legszebb, a mutatós.
Precízen, takarosan összerendezve és a kirakatba
helyezve! A ruhák szabásvonala hibátlan, sehol egy
ránc, egy repedés... hogy is lenne a kirakatban? Az
ideális ruhadarabok a kirakatban az ideált megteste-
sítő tökéletes testű babákon feszülnek. Tökéletes
alakon a tökéletes ruha. Vagy éppen tökéletes a ru-
ha, mert az alak is tökéletes? Mindegy. A lényeg,
hogy a szemlélő látja, elhiszi, hogy bizony ebben
aztán ő is tökéletes lesz! Hiszen a kirakatban oly
szépen mutat! Lakkozott, élettelen próbatesteken,
jobb esetben fejjel, rosszabb esetben fej nélkül.

Műszaki áru
Mosógépek, porszívók, televíziók, kamerák,

számítógépek. Csak úgy csillog-villog minden az

üveg mögött! Ígérnek kényelmet, luxust, külön-
féle kényelmi vagy szórakoztató szolgáltatásokat.
Villódznak a képernyők, az akciók és a misztikus
kifejezések! Minden smart, amoLED, Full HD,
vagy éppen A+ energiatakarékos, szuper csöndes
– szigorúan alátámasztva decibelekkel, ami az át-
lagembernek legalább annyit jelent, hogy biztosan
jó, ha ráírják a dobozra... Ott mosolyognak a kira-
katban és hívogatják a vásárlókat! A kényelem és
a korszerűség ígéretével! Persze az ígért szolgálta-
tások nem sokban változtak. A porszívó természe-
tesen még az atkákat is kiszívja a szőnyegből –
legalábbis az ajánlás szerint. A mosógépet ott-
hagyhatod, van, amiben szárító is van, ki se kell
teregetni. Persze ezt majd megfizeted energiában
és természetesen a készülék árában! Mindenki
boldog, és a kirakat is teszi a funkcióját!

Az a baj ezzel a kirakatosdival, hogy az emberek
lassan-lassan megszokják, hogy ez így működik!
Nem baj, ha a marcipán gipszből van a kirakatban –
attól a tortán biztosan jó! Nem baj, ha a próbababa
tökéletes testén nézem azt a ruhát – hiszen az én tes-
temen is jól fog mutatni! Pedig a ruha sem tud cso-
dákat – na jó, néha csodálatosan takar...

Szóval, így aztán megszoktuk a kirakatokat, sőt
számunkra az életünk során kényelmesek ezek a ki-
rakatok, mert el tudják terelni a figyelmünket a va-
lóságról. Elhisszük, hogy minden szép, minden ide-
ális, pont mint a kirakatokban. Ahogy elkezdünk
felnőtté válni, kezdjük kialakítani a saját magunk
kis kirakatait. Azokat a személyes kirakatokat, aho-
vá kiteszünk valamit magunkról azért, hogy az em-
berek azt higgyék rólunk, amit a kirakatban látnak!
Na, itt kezd érdekessé válni a történet! Mert innen-
től kezdve a kirakatunk kialakításával teljesen más
képet is kialakíthatunk a kívülállók felé, mint ami a
valóság. Miért? Általában érdekből. Mert valami
miatt azt szeretnénk, ha úgy látnának bennünket,
ahogy a kirakatban mutatjuk! Ez tipikusan úgy mű-
ködik, hogy a gipsz bonbonokat becsomagoljuk
vagy lakkozzuk, az emberek pedig egyszerűen elhi-
szik, hogy az valódi. A kirakatunkba összegyűjtjük
azokat a „termékeket”, amelyek alapján az embe-
reknek pozitív képe alakul ki rólunk. Ezek csupa jó
és pozitív dolgok. Az a lényeg, hogy kifelé ezt lás-
sák. Az is lényeg, hogy elég nagy legyen a kirakat,
mert akkor takar... Mit takarjon? Hát azt, amit a ki-
rakat mögött csinálunk... mondjuk „sütögetjük a sa-
ját kis gesztenyénket”. Áskálódunk, rosszindulatú-
ak vagyunk, elnyomunk másokat! De a kirakat! Ott
jaj, de jó emberek vagyunk, és ez a lényeg! Amit
megmutatunk kifelé.

Olyan is van, hogy eleve felépítjük a kirakatot.
Pont azért és pont arra, amit szeretnénk. Célirá-
nyosan. Hogy valamit elhitessünk a kirakatot né-
zőkkel. Aztán már ha elhitték, annak a farvizén
szépen elcsordogálhatunk az igazi célig. A kira-
katokkal tulajdonképpen manipulálni lehet az
embereket. Sajnos a többséget lehet is, mert nem
fognak a kirakat mögé nézni. Sokszor nincs is rá
lehetőségük. Nekik is kényelmes így. Elfogadják,

amit a kirakatban látnak, a többi nem érdekli
őket! Ha cukorbeteg vagyok, nem érdekel a mar-
cipán, akár gipszből van, akár cukorból. Mind-
egy. Megyünk tovább!

Van még egy fajtája a kirakatnak. Az, amikor
valamit csak azért teszünk, hogy mások lássák,
tudják, hogy azt mi kitettük! Sokszor kényszere-
sen! Ilyen lehet például bármi, amit csak a külső-
ségek miatt cselekszünk. Lássunk egy konkrét
példát: Buga Jakab az életében nem járt klasszi-
kus zenei koncerten, de Buga Jakabnak az utóbbi
években olyan jól „megy a bolt”, hogy magasabb
körökben mozoghat, számos frekventált szemé-
lyes kapcsolatot épít. Így hát Buga Jakab pénte-
ken megnézi az Othello-t az operában, majd ki-
posztolja a Facebookra, bár igazából nem érti,
hogy miért halnak meg mindig az operában a kö-
vér nők... Ez egy ártalmatlan kirakat – bár az is
kérdés, hogy a kirakat mögött Buga Jakab a kap-
csolatait és az ismeretségét mire használja.

Vannak a magasztos dolgok, amiket ki lehet
tenni, például önzetlenség, hazaszeretet, hagyo-
mánytisztelet, és a kirakatban ezek jól is mutat-
nak! Sok minden felsorolható még ide... vallás,
világnézet, segítőkészség, áldozatkészség, önfel-
áldozás stb. Az a nagy dolog, amikor ezek kirakat
nélkül működnek! Az említett tulajdonságokkal
ténylegesen rendelkező egyénnek nincs szüksége
kirakatra. Ő maga az! Persze, mindenkinek van-
nak jó, és vannak rossz tulajdonságai is. A rosz-
szakkal tisztában kell lenni, és nem kirakatok mö-
gé bújtatni! Persze ha ez mindig így lenne, akkor
szükség lenne egyáltalán a kirakatokra?

Azt, hogy a kirakat mögött mi történik, nagyon
nehéz megállapítani! S hogy mi a tanulság? Ez
egy gondolatébresztő... mindenki szeret szép kira-
katot nézni, de néha oda is kell menni, kezünkkel
árnyékolót formálni az üvegre, hogy a tükröződés
és a fények mögé lássunk, mert néha nagyon nem
mindegy, hogy mi vagy ki van a kirakat mögött!

saját szubjektív gondolatait leírta: Ispán Imre

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

A kép forrása: internet
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feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, Budai
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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.

November-december hónapban minden
szombat 10-12 óráig tart nyitva. (Kivétel
karácsony.)

Engedélyét Dömsödön a „Célponty”
Horgászboltban, illetve Dunaharasztin
(Fő út 33.) a Vízipók Horgászboltban
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!)

Az anyakönyvi híreket a 
decemberi lapszámban közöljük.

Anyakönyvi hírek

Adományok
Márciustól fogva van lehetőségünk ki-

sebb adományok közvetítésére azok szá-
mára, akik szerény jövedelemmel rendel-
keznek, vagy tartós betegség miatt nehéz
körülmények közé kerültek. Az adomá-
nyok tartalma változó, tartalmazhat száraz
élelmiszert vagy húsfélét. Azok számára,
akik nyugdíjasok, idősek vagy nehezen
mozognak, igyekszünk elvinni a csomago-
kat. Ebben Dömsöd község képviselői kö-
zül vállalnak néhányan nagy szerepet. Akit
eddig még nem tudtunk elérni és szívesen
fogadnának csomagot, és valóban indokolt
a kérésük, jelezzék a 06-30-594-7169 tele-
fonszámon. A támogatóknak ezúton is kö-
szönjük a felajánlásokat!         

Szabó Andrea



XXX.  évfolyam  11.  szám 17

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség

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

Dömsöd-Dabi Református Egyházközség

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

Római Katolikus Plébánia

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

Baptista Gyülekezet

2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Istentisztelet: Vasárnap 1/2 10 óra, 5 óra
Lelkipásztor: dr. Urbán Gedeon

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

Gondoskodjon jövõ évi tüzelõjérõl!
Szigetbecsén frissen kivágott almafa

(10-20 cm közötti keresztmetszetű) tűzifának eladó.
Ár: 2000 Ft/q.

Almafa tuskó ingyen elvihető!
Telefon: 30 9443 526

Dömsöd : Dunavarsány II 4:2 (3:2)
Dömsöd, kb. 60 néző. 
Jv. Jakab (Kányási, Visnyei).
Dömsöd: Sass – Faragó, Molnár, (Turcsán

79. p.), Kelemen, Szabó Z. – Rösch (Végh
60. p.), Kerekes, Ujfalusi, Moharos (Cziráky
84. p.), Szabó I., Palotai (Bábel 69. p.). Játé-
kos edző: Cziráky Tamás. 

Már a 6. percben vezetést szerzett csapa-
tunk Palotai szép góljával. Gondoltuk, hát-
radőlhetünk, de nem így lett, mert az ellenfél
jól ránk ijesztett. Erdélyi és Mészáros góljá-
val már ők vezettek, amikor a 36. percben
11-est ítélt javunkra a játékvezető. Faragó
büntetőjét a kapus szögletre hárította. A
szöglet után Kelemen a kapuba fejelte a lab-
dát. A félidő végén szerzett még egy gólt Ke-
lemen Adrián. 

A szünet után hamar gólt szerzett csapa-
tunk Szabó István révén. Mindkét csapatnak

volt még néhány helyzete, de az eredmény
már nem változott. A dömsödi csapat leg-
jobbja Kelemen Adrián volt.

A következő mérkőzésre Perbálra utazott
csapatunk.

Perbál : Dömsöd 8:1 (2:0)
Már az előző mérkőzéseken mutatkozott a

csapaton, hogy az idén lesz néhány nagyobb
zakó. Azért bízzunk benne, hogy ez nem lesz
gyakori. A mieink gólját Riegel Bence sze-
rezte.

Dömsöd : Délegyháza mérkőzést a pálya
használhatatlansága miatt későbbre halasz-
tották.

Pilisszentiván : Dömsöd 1:1 (0:1)
Riegel Bence már a 8. percben megszerez-

te a vezetést csapatunknak. A hazaiak csak a
87. percben egyenlítettek. A 90. percben
Moharost a játékvezető kiállította, így 10
emberrel fejeztük be a mérkőzést.

A hátralévő mérkőzések:

Dömsöd : Pilisvörösvár nov. 1. 13:30
Dömsöd : Szigetszentmiklós nov. 8. 13:30
Dömsöd : Gyál nov. 22. 13:00

Csapatunk jelenleg a tabella 7. helyén tar-
tózkodik 14 ponttal.                                   

Varsányi A.

Még tartja magát a focicsapatunk, de...

Köszönetnyilvánítás
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)
Köszönjük mindazoknak, akik 

VÁRKONYI LÁSZLÓNÉT (született Tassi Mária) 

mint édesanyát, nagymamát, dédmamát, testvért 
utolsó útjára elkísérték és a család fájdalmában osztoztak. 

Gyászoló család

Temetõi közlemény
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy akik a dömsödi temető-

ben 1995-ben vagy korábban váltották meg szeretteik sírhelyét, an-
nak a törvény értelmében – 25 év elteltével –  a sírhelymegváltás ér-
vényessége idén lejár. 

Amennyiben szeretnék azt megőrizni, 2020. december 31-ig újra
meg kell váltani.

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

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma
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A vonulási számunk a cikk írásakor 84 eset
volt, már pont annyi, mint tavaly egész évben. 

Beavatkozásaink:
Augusztus 30.
Dömsöd–Apaj összekötőúton egy gépkocsi

ismeretlen okból az út menti árokba hajtott és
felborult. Egy fő, a sofőr utazott csak a kocsiban,
aki a boruláskor kiesett. Kiérkezésünkkor nem
volt légzése. Egységünk 2 tagja megkezdte az
újraélesztést, mellkas-kompressziót a mentők
kiérkezéséig, ezt követően segítettük a munkáju-
kat. A rajunk többi tagja a helyszínt biztosította,
illetve a kocsiban lévő benzines kanna szivárgá-
sát hárította el. A sérült állapotának stabilizálását
követően a mentők kórházba szállították. Sú-
lyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A sé-
rült elszállítása után az egységek kerekeire állí-
tották és áramtalanították a gépkocsit.

Október 2.
Kora este mi is becsatlakoztunk a kiskunlac-

házi komposzttelep oltásába, amely már több
mint egy napja tartott. Éjszakára sikerült a kár-
esetet felszámolni a Kis-sziget, a Délegyháza
ötékkel, illetve a szentendrei hivatásosokkal
dolgozva együtt.

Október 12.
Kora délután közúti balesethez riasztották

egységünket. A helyszínen egy Suzuki a nedves
úton megcsúszott, egy szemből érkező kamion-
nak ütközött, majd pedig egy út menti fának, és
az oldalára borulva állt meg. A gépkocsiban
utazó kettő fő könnyű sérüléseket szenvedett, a
mentők a helyszínen el is látták őket, kórházba
nem kellett senkit sem szállítani.

Október 20.
19:47-kor kaptunk tűzesethez jelzést. A tűz

oltását a szomszédok még kiérkezésünk előtt
megkezdték. Egységünk egy gyorsbeavatkozó
sugárral a végleges oltást elvégezte. Személyi
sérülés nem történt!

Október 21.
Műszaki mentés. A Szabadság úton egy gép-

kocsi a betonárokba hajtott és forgalmi akadályt
képzett. Egységünk drótkötél és a fecskendő se-
gítségével a kocsit kivontatta, és az ott lévő par-
kolóban elhelyezte.

Október 22.
Este egy gépkocsi és egy traktor ütközött az 51-

es úton. A kiérkező rajok kettő feszítővágó segít-
ségével szabadították ki a beszorult sérültet. Az
OMSZ ráckevei állomásáról érkező mentő egysé-
gek a sérülteket ellátták és kórházba szállították.

Újabb támogatás, segítség egyesületünknek!
Újabb segítség, hogy mi is segíthessünk!
Egyik tagunk az utóbbi időkben baleseteknél

felhasznált kötszereket, fertőtlenítőt visszapó-
tolta, támogatta egyesületünket.

Megérkezett egy GPS készülék is, ami akkor
lesz nagy segítség, ha más településen lenne
szükség ránk, mint ahogy az utóbbi években ez
már előfordult több alkalommal is. Ezt a készü-
léket Juhász Pétertől, a JUHÁSZ Tűzvédelem
Kft. vezetőjétől kaptuk!

Köszönjük a támogatásokat!
Sikeres vizsga!!!!
Október 2-án két tagunk, Gyökeres Lajos és

Gyökeres Áron sikeres vizsgát tettek. Több hét-
végi képzésen vettek részt, amit az önkéntes
tűzoltó egyesületek tagjainak tartottak, ahol el-
méleti és gyakorlati oktatást kaptak más egye-

sületek tagjaival közösen. Gratulálunk a sikeres
vizsgához mindenkinek!

Pályázaton megnyert eszközök
Október 9-én a Monori HTP-n átvehettük az

idei évben elnyert technikai eszközeinket és vé-
dőfelszereléseinket: tűzoltó kesztyűket, tűzoltó
kámzsákat, bontó baltát, dugólétra szettet. 

Ezzel a pályázattal nyertünk még egy hír-
adástechnikai eszközt is. A Steyr 13S23 fecs-
kendőnkbe egy Sepura rádió hátsó kezelőt, ami
ma beszerelésre is került. Így a szivattyú kezelő-
je is folyamatosan hallja a rádióforgalmazáso-
kat, és a beavatkozás irányítójával is tud szük-
ség esetén kommunikálni.

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! Se-

gítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: 
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET         
Egyesület számlaszáma: 
51700272 – 10903818 – 00000000
További információk és képek a 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 – október hónapban történt:

Október 8-án délelőtt a Dömsödi Nagyköz-
ségi Óvoda mindkét épületében a tűzjelző és a
közeledő szirénák zaja rázta fel az ovisokat.
Szerencsére nem kellett éles helyzetben tesz-
telni a kiérkező tűzoltók tudását, mivel csak az
éves kiürítési gyakorlat került megtartásra.

A gyakorlat során az ÖTE tűzoltói átvizsgál-
ták az épületeket, és meggyőződtek arról, hogy
azokban senki sem maradt bent, és tűz sem
ütött ki. A gyakorlatot követően a kicsik meg-
nézhették a tűzoltóautót, és gyakorlati ismere-
teket is kaptak, hogy mit kell tenniük, ha eset-
leg baj van. Végezetül egy-egy csokival jutal-
maztuk őket, amiket Gyökeres Lajos, az ÖTE
aktív tagja egyedül szponzorált. Ezúton is kö-
szönjük neki! Dr. Bencze Zoltán elnök

Kiürítési gyakorlat
a dömsödi ovikban

40 órás vizsga
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Fõigazgatói elismerés a Dömsöd ÖTE két tagjának
1956 hőseinek helytállására is emlékezve a

mai napon az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóságon dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőr-
nagy, országos főigazgató Hősies Helytállásért
elismerésben részesítette és példaként állította a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv teljes sze-
mélyi állománya elé a Dömsödi Tűzoltó Egye-
sület két tagját: Molnár László és Pongrácz Jó-
zsef önkéntes tűzoltókat.

Molnár László és Pongrácz József  egy 2020.
augusztus 30-i közúti balesetnél avatkoztak be.
A balesetet szenvedett jármű vezetője kirepült az
autóból, a helyszínre elsőként érkező két önkén-
tes tűzoltó mellkaskompressziót alkalmazva
azonnal megkezdte az életveszélyes állapotban
lévő, életjeleket nem mutató sérült újraéleszté-
sét. Példaértékűen határozott, gyors beavatkozá-
suknak köszönhetően a mentőszolgálat munka-
társainak kiérkezéséig a sofőr légzése helyreállt. 

Helytállásuk és elismerésük óriási örömöt és

büszkeséget okoz egyesületünk egésze számá-
ra; különösen ha figyelembe vesszük, hogy a
fenti elismerésben idén egyedül ők részesültek
önkéntesként.

A lenti csoportkép elkészültekor (amelyen
minden a nevezett balesetnél jelen volt ta-
gunk rajta van) a rájuk jellemző szerénység-
gel csak annyit mondtak, hogy ez igazi csa-
patmunka volt. 

Büszkék vagyunk Rátok!
Dr. Bencze Zoltán elnök

A csoportképen (nem sorrendben) az a 6 fő látható, akik az augusztus 30.-i balesetnél beavat-
koztak. Tárkányi Béla parancsnok, Nagy Zsolt, Gyökeres Lajos, Gyökeres Áron helyszínt

biztosítottak, Molnár László és Pongrácz József pedig az újraélesztést végezték akkor
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Duna-parti promenád sajtótájékoztató

Fotó: Vass

Október 23.-i
megemlékezés

Fotó: Vass

Fotó:
Ispán
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