
Nem könnyen, de lassan beleszokunk a pandémia okozta életmódba, a
maszk viselésébe, a távolságtartásba, a különböző korlátozásokba. Talán
nem túlzó optimizmust sugall, ha azt mondom, hogy van bennem némi
bizakodás a járványhelyzet feloldásával kapcsolatban! Mára már szem-
mel látható a fertőzöttek számának csökkenése, és a koronavírus mellék-
hatásaként elhunytak száma is egyre kevesebb! Ebben a bizakodó hangu-
latban robbant közénk a tragikus hír, hosszú szenvedés után elhunyt
Majorovics Edit kolléganőnk! Tudtuk, hogy nagyon beteg. Tudtuk, hogy
szinte kilátástalan küzdelmet folytat a gyilkos kórral, mégis villámcsa-
pásként ért bennünket a hír, szervezete feladta a harcot a rákkal szemben!
Szorgalmas, hozzáértő, segítőkész kollégát veszítettünk személyében!
Emléke örökké itt marad közöttünk!

Az ez évi beruházásaink közül az egészségügyi központ építése a befe-
jező fázisában van, míg a bölcsőde építésével kapcsolatban megtörtént az
utolsó előzetes egyeztetés a tervezővel! Itt szeretném elmondani, hogy
egy számomra is ismeretlen adományozó kétmillió forintot fizetett be a
pénztárunkba az egészségügyi központ berendezésére! Köszönöm nagy-
szerű gesztusát!

A veszélyhelyzet miatt ebben az évben a Falugyűlést is online módon
tudjuk megtartani. A kollégák már dolgoznak a műszaki feltételek meg-
teremtésén. Honlapunkon és a facebook csoportunkban tájékozódhatnak
majd a bekapcsolódási lehetőségről! Február 19-én 17 órától várjuk az
érdeklődőket! Remélem, akkor már a költségvetésen túl, az ez évi uniós
pályázati lehetőségekről is be tudunk számolni!

A Duna-parti ingatlantulajdonosok körében komoly indulatokat váltott ki
– az RSD csatornázási projekttel kapcsolatos – az RSD Társulat által kikül-
dött elszámolás. Nagyon sokan fordultak hozzánk segítségért, a fizetési fel-
szólítás jogosságát megkérdőjelezve. Mindenkinek azt tudtuk mondani,
hogy amennyiben az elszámoláson feltüntetett bekötési hossz nem egyezik
a valósággal, akkor írásban kifogásolják meg! Most viszont az összes ingat-
lantulajdonos közös érdeke az, hogy minél többen kössenek rá a hálózatra.
Amennyiben határidőig nem lesz meg az előírt rákötésszám, úgy egysége-
sen visszafizetési kötelezettsége fog keletkezni VALAMENNYI ingatlantu-
lajdonosnak! Így aztán arra kérek mindenkit, hogy kössenek rá a csatornára,
és a szomszédjukat is kapacitálják erre, ha még nem tették meg!

Nagy sikerrel indult el két kollégánk, dr. Bencze Zoltán és Ispán Imre
Dömsödi Videó Krónikák címmel létrehozott hír- és médiaoldala, amely-
nek keretében láthatjuk a „Péntek este 7” című, közéletünkkel foglalkozó
hírműsort is! További sikereket kívánok az alkotópárosnak! Szorosan
idetartozik, hogy egész településünkre kiterjesztve, a tavasz során virá-
gosítási akciót szerveznek! Az esetleges adományukat a virágok beszer-
zéséhez a Dömsödért Alapítvány számlájára fizethetik be: 11742070-
20009991 „EGYÜTT A VIRÁGOS DÖMSÖDÉRT” közleménnyel!

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

Köszönöm!                                                                                   Bencze István
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„EGYÜTT A VIRÁGOS 
DÖMSÖDÉRT” 

címmel a Dömsödi Video Krónikák és
a Dömsödért Alapítvány felhívást tett közzé,
melyet az alábbiakban olvashatnak.

„Reméljük, közeleg már a tavasz, és egyre
több anyagunkat tudjuk elkészíteni külső forga-
tási helyszíneken! A magunk részéről szeret-
nénk, ha falunk szépségét újra emelné a minél
több virág és zöld növény! Ilyen indíttatás-
sal a Dömsödi Video Krónikák kezdeményezte
a címben szereplő virágosítási akciót, a Döm-
södért Alapítvány és az Önkormányzat Telepü-
lésgazdálkodási Csoportjának támogatásával.
Szálljunk be, és egészítsük ki az önkormányzat
keretét! Tavasszal pedig közösen lakosok, ön-
kormányzati dolgozók, tisztségviselők együtt,
jó hangulatban el is ültetnénk a virágokat. Eh-
hez kérjük és várjuk minden virágszerető döm-
södi támogatását és segítségét, akár adományo-
zás, akár segítő kéz formájában!

A felajánlott összeget a Dömsödért Alapít-
vány számlaszámára lehet befizetni:

11742070-20009991
„EGYÜTT A VIRÁGOS DÖMSÖDÉRT”

közleménnyel.

Az első összeget kezdeményezőként mi befi-
zetjük, és tavasszal kameránkkal ott leszünk az
ültetésnél, és aztán a virágzáskor is, hogy meg-
maradjon az utókornak a helyi közösség ereje
követendő példaként!

MERT ADNI JÓ!
Dobos ABC – ingyenes ételosztás! (jan. 31.)

Obornyik Kata bejegyzéséből

Köszönjük szépen, aki valamilyen formában
segített! Kukás Ferinek, hogy ismét megfőzte a
tokányt! A tokány mellé virslis, debrecenis kif-
liket is adtunk. Anyukámnak köszönhető a 15
kg tészta kifőzése! Köszi, Anya!

102 adag meleg ételt osztottunk ki!
Nagyon boldog vagyok, hogy ennyi ember-

nek örömöt szereztünk ismét ezzel a gesztussal!

Folyt. köv. lesz majd, ígérjük! Mindenkinek
jó étvágyat, aki kapott tőlünk ételt.

Február 27-én ismét ételt osztunk.
Aztán pár hónapra leállunk, és majd decem-

berben folytatjuk...
Szóljatok, ha tudtok olyan családról, akik

örülnének meleg ételnek!!!

EGÉSZSÉGHÁZ PILLANATKÉP
Katona Krisztián (jan. 21.)

Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete a
tegnapi (szerdai), Egészségháznál rögtönzött
rövid megbeszélésével kapcsolatban a követke-
zőkről ad tájékoztatást.

Az Egészségház hozzávetőlegesen 90%-os
készültségi fokban áll. Az épület elkészült. To-
vábbi elvégzendő feladatok: járdák, parkoló fe-
lületek, kerítés elkészítése, udvar tereprendezés
és fásítás megoldása. A képviselők egyeztetése-
ket folytattak többek közt a bejárati front külső
képéről, megjelenéséről. Határozott terv, hogy
Dömsöd megőrizzen a történelmi épületből
megmaradt, ikonikus emléket: a négy tartópil-
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Századik születésnap
Január 27-én köszöntöttük településünk újabb száz éves polgárát,

Dankó Gergelyné Ilonka nénit. Látogatásunk alkalmával Orbán Viktor
miniszterelnök gratulációját adtuk át egy emléklap formájában Dr.
Bencze Zoltán jegyző úrral. Nagyon kedvesen fogadtak minket. Ilonka
néni leánya és fia társaságában láthatóan a lehető legjobb egészségi álla-
potnak örvend. Hosszasan elbeszélgettünk a régmúltról, közben egy kicsit
a diétánkat is megszegtük... Miközben felelevenítettük a múltat, sokat ne-
vettünk, és Ilonka néni is velünk nevetett. Fontos dolog a nevetés, a hosz-
szú élet egyik titka. Fogadják szeretettel az ünnepelt bemutatását! 

Dankó Gergelyné született Kopp Ilona 1921. január 27-én Dömsödön
látta meg a napvilágot, a család hatodik gyermekeként. Szülei cséplőgép-
tulajdonosok voltak, ez a tevékenység biztosította a család megélhetését.
Emellett még szőlőtermesztéssel is foglalkoztak. Ilonka 18 évesen kezdett
dolgozni a Csepeli Kerékpárgyárban, és itt ismerkedett meg későbbi férjé-
vel, egy erdélyi fiatalemberrel. 

1943-ban összeházasodtak és visszaköltöztek Dömsödre. Fiatalasz-
szonyként annak a dömsödi színjátszó csoportnak lett a tagja, amelynek
vezetője Balogh László volt. Később a Pest-vidéki Gépgyárban dolgozott
közel 25 évet. Két gyermeke, négy unokája és hat dédunokája született.
Férjét korán elveszítette. Nyugdíjazását követően itthon még aktívan te-

vékenykedett. Fürge, vékony alakját évtizedekig láttuk kerékpározni a fa-
luban. Mindenkivel szívélyes és kedves volt, szívesen beszélgetett az em-
berekkel. Ma szerető családja körében él, akik láthatóan nagy gondosko-
dással veszik őt körül. 

Amíg ott voltunk, hosszas figyelemmel nézegette a virágot, amit ka-
pott, és felváltva pillantott egyik gyermekéről a másikra. Ez a tekintet az
elégedett biztonságot sugározta. 

Ilonka Néni, Isten éltesse még sokáig közöttünk!
Szabó Andrea

(Forrás: „Dömsöd Nagyközség Önkormányzat fórum csoport”)

Online hírvadász
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Lapozgató
Új induló rovatunkban a 30 éves Dömsödi

Hírnök cikkeiből szemezgetünk. (1991. szep-
tember)

Autocross OB futam Dömsödön
„A MAMSZ 1991. évi versenykiírása szerint

az autocross szakág soron következő országos
bajnoki futama 1991. augusztus 20-án Dömsödön
kerül lebonyolításra.” Ennyi állt az előzetes hírek-
ben. Mit is jelent ez a néhány sor a gyakorlatban?

Mindenekelőtt a rendező szervezet és tagjai-
nak lelkes hozzáállása, sport- és munkaszeretete
az elsődleges.

Úgy tűnik utólag, hogy az Autocross Sport-
klub dömsödi közösségében ezek a tulajdonsá-
gok mind megtalálhatók. Az érdemi szervező
munka jó egy hónappal a verseny előtt kezdő-
dött. Elkészült a versenykiírás, elküldtük a ne-
vezési lapokat, műsorfüzetet rendeltünk, besze-
reztük a szükséges engedélyeket (rendőrség,
mentők, ELMŰ, biztosító stb.).

Az egyéb előkészítéssel együtt elkezdődött a
versenypálya felújítása. Itt szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak a hivatalos és magán-
személyeknek, akik a verseny szervezését, ren-

dezését, lebonyolítását valamilyen módon elő-
segítették.

Külön köszönet a községi Polgármesteri Hi-
vatalnak, a Dózsa Ipari Szövetkezetnek, a Du-
natáj Mgtsz-nek, a Dózsa Motoros Kft.-nek,
akik a jelenlegi szűkös időkben anyagiakkal se-
gítették sportklubunkat.

Megteremtődtek a feltételek, elkészült a pá-
lya, megérkeztek a versenyzők, bírók, mentők
stb., és elkezdődött a „nagy derby”.

Mint kiderült, a rendezvény színvonalát emelte
Orosz Pista barátunk ragyogó ötlete, hogy a hivata-
los OB Cross futamok közé meghívásos RONCS-
DERBY futamokat iktassunk be, ettől az egész
rendezvény látványosabb és folyamatosabb lett.

A verseny ideális körülmények között, ragyo-
gó autóversenyes időben kezdődött. Sajnálatosan
kevés dömsödi versenyző tudott korábbi géphi-
bák miatt elindulni. Végül csak két versenyzők –
Kovács László és Tóth László – nevezett. Ők vi-
szont színeinkben derekasan helyt álltak.
A verseny a kiírások szerint két kategóriában
zajlott:
Kis géposztály 1600 cm3 alatti I. divízió gépei
Nagy géposztály 1600 cm3 feletti II. divízió gépei

Természetesen a már említett köztes roncs-
derby futamok részvételével.

A verseny a jó szervezés és rendezés, a közös
akarás és nem utolsósorban az időjárás miatt na-
gyon jól sikerült. Meglepően sok nézőt vonzott
a program. Nekik is köszönjük az érdeklődésü-
ket, hiszen így együtt sokan egy szép napot tölt-
hettünk el a versenypályánkon.

Az eredményekről:
Kis géposztályban nyert: Radák Sándor.
Nagy géposztályban nyert: Nagy Sándor.
Egyéni nagy géposztályban a dömsödiek a 4-5.

helyet érték el, csapatban a harmadik helyet.
A verseny vacsorával, zenével és tánccal

egybekötött díjkiosztója jól sikerült, a hangulat
vidám volt, tükrözte az egész nap sikerét.

A díjkiosztó költségei a segítő kezek révén is
minimálisak lettek.

Külön köszönet: – az „áldozati” birkákért, –
az ingyenes teremért, – a főszakács (Farkas Ga-
bi bácsi) társadalmi gasztronómiai tevékenysé-
géért, – az ingyenes talpalávalóért (Fodor Béni
és kisegyüttese), – a lányoknak a terítésért, mo-
sogatásért, takarításért, büféért.

Egyszóval az egész községi társadalmi össze-
fogásért, ami biztosította és bizonyította azt,
hogy kevés anyagiakkal, de sok jó szívvel lehet
jó rendezvényeket szervezni és tartani.

Pajor Mihály, Autocross SC Dömsöd

Figyelem!
Kerti avar égetése jelenleg szerdai és pénteki napokon 12-19 óra között engedélyezett. 

lért. Ezekből az Önkormányzat kettőt vissza-
adott a Hajós családnak. Különlegessége miatt
kettőnek pedig méltó helyet szeretnénk találni
az udvaron, hiszen Gustave Eiffel budapesti cé-
ge készítette, egyedi míves megmunkálással e
minőségi acél oszlopokat. Láng András, a Tele-
pülés-fenntartási Csoport vezetője látványvilá-
gában tetszetős tervekkel érkezett, amelyek sze-
rint a bejárat előtt található körforgalom elzárt
területére kerülhet a két tartópillér, tetején egy-
egy igazgyöngyre emlékeztető, gömb alakú
lámpával. Az áthidaló ívek e konstrukció szerint
összeérnek majd, mint múlt és jövő kapcsolódá-
sa, kifejezve az értékek folytonosságát.

Az épület bejáratánál 3 nagyobb táblát terve-
zünk elhelyezni. Egyiken a Hajós-kastély épü-
letének a története, a másikon a kastély képe, a
harmadikon, nagyobb felületen, a rendelőkre
vonatkozó információkat helyeznénk el. Az in-
tézmény elnevezésével kapcsolatosan két név

merült fel: dr. Székely Zsigmond, aki orvosi te-
vékenysége elválaszthatatlan Dömsödtől, illet-
ve a Hajós család neve. A történelmi épület több
száz évre meghatározó volt a dömsödi lakosok
számára, ezért többnyire a Hajós név talál támo-
gatásra. Természetesen a képviselő-testület a
későbbiekben erről hivatalos keretek között is
tárgyal.

A hátralévő munkálatok volumene és az át-
adás méltó kivitelezhetősége miatt várnunk kell
a birtokba vétellel. A dömsödiek számára elér-
hető, biztonságos átadó ünnepséget szeretnénk
szervezni. Ehhez a jelenleg még aktív szakasz-
ban tomboló vírus visszaszorítása szükséges.

Hamarosan további érdekességekkel teli és
részletekben gazdag információkhoz juthatnak
dr. Bencze Zoltán és Ispán Imre lelkes munkája
kapcsán.

Kommunikációs, Idegenforgalmi és 
Innovációs Bizottság

Harminc év legjobb írásai 
Az eltelt 30 esztendő alatt sok változás történt településünk életében.  Gon-

doljuk csak végig, hogyan alakult településképünk arculata, hogyan alakul-
tak emberi kapcsolataink, és hogyan alakult-alakul közösségi életünk?

A Dömsödi Hírnökben megjelenő írások szerzői ebből az időszakból
merítik témáikat. Ezért az interjúk, leírások, tudósítások nosztalgikus pil-
lanatokat idéznek fel olvasóink számára. Az újság szerkesztése, tarta-
lommal való megtöltése, kivitelezése nem könnyű feladat. Felelősséggel
jár, hiszen a lap informál, tájékoztat és szórakoztat. 2020-tól folyamato-

san megszólaltatjuk azokat a fenntartókat, felelős szerkesztőket, akik a
harminc év alatt a Dömsödi Hírnök megjelenésén dolgoztak. 

HÁROM ÉVTIZED LEGJOBB CIKKEI címmel könyv formá-
ban adjuk ki azt a válogatást, mely a harminc éve megjelenő Dömsö-
di Hírnök írásaiból szemezget. Izgalmas időutazás a rendszerváltás
időszakától egészen napjainkig. A könyv szerkesztése folyamatos,
mérete B5-ös nagyságú, közel 300 oldalas. A kiadási költségek finan-
szírozására is gondolva várjuk hirdetési szándékát mindazoknak,
akik támogatni kívánják a könyv megjelenését!

Vass Ilona
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Cikkemben írtam az idei évi terveinkről, a
decemberi és a januári káreseményekről, vala-
mint a tavalyi évünk BM OKF-es beszámolóját
is megtalálhatják.

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a tag-
ság nevében a tavalyi évben is egyesületünk
számára nyújtott segítségét mindenkinek!

K Ö S Z Ö N J Ü K !
Önök nélkül a működésünk nehézkes vagy

lehetetlen lenne, a lakosok, a vállalkozok és az
önkormányzat anyagi és eszköz támogatása
működésünk alapja.

Továbbra is nagyon kérek mindenkit, aki te-
heti és támogatásra érdemesnek gondolja amit
csinálunk, támogassa önkéntes munkánkat, ha
nekünk segítenek, mi is tudunk a bajbajutotta-
kon segíteni! 

Idei évben szertárunk kialakítása a cél, ké-
rem, támogassák ezt a célunkat!

Számlaszámunk: 
51700272-10903818-00000000
Mint minden évben, az év eleje az adóbeval-

lások elkészítésének ideje, kérem önöket, hogy
rendelkezzenek az 1 százalékról a Dömsödi
Tűzoltó Egyesület (adószám: 18688320-1-13)
számára.

Terveink az idei évre:
Az utóbbi években 3 fő fejlesztési szempon-

tunk volt. 
Első: legfontosabb a beavatkozó állomány

biztonsága, védelme. 
Az egyéni védőfelszerelések megvásárlásá-

val, illetve minden évben beadott BM OKF pá-
lyázaton is erre törekszünk. 

A régi meglévő védőruháink cseréje és új
tagjaink ellátása megfelelő védőruhával meg-
történt. 

Új csizmákat, sisakokat, védőkámzsákat és
védőkesztyűket is nyertünk az évek alatt, és ta-
valy új légzőkészülékeket is vásároltunk. 

Második: elsődleges beavatkozó szerünk fi-
atalítása.

Gépjárműfecskendőink felett eljárt az idő (az
egyiket 1975-ben, a másikat 1976-ban gyártot-
ták), így még 2019-ben gyűjtés indult egy fiata-
labb szerre. Sajnos az összegyűlt pénz nem fe-
dezte volna egy fiatalabb fecskendő vásárlását,
így még a 2019-es év végén egy kérvényt ad-
tunk be az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóságra egy leselejtezett 1994-es évjáratú
Steyr Bronto 13S23 Saurusra.

A szert megkaptuk és hazaszállíttattuk. Fel-
újítását követően 2020. május 2-án használatba
vettük, és már 61 alkalommal vonultunk azóta
vele. A szer vásárlása helyett egy ilyen autó
megpályázása mellett döntöttünk, és ez azért is

volt sikeres, mert az összegyűlt pénzből tudtuk
vállalni, hogy javítása gyorsan elkészül, és így
majd 20 évet fiatalodott az elsődlegesen beavat-
kozó szerünk. 

A gépkocsi fiatalabb, biztonságosabb és sok-
kal korszerűbb, mint elődje! 

Harmadik: tűzoltó szertár kialakítása.
A szertár a harmadik a fontossági listánkon,

és az idei évben a fő fejlesztési irányunk is. 
Mint azt sokan tudják, hosszú-hosszú évek

óta egyesületünk parancsnokánál, Tárkányi Bé-
lánál a Rákóczi úton állnak a szerek bevetésre
készen. Az ottani garázsok Béla bácsi saját költ-
ségén kerültek kialakításra és megépítésre ud-
varában. Biztonságos helyen vannak nála az au-
tók, de gondolnunk kell a távoli jövőre is, ami-
kor Béla bácsi már csak karosszékéből kívánja
figyelni munkánkat, de addig remélem még sok
év telik  el. 

Amíg ő aktívan vezeti csapatunkat és a fecs-
kendőket, addig van nekünk is időnk a szertár
kialakítására. 

Még a gépkocsicsere előtt polgármester
úrnak és a képviselő testületnek köszönhető-
en döntés született arról, hogy kapjunk az ön-
kormányzat udvarában egy 2 beállós nagy
garázst, amit szertárrá alakíthatunk. 

Az átalakítás több lépcsőben történik, de
főleg olyan gyorsan, ahogy pénzünk lesz
majd rá. 

Szükség van a homlokzat elbontására és új
felépítésére, mert a meglévő ajtókon a szerek
nem férnek be. 

Új ajtókat is kell gyártatnunk, és egy telje-
sen új villamoshálózatot is szükséges lesz ki-
építtetni szakemberekkel. Az oldalfalak és a
mennyezet szigetelését is el kell végezni,
„álmennyezetet” is kell készíteni, hogy a bel-
magasság is csökkenjen, és így a fűtés költ-
sége alacsonyabb lehessen. 

A helyiséget ki kell majd festeni is, és a fű-
tést is ki kell még építeni. 

Ebben szeretnénk kérni ismét a dömsödi
lakosokat, vállalkozókat és minden támoga-
tónkat, hogy segítse ennek a létrejöttét. 

A felújítást elkezdtük, mert egy kis összeg
rendelkezésünkre áll, amiből a homlokzat el-
bontása és újraépítése megtörténhet.

Hasonlóan, mint ahogy a tűzoltóautó gyűj-
tésénél, vagy a számlánkra, vagy személye-
sen megkeresve minket is lehet támogatni
szertárunk elkészültét.

Támogatásukért annyit tudunk cserében
ajánlani, hogy továbbra is, ahogy eddig, a
legjobb tudásunk szerint segítünk a bajbaju-
tottakon.

Beavatkozások 2020. év végén 
és 2021 januárjában

89. esemény: november 29-én éjszaka közúti
baleset történt az 51-es főúton. Mindenkit haza-
várnak!!!!!!!!

Egy gépkocsi Dömsöd és Kiskunlacháza kö-
zött megcsúszott, és az út menti árokba csapó-
dott.

90. esemény: december 7-én a Petőfi utca
elejére kaptunk riasztást, ahol a lakásban füst
keletkezett begyújtás után. 

A helyszínen a kéményt és a füstcsövet át-
vizsgáltuk, amelyek tiszták voltak, valamint a
lakást átszellőztettük.

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

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

Új év, új feladatok
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A kályha hibájából az égéstérből a füst visz-
szaáramlott. A meghibásodott eszköz helyett
egy másikat beüzemeltünk, és be is gyújtottunk
az ott lakóknak. A másik kályha megfelelő mű-
ködése után lakosságvédelmi intézkedésre nem
volt szükség. Külön köszönet a ráckevei kolle-
gáknak, hogy segítettek a kályhacserében és a
próbafűtésben is!  

91. esemény: december 17-én kora este
Apajra kaptunk tűzesethez riasztást. A helyszín-
re érve a kunszentmiklósi kollegákkal közösen
kezdtük meg a tűz oltását. Mindkét egység du-
gólétráról megbontotta a tetőt, a miklósi egység
egy gyorsbeavatkozó sugárral, a dömsödi pedig
egy alapvezeték megszerelése után egy C sugár-
ral végezte a tűz oltását. A káresethez a dabasi
hivatásos tűzoltók érkeztek ki és segítették az
utómunkálatokat. Személyi sérülés nem történt,
de az anyagi kár jelentős.

92. esemény: december 29-én nem sokkal 11
óra után Dömsöd Vasút útra kaptunk jelzést aj-
tónyitáshoz. A rajok az épületet rongálás nélkül
felnyitották, ahol egy fő volt bent, aki vélhetően
elhalálozott. A helyszínt a rendőrségnek, illetve
a mentőszolgálatnak átadtuk.

2021. év:
1. esemény: január 6-án Bajcsy-Zsilinszky

utca ajtónyitás. Az egységek károkozás nélkül az
ingatlanra a rendőrséggel közösen bejutottak. Az
ott lakó férfit egészségesen megtaláltuk. Az eset
téves jelzés!

2. esemény: január 19-én este 18 óra 30 perc-
kor kaptunk riasztást Apaj, Dobó István utcába,
ahol egy kazánházban tűz keletkezett. A lakok a
tüzet eloltották, így a kiérkező kunszentmiklósi
és a dömsödi egységek átvizsgáltak és adat-fel-
vételezést végeztek.

3. esemény: január 22-én délelőtt kémény-
tűzhöz kaptunk riasztást. Az egységek a ké-
ményt hőkamerával átvizsgálták és átkotorták.

4. esemény: január 22-én este 51-es főút 47.
km-hez kaptunk riasztást a ráckevei kollegákkal
közösen közúti balesethez. A rajok a gépkocsit
áramtalanították, a gépkocsivezetőt a mentősök
megvizsgálták és kórházba szállították.

Beszámoló a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület 2020-as működéséről

Az önkéntes tűzoltó egyesületről:
A Dömsödi Tűzoltó Egyesület II-es kategóri-

ás ÖTE, amely a Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság, Érd Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség illetékességi területén, a Szigetszent-
miklós HTP és a Dabas HTP működési terüle-
tén vonul Dömsödre és Apajra.

Dömsödön elsődlegesen a Ráckevei Önkor-
mányzati Tűzoltósággal, Apaj területén pedig a
Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltóság-
gal közösen végzi a beavatkozásait.

A II-es kategóriás EMÜ 2020. 01. 02-án ke-
rült újbóli megkötésre egyesületünkkel a ka-
tasztrófavédelem részéről, a Sziget HTP pa-
rancsnoka, Kovács Zoltán tű. őrnagy úr és dr.

Bencze Zoltán, egyesületünk elnöke részéről. A
megállapodást Branyiczky Márk tű. ezredes,
tűzoltósági tanácsos, a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgatója hagyta jóvá.

Dömsöd település közúton az 51-es főúton,
vonattal a Budapest–Kunszentmiklós–Tass– Ke-
lebia-vasútvonalon érhető el, Dömsöd vasútál-
lomás a településtől kb. 6 km-re, Apaj mellett
helyezkedik el. 

Szomszédos települése északon Kiskunlachá-
za, északnyugaton Ráckeve, keleten Apaj, délen
pedig Tass (Bács-Kiskun megye). A nagyközséget
nyugatról a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág hatá-
rolja, emiatt a térség egyik meghatározó fürdő- és
horgászparadicsoma. A település 72,3 négyzetki-
lométeren fekszik, amelynek jelentős része mező-
gazdasági terület. A lakosság száma 6005 fő, lakó-
ingatlanok száma 2380 darab (2019-es adat). A
Ráckevétől Tass településig tartó Duna-parti ré-
szen elhelyezkedő üdülők szezonban kb. 2000 fő-
vel növelik a Dömsödön tartózkodók számát.

Apaj község a Kiskunsági Nemzeti Park nyu-
gati határán, Budapesttől 50 km-re délre, Döm-
södtől, az 51-es főúttól 6 km-re helyezkedik el.
Saját vasútállomása nincs, de a Budapest–Kun-
szentmiklós–Tass–Kelebia vasútvonal dömsödi
állomása egészen közel van Apaj belterületé-
hez. Apaj 71,1 négyzetkilométer, amelynek meg-
határozó része mezőgazdasági és nemzeti parki
terület. Itt a lakosok száma 1193 fő, lakóingatla-
noké pedig 430 darab (2019-es adat).

Egyesületünk szükség esetén más települé-
sekre (ebben az évben Kiskunlacháza, Ráckeve)
is vonul segítségnyújtás céljából az önkormány-
zati vagy a hivatásos tűzoltóságok számára.

Tagságunk az év elején 24 fő volt, de évköz-
ben 4 fővel bővült a tagok száma. 

A belépő tagok közül 2 fő 2020. október 19-
én sikeres tűzoltó alaptanfolyamot (40 órás)
végzett el. A másik kettő fő, Juhász Péter és dr.
Jackovics Péter tű. ezredes is felsőfokú tűzoltói
végzettséggel rendelkezik.

A fent említett 28 főből 21-en rendelkezze-
nek 40 órás vagy annál magasabb képzéssel, a
többi tag pártoló, segítő tagja egyesületünknek.

Jelenleg 9 fő a ténylegesen beavatkozó tagok
száma. Mivel a 9 főből 3 fő az önkormányzat-
nál, 1 fő pedig a polgármesteri hivatalnál áll al-
kalmazásban, és mind a polgármester úr, illetve
a jegyző úr (munkáltatók) engedélyezik a mun-
kaidőben történő beavatkozást, így nagy óra-
számban 4 fővel folyamatos készenlétet tudunk
ellátni. A többi 5 fő is munkája mellett vagy
munkaidejében a munkáltatójának köszönhető-
en a kárfelszámolásokban részt vehet.

Így a képesítéssel rendelkezők száma a kö-
vetkező:

Felsőfokú  3 fő
Tűzoltásvezetői: 3 fő
40 órás: 18 fő
C kat. jogosítvány és PAV I.: 2 fő
Motoros fűrész: 7 fő
Hidraulikus feszítővágó és kiegészítői: 7 fő
Orvosi felülvizsgálat: 8 fő 

Technikai eszközeink:
Egyéni védőfelszerelés:
– Tűzoltó bevetési védőruha: 13 darab
– Tűzoltó védőkesztyű: 13 pár
– Tűzoltó védőcsizma: 13 darab
– Tűzoltó védősisak: 13 darab
– Tűzoltó védőkámzsa: 13 darab
– Survivor led streamlight: 13 darab
STEYR Bronto 13S23 Saurus 2000
A fecskendő rendelkezik érvényes műszaki

vizsgával, felelősség-biztosítással, felülvizsgá-
lattal, díjmentes úthasználattal. 

Rendszám: CIB-695
Gyártmány: Steyr
Típus: Bronto 13S23 M20 TZF 2000
Évjárat: 1994
Km-óra állása: 123.498 km
A 13S23-as 2020. 05. 02-án került felmálhá-

zásra, azóta ez az 1. szerünk. 

STEYR 590 TLF 2000 Dömsöd ÖTE / tar-
talék

MHD-196
A fecskendő rendelkezik érvényes műszaki

vizsgával, felelősség-biztosítással, felülvizsgá-
lattal, díjmentes úthasználattal. 

Rendszám: MHD-196
Gyártmány: Steyr
Típus: 590
Évjárat: 1975
Km-óra állása: 29.875 km
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Többi technikai eszközünk karbantartása,
javíttatása és felülvizsgálata folyamatosan
megtörténik anyagi lehetőségeinkhez mérten!

A készenlétben és tartalékként tartott gép-
járműfecskendők alkalmassal a területün-
kön történő tűzesetek és műszaki mentések
felszámolására.

– Halálos áldozatok: 2 fő / 2 káreset (közúti
balesetek)

– Életmentés: 1 fő újraélesztés (közúti bal-
eset)

– 1 állatmentés: egy gödörből pallók és
mentőkötél segítségével egy kutyát kihoztunk,

de a KAP felületen tévesen Kiérkezés előtt fel-
számoltként került felrögzítésre. (2020-06-15
Dömsöd, Határ út 26.)

– ÖTE szerek riaszthatósága: 99% 8716
óra (nappal: 4359, éjjel: 4357, 363 nap)

– ÖTE szerek nem riaszthatósága: 67 óra
(nappal: 32, éjjel: 35, 3 nap)

– Egyesületünk 1933-as megalakulása és
működése óta a 2020-as évben kapta a legtöbb
riasztását 92 alkalommal, ezt csak a 2017-es év
közelíti meg 89-cel.

Kiemelkedő káreseteink:
– Négy alkalommal voltunk Kiskunlacházán

beavatkozni 1-es vagy magasabb riasztási foko-
zatban. Kettőször a komposzttelep tűz oltásában,
és másik kettő alkalommal pedig nagy kiterjedé-
sű vegetációs tűz oltásában segédkeztünk.

– Ráckevén Gálya utcában gaz, avartűz oltá-
sában segítettünk, ahol a gyorsan terjedő tűz
több ingatlant veszélyeztetett.

– Dömsödön 9 alkalommal avatkoztunk be
lakóingatlan és melléképület tüzeknél.

– Közúti balesethez 15 alkalommal vonul-
tunk, amelyből egy alkalommal beszorult sérül-
tet feszítővágó segítségével szabadítottunk ki,
illetve egy a Dömsöd – Apaj összekötőúton
szintén közúti balesetben sérült személyt sikere-
sen újraélesztettünk.

– A szeptember elsején hajnalban bekövetke-
zett rendkívül erős szeles időnek köszönhetően
12 alkalommal vonultunk faeltávolítás miatt,
amelyből egy Apajon a kunszentmiklósi kolle-
gákkal közösen került felszámolásra, Dömsö-
dön 11 alkalommal avatkoztunk be, amelyből 1
alkalommal a ráckevei kollegákkal közösen, a
többi esetben pedig önállóan számoltuk fel a
káreseményeket. 

Az esetek felszámolását személyi sérülés és
további károkozás nélkül hajtottuk végre.

Elismerések:
Október 22-én az 1956 hőseinek helytállásá-

ra is emlékezve az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóságon Dr. Góra Zoltán tűzoltó ve-
zérőrnagy, országos főigazgató Hősies Helytál-
lásért elismerésben részesítette és példaként
állította a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
teljes személyi állománya elé a Dömsödi Tűzol-
tó Egyesület két tagját.

Molnár László és Pongrácz József egy 2020.
augusztus 30-i közúti balesetnél avatkoztak be. 

A balesetet szenvedett jármű vezetője kire-
pült az autóból, a helyszínre elsőként érkező két
önkéntes tűzoltó mellkaskompressziót alkal-
mazva azonnal megkezdte az életveszélyes álla-
potban lévő, életjeleket nem mutató sérült újra-
élesztését. 

Példaértékűen határozott, gyors beavatkozá-
suknak köszönhetően a mentőszolgálat munka-
társainak kiérkezéséig a sofőr légzése helyreállt. 

Gyakorlatok:
2020-10-08-án a településünk kettő óvodájá-

ban megtartott kiürítési gyakorlatban vettünk
részt, ahol az óvodások kikísérését, majd az
épület átvizsgálását gyakorolhattuk.

2020-10-14-én Ráckeve Lidl áruháznál meg-
tartott parancsnoki ellenőrző gyakorlaton is
részt vettünk, amelyet az Érd 50-es és a Pest
KMSZ is ellenőrzött. 

Oktatások:
2020-06-06 dr. Jackovics Péter tű. ezredes úr

oktatást tartott részünkre a Polgári védelmi mű-
veletek alapjairól, parancsnoki munkáról, veze-
tői döntésekről, jelentések tartalmáról. 

2020-06-18-án Juhász Péter tűz- és munka-

A káresetek megoszlása településekre lebontva 

Település Beavatkozást igénylő Beavatkozást igénylő Téves jelzés Kiérkezés előtt felszámolt Utólagos tűzeset Összesen
tűzeset műszaki mentés

Dömsöd 22 41 12 5 1 81
Apaj 2 1 2 5
Kiskunlacháza 4 4
Ráckeve 1 1 2

92

Beavatkozást igénylő tűzesetek 

Település Lakóépület Melléképület Istálló, Kémény Gaz, avar, tarló Hulladék Szeméttelep Komposzttelep
állattartó hely

Dömsöd 4 5 1 1 7 2 1 1
Apaj 1 1
Kiskunlacháza 2 2
Ráckeve 1

Beavatkozást igénylő műszaki mentések 

Település Közúti baleset Ajtónyitás Fakidőlés CO szivárgás Gázszivárgás Mentő Vízből mentés Üzemanyag-
elakadás (gépkocsi) folyás

Dömsöd 15 1 16 2 3 2 1 1
Apaj 1
Kiskunlacháza
Ráckeve

Vonulások száma, alakulása:
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védelmi felelős egyesületünk beavatkozó tagsá-
gának munkavédelmi oktatást tartott.

2020-07-12 dr. Jackovics Péter tű. ezredes úr
Vizek kártétele elleni védekezés, a búvár men-
tés kihívásai és a polgári védelmi szolgálat alap-
ja témakörben tartotta meg képzésünket. 

2020-10-02-ét megelőző hétvégéken 2 fő ta-
gunk 40 órás képésen vett részt, és másodikán
sikeres vizsgát tett.

Pályázatok, fejlesztések:
A Pest Megyei Igazgatóság által 2020. októ-

ber 9-én a Monori HTP-n megtartott pályázati
eszköz átadón részt vettünk, és a következő el-
nyert eszközöket vehettük át:

BM OKF pályázata: 
2020. évben 697.424 forint értékű eszközö-

ket nyertünk meg: 
EDR rádió: hátsó kezelő 158. 502 Ft,
felszerelések, eszközök: 538.922 Ft értékben

(tűzoltó védőkámzsa 4 darab, tűzoltó védőkesz-
tyű 2 pár, JUST dugólétra 1 garnitúra, Dönges
bontóbalta 1 darab) nyertünk a BM OKF pályá-
zatán.

A pályázaton nyert EDR hátsó kezelőjét a
Pest Megyei Igazgatóságon az informatikai osz-
tályon vehettük át, amely a CIB-695 Steyrbe be-
szerelésre került.

Járási mentőcsoport pályázat: 2020-as év-
ben beadott pályázaton nem nyertünk.

Dömsöd ÖTE a Kisduna Járási Mentőcso-
port tagjaként pályázott a KEHOP-1.6.0-15-
2016-00021  EU PV „erdőtűzoltó eszközök be-
szerzése projekt” keretén belül.

Ebben a pályázatban 6 darab „erdőtűzoltó”
ruhát, 6 darab védőkesztyűt és 6 darab bakan-
csot nyertünk, amelyek átvételére még várunk.

BM OKF által adományozott szer:
Egyesületünk gépjárműfecskendő kérelmet

nyújtott be még 2019. év végén. Ennek eredmé-
nyeképpen 2020-02-25-én Adományozási Meg-
állapodás készült, mely szerint egy Steyr
13S23-as fecskendőt kaptunk.

A Steyr Bronto/13S23 Saurus 2000 gépjár-
műfecskendő hibái miatt leselejtezésre került,
és a forgalomból ideiglenesen ki volt vonva.

A szert a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (Békéscsaba, VII. ker. Mezőme-
gyer Új utca 18. szám alatti telephelyén vehet-
tük át. A hazaszállítás után eredetvizsga készült
és átírásra került sor, illetve kötelező GFB lett rá
kötve. A Steyren javításra került a motorja, a
fékrendszere, az elektromos rendszere. Új hang-
és fényjelzést kapott, valamint dekorációt. A ja-
vítást követően műszaki vizsgáztatása is meg-
történt.

2020-05-02-én felmálházása után 1-es szer-
ként használatba került. 

Május 2. óta 57 alkalommal vonult vele
egyesületünk tagsága tűzoltási és műszaki men-
tési feladatok elvégzésére, illetve a ráckevei
Lidlnél megtartott parancsnoki ellenőrző gya-
korlaton a ráckevei ÖTP B csoportjával közö-
sen már ezzel a szerrel vettünk részt.

„Külső” támogatóinktól kaptunk egy darab
GPS navigációs készüléket és egy vízpajzsot. 

A 13S23-as Bronto tréleren történő hazaszál-

lítását (Békéscsabáról) és a motor, fék, elektro-
mos hálózata stb. javításokat sem kellett kifizet-
ni, ezzel is támogatták az Ötét.

Saját erős beszerzésként ebben az évben a
fecskendő javításához szükséges alkatrészeket
vásároltuk meg.

Továbbá beszerzésre került 3 darab IS 90
Metro komplett légzőkészülék (felújított, felül-
vizsgált) és 4 darab acélpalack, valamint 1 darab
Rosenbauer Heros-Titán tűzoltó védősisak.

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! Segít-

se önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
Akedvezményezett adószáma: 
18688320-1-13
Akedvezményezett neve: 
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a webolda-

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

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

Kovács Gyuláné 
Borza Katalin

1950. január 12-én született Döm-
södön. Általános iskolai tanulmánya-
it szülőtelepülésén végezte, ezt köve-
tően a dunaharaszti gimnáziumban
tett sikeres érettségi vizsgát 1968-ban.
Mindig is gyerekekkel szeretett vol-
na foglalkozni, ezért sem volt kérdés
számára, hogy a bölcsődei gondozó-
női pályát választja.

Pár év hivatás után a gyermekek
születése és a férjével történő családi
vállalkozásukban való elhelyezkedés
azonban elszakította őt általa válasz-
tott szakmai útjától. A családjában
történt tragédia hatalmas terhet rótt
rá, hiszen egyik napról a másikra kel-
lett a megváltozott élethelyzethez al-
kalmazkodni gyermekeivel együtt.
Fájdalmát családja, baráti kapcsola-
tai és öt unokája enyhítette, akikkel
csecsemőkoruktól kezdve rengeteg
időt töltött, és akikkel nagyon

meghitt, őszinte nagymama-unoka kapcsolat alakult ki. Életének
utolsó éveiben betegségei súlyosabbá váltak, 2015. február 4-én le-
győzte őt a gyilkos kór.

(Az olvasott szöveg unokája, Kovács Gyula visszaemlékezése alapján)
Ifj. Jancsó Attila

/Települési Értéktár vezetőségi tagja:
a kulturális örökség témakör felelőse/

Az elszakadás elsõ lépése 
Bölcsõde IV. rész



8 XXXI.  évfolyam  2.  szám

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Mindennapjaink vírushelyzet idején

„ Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.

Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.

Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.

A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.

Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk.”

Ezzel a pár sorral kívánok Minden Kedves
Dömsödi Hírnök olvasónak, családtagjainak
egészségben, sikerekben, szeretetben gaz-
dag Boldog Új Évet!

Gyorsan elszaladt az I. félévünk, január
22-ig tartott. Megírattattuk a felmérőket a
félévi teljesítményekről. Ez most könnyebb-
séget jelentett számunkra úgy a gyerekek-
nek, mint a pedagógusoknak is, hiszen sze-
mélyes kontaktusban sokkal hatékonyabb
oktatást lehet véghezvinni.

Az iskolánkban a közösségi élethez, a ta-
nuláshoz hozzátartozik a napi reggeli testhő-
mérséklet-mérés, a maszkviselés, rendszeres
szellőztetés, az alapos kézfertőtlenítés szap-
pannal és folyó vízzel, kézfertőtlenítő géllel. 

Az ellenálló képességünket növeli a válto-
zatos és kiegyensúlyozott, egészséges  étke-
zés, a mozgás, a bőséges folyadékfogyasztás,
a D- és C-vitaminok rendszeres szedése.

Vigyázzunk a saját és a környezetünkben élők testi, lelki
egészségére!

Budainé Doroszlay Judit 
(2. a  osztályfőnöke)

Illemberke
„Ha egy gyerek nem tud olvasni, megtanítjuk.
Ha egy gyerek nem tud úszni, megtanítjuk.
Ha egy gyerek nem tud szorozni, megtanítjuk.
Ha egy gyerek nem tud viselkedni, 
…megtanítjuk? vagy …megbüntetjük?
Miért nem tudjuk ugyanúgy befejezni az utolsó mondatot, mint a többit?”

(Rob Horner, az Oregon Egyetem professzora, 1998)

Napjainkban a gyermeknevelés már sokkal engedékenyebb, mint ré-
gen volt; van azonban néhány olyan alapviselkedési forma, társasági nor-
ma, amit érdemes minél korábban elkezdeni megtanítani gyermekeink-
nek. A mai, rohanó világunkban a felnőttek is hajlamosak elfeledkezni
ezekről az illemszabályokról, esetleg nem érzik fontosnak, hogy foglal-
kozzanak vele. Pedig szükség lenne rá, hiszen ezek ismeretével és haszná-
latával is ki tudjuk fejezni egymás felé figyelmünket, tiszteletünket. 

Bizonyos társadalmi viselkedésmintákat minél idősebb egy gyermek,
annál inkább elvár tőle a környezete, éppen ezért érdemes már óvodás kor
előtt és alatt megtanítani nekik. A tanításnál sokkal fontosabb (ha nem a
legfontosabb) az otthoni példamutatás. Ha azt szeretnénk, hogy gyerme-

keink elsajátítsák ezeket a szabályokat, szükséges, hogy mi magunk is
ezek szerint éljünk. Egy példa (napi szinten kerülünk ilyen helyzetbe az
óvodában): megérkezik a gyermek, megáll az ajtóban, a háta mögött álló
kísérő rászól, hogy „köszönj!”. A gyermek mond valamit, majd belép a
csoportszobába; a kísérő sarkon fordul és anélkül, hogy akár a gyermek-
nek, akár a gyermeket fogadó felnőttnek köszönne, elmegy. Ha ő nem
mutat példát, akkor a gyermektől sem várhatja el. 

Rengeteg illemszabály vesz körül minket, most csak néhány az óvodás
korú gyermekeket érintőek közül:

1. A köszönés az illedelmes viselkedés alapja
Embertársainkról az első benyomásainkat a köszönés révén nyerjük.

Önkéntelenül is felmérjük az embereket, akikkel találkozunk, és egy el-
maradt köszönés néha szándékosan udvariatlannak tűnik. Ez persze a
gyerekekre korlátozottabban érvényes – mindannyian ismerjünk a félénk-
ségből alig hallhatóan odalehelt „sziákat” –, de minél előbb megtanítjuk
erre az alapvető illemszabályra, annál hamarabb segítünk neki abban,
hogy jó benyomást tudjon kelteni a környezetében.

2. A két varázsszó: kérem és köszönöm
Talán az egyik legalapvetőbb illemszabály. Mégis hajlamosak vagyunk

elfeledkezni róla, főleg a gyermek fejlődésének korai időszakában. Úgy
tudjuk leghatékonyabban elsajátíttatni gyermekünkkel, ha jó példát muta-
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tunk neki, és már első perctől kezdve dicsérjük,
amikor használja ezeket a szavakat.

3. Tisztelje a felnőttek mondandóját! Ne
szakítsa félbe őket!

Ha a felnőttek és gyerekek egy társaságban
vannak, partnerként kell kezelniük egymást a
kommunikációban. A gyerekek hajlamosak ar-
ra, hogy ha hirtelen eszükbe jut valami, azonnal
közölni szeretnék, ilyenkor rögtön félbeszakít-
ják a felnőtteket. Egy idő után meg kell tanulni-
uk, hogy a társas kommunikáció egyik alapsza-
bálya, hogy hagyom, hogy a másik befejezze a
mondandóját, utána szólalhatok meg. Ez alól
persze kivételt jelent minden vészhelyzet.

4. Meg kell tanulni bocsánatot kérni!
Ezen nincs mit magyarázni, mindenkivel elő-

fordulnak véletlen ütközések, ami nem baj, vi-
szont a bocsánatkérés elmaradása nem helyes,
hisz ezzel fejezzük ki a véletlenszerűséget, azaz,
hogy nem szándékosan történt az esemény. Mi-
nél hamarabb megtanulja a gyermek, annál jobb

neki is, hiszen a környezete sokkal megértőbb
lesz vele.

5. Evésnél használja a szalvétát, orrfolyás-
nál a zsebkendőt

Egy jó darabig ott van anya, apa, nagyszü-
lők, a dadus, az óvó néni, akik segítenek megtö-
rölni, amit éppen meg kell. De már egy óvodás
gyerek is ügyesen meg tud tanulni orrot fújni, rá
tud szokni a szalvéta helyes használatára. Az
óvó néni tanító szavainál sokkal fontosabb az
otthoni rendszeres példamutatás. 

6. Ha nem biztos, hogy szabad, kérjen en-
gedélyt!

Sok „veszélyes” helyzet származik abból, hogy
a gyermekek a motivációikat követik akkor is, ha
nem tudják, hogy szabad-e azt csinálni, amit sze-
retnének. A bölcsődében, óvoda elején, játszóté-
ren, körülbástyázott és védelmező közegben ez
még rendben van, de minél idősebb és érettebb a
gyermek, annál inkább meg kell tanulnia vigyázni
magára és másokra is. Ha pedig nem biztos ab-

ban, hogy (például vendégségben, kirándulá-
son…) megtehet-e valamit, meg kell keresnie az
illetékes felnőttet és engedélyt kérnie tőle.

A fentiekben csak a legalapvetőbb – az óvo-
dás korú gyermekeket érintő – illemszabályok-
ról olvashattak. Ezeken felül van még bőven,
amit a későbbiekben érdemes megtanítani gyer-
mekünknek (ajtón kopogás; negatív vélemény
magunkban tartása; társaink gúnyolásának ke-
rülése; utcán, járműveken való viselkedés…).

A gyermekek a helyes magatartást is úgy ta-
nulják meg, mint minden mást: példamutatás,
instrukció, gyakorlás, visszajelzés és bátorítá-
son keresztül. Ha a gyereket megtanítjuk né-
hány alapvető illemszabályra, biztosítjuk szá-
mára az elismerést és a sikerélményt. Minden
felnőtt észreveszi a jó modorú gyermeket.

Szánjunk időt rá, hogy büszkék lehessünk
gyermekeinkre.

Dr. Siketné Gém Andrea
óvodapedagógus

Felhívással fordulunk Önökhöz, magánszemé-
lyekhez és vállalkozásokhoz egyaránt. A Dabi Ját-
szótér és Pihenőpark majd 10 éves fennállása alatt na-
gyon sok családnak, gyermeknek, közösségnek nyúj-
tott kellemes időtöltési lehetőséget.

Sajnos a játék elemek megkoptak, elhasználódtak. Az építtető „Még
1000 év Dömsödért” Egyesület lehetőségeihez mérten karbantartotta, fel-
újította az Önkormányzat segítségével. Mára már komoly kihívás a teljes
felújítása az Egyesület számára. Ezért kérjük Önöket, hogy a 2020-as
SZJA 1%-át az Egyesület javára ajánlják fel. Egyesület adószáma:
18670062-1-13. Két korábbi év 1%-át tartalékoltuk, de ez kevésnek bizo-
nyul amellett, hogy több helyi vállalkozó ajánlotta fel a munkáját a játszó-
téri játék elemek felújításában. Csak! Csak anyagot kell biztosítanunk.

Reményeink szerint 2021-ben megújulhat a kedvelt közösségi tér
Dabon. Kérjük, segítsenek! Az 1%-os felajánlás mellett bármilyen támo-
gatást elfogadunk.

A pénzbeli adományokról adójóváírásra jogosító igazolást tudunk adni,
OTP-s egyszámlaszámunk: 11742214-20006606. Előre is köszönjük.       

Korona Sándor, „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület elnöke

Tisztelt Dömsödiek, Dömsödhöz kötõdõk!

A Dabi Játszótér és Pihenőpark helyszínrajza
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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 tizenharmadik részeként dr. Berhés Béláról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

DR. BERHÉS BÉLA

A fiatal orvos

Szatmár megyében, Milotán született 1942. június 23-án. Szatmári szár-
mazására mindig büszke volt. A három fiútestvér (Béla, Barnabás, Endre)
közül ő volt a legidősebb. Tízéves volt, amikor a családjuk Szigethalomra
költözött. Édesapja a Csepel Autógyárban dolgozott, édesanyja háztartás-
beliként a fiúkat nevelte, vezette a háztartást és a kertjükben dolgozott.

Általános iskolai tanulmányait Milotán kezdte, majd Szigethalmon foly-
tatta. Középiskolásként a híres Eötvös Gimnázium tanulója lett. Okos, szor-
galmas gyerek volt. Sok minden érdekelte. Már gyerekként házi használatú
rádióvevőt barkácsolt. A műszaki dolgok iránti érdeklődése nem múlt el ké-
sőbb sem. Mindig nyomon követte a technikai-műszaki újdonságokat. A
műszaki pálya is érdekelte, de végül is az orvosi hivatás mellett döntött. 

A Debreceni Orvostudományi Egyetem orvosi karára jelentkezett, és
elsőre fel is vették. Az orvosi diplomáját 1966-ban szerezte meg.

Az egyetemi évek alatt ismerte meg Kun Erzsébetet, későbbi feleségét,
aki a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen fizika-matematika
szakon tanult. 1966-ban kötöttek házasságot. Két gyerekkel, Zsuzsával és
Gergővel vált teljessé a családjuk, majd a négy unoka születésének és fej-
lődésének örülhetett a Doktor úr.

Az orvosi diploma megszerzése után több helyen is dolgozott
(Bükkszenterzsébet, Harsány), mielőtt 1973 novemberében Dömsödre
költözött a család.

Mint orvos rendszeresen képezte
magát. Biztosan sokan emlékeznek rá,
hogy egy foghúzás vagy egy szülés le-
vezetése sem jelentett problémát szá-
mára. De a műszaki-technikai dolgok
iránti érdeklődése továbbra is megma-
radt. EKG-val, 24 órás vérnyomásmé-
rővel és egyéb orvosi műszerekkel is
felszerelte a rendelőjét. CB rádiót, sze-
mélyi hívót, mobiltelefont/bőröndöt,
számítógépet az elsők között vásárolt.
Nagyon szerette az autókat. Fényké-
pezőgépe is mindig volt, sőt eleinte
maga hívta elő a fekete-fehér fényké-
peket, így az itt látható régebbi képek
közül is jó néhányat.

Felesége a helyi általános iskola megbecsült tanáraként dolgozott. 

és mindkettővel

A Doktor Úr a lányával,
Zsuzsával…

… a fiával, Gergővel,

A ház előtt

A fényképezés az egyik hobbija volt

Feleségével
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A Doktor Úr egészsége megromlásáig, 2004-ig gyógyította a falu
betegeit. Munkásságának elismeréséül 2005-ben megkapta a „Döm-
södért emlékérmet”. A Dömsödi Hírnökben ebből az alkalomból a
következő sorok jelentek meg:

… „Több mint 30 év óta – 1973 novemberétől – Dömsöd nagyköz-
ség betegeit gyógyította nagy szakértelemmel és türelemmel. Telepü-
lésünk lakossága szinte kivétel nélkül szerette és tisztelte. A nagyköz-
ség vezetése által és szakmai körökben is elismert gyógyító munkáját
1995-ig közalkalmazottként, 1995. július elejétől pedig – az orvosok
közül elsőként – vállalkozó háziorvosként végezte. Kollégái között el-
foglalt helyét jelzi, hogy Ő látta el a településen az ügyvezető körzeti
főorvosi, majd a vezető háziorvosi feladatokat is. Sajnálatos egész-
ségügyi állapota megromlásának következtében közel egy éve nyug-
díjba vonult. Három évtizeden keresztül végzett kimagasló gyógyító
munkája elismeréseként Dömsöd Nagyközség Önkormányzata dr.
Berhés Béla orvosnak a „Dömsödért” emlékérmet adományozza.”

Felesége 2005-ben meghalt. Az ő szervezetét egy évvel később, 64
éves korában győzte le a betegség. 

Így emlékeznek dr. Berhés Bélára a faluban:

Sokan szófukarnak tartották. Azonban ha kérdezték, latin szavak
nélkül, egyszerűen magyarázta el azt, amit a betegségről tudni kell. 

Fantasztikus diagnoszta volt, kissé fanyar humorral. Megjelenésé-
vel nyugalmat árasztott. Mindig, minden kérdéssel bizalommal for-
dulhattunk hozzá. Klasszikus értelemben vett orvos volt. Testet, lel-
ket gyógyított. Éjjel-nappal a betegei rendelkezésére állt. 

Beszélgetések során gyakran felmerül mindkettőjük neve. Hiá-
nyoznak. Szeretettel emlékezünk rájuk.

Ambruska Margit

Szeretettel gondolok Berhés doktor úrra, a község tiszteletben álló
korábbi orvosára. Számomra különösen azok a ’90-es évek emléke-
zetesek, amikor körzeti nővérként segítettem a gyógyító munkáját. 

Az együtt töltött huzamosabb idő és munkakapcsolat lehetővé tet-
te, hogy mélyebben megismerjem mind szakmai, mind pedig általá-
nos pozitív emberi tulajdonságait. 

Az általános orvosi munkája mellett szinte mindenhez értett, mint
egy „ezermester”, azonnal segítséget tudott nyújtani. Ha kellett, fog-
orvos volt, fogat húzott, ha kellett, sebész volt és súlyos sebeket is el-
látott. Sokat tanultam tőle. Tudni kell, hogy abban az időben egy köz-
ségi orvosnak nem álltak rendelkezésre speciális, modern eszközök,
de mégis felvállalta minden esetben a gyors szakmai segítséget. 

Kitűnő diagnoszta volt. Nem volt bőbeszédű, feleslegesen nem be-
szélt, de az emberek bíztak benne, becsülték, tisztelték. Mindamellett
volt egy rá jellemző sajátos humora.

Ez utóbbira elmesélek egy kis történetet.
Egy alkalommal behoztak a rendelőbe egy nyílt sebből vérző bete-

get, ami sebészeti ellátást igényelt – kapcsokkal kellett összefogni a
sérülést. Mivel a községi rendelőben nem voltak egyszer használatos
steril sebészeti eszközök, ezért nekem bunsen égő felett tartva kellett
sterilizálni a kapcsokat. Mivel ezt a hagyományos módszert nem is-
mertem, amíg a doktor úr előkészítette, tisztította a sebet, én a bunsen
égő lángja felett tartottam a fémkapcsot, ami már vörösen izzott.
Egyszer csak a doktor úr megszólalt: „Jól van már, no! Nem a ko-
vácsműhelyben vagyunk”. 

Amikor kerékpárral a rendelés után mentem haza és eszembe jutott
ez a történet, a nevetéstől majdnem leestem az ülésről. Még most is
mosolyogva gondolok vissza erre.

Molnár Ildikó

Berhés doktor volt nagyszüleim, szüleim körzeti orvosa. Először
az ő betegségeik kapcsán kerültem kapcsolatba vele. Nagyapám volt
különösen „problémás” beteg, akinek a kezelés elfogadásához gyak-

ran az én segítségem is kellett. 1981-ben a Dömsödön megüresedett
gyermekkörzeti orvosi állást többek között az Ő biztatására, hívására
fogadtam el. Kollegiális kapcsolatunk mindig nagyon jó volt, de tár-
sasági összejöveteleken is gyakran találkoztunk.

Imádták a Dunát, szabadidejüket nyaralójukban töltötték.
Amikor önkormányzati képviselő lettem, szinte naponta konzultál-

tunk azokról az egészségügyi problémákról, melyeket a testülettel
kellett megvitatni. Az Ő kezdeményezésére létesült a III. háziorvosi
körzet. Nagyon aktív, nagy munkabírású kolléga volt, aki komoly
szakmai tudással és gyakorlattal, szinte mindig a betegei rendelkezé-
sére állt. Ebben felesége, Erzsike folyamatosan segítségére volt.
Szakmai felkészültségéről egy személyes élményem volt. Fiatal or-
vosként még rövid ideje dolgoztam Dömsödön, amikor szívbeteg
nagymamám hirtelen kialakult tüdővizenyő miatt életveszélyes álla-
potba került. Másodpercek alatt romlott az állapota, a vénás injectiós
kezelés sem segített. Ekkor a beleegyezésemet és segítségemet kérte
a „vérlebocsátáshoz”. Megcsinálta. Nagymama azonnal jobban lett, a
kiérkező mentőknek már csak a kórházba szállítás volt a feladata. A
nagymamám még évekig velünk volt.

Béla és Erzsike nagyon szerették gyermekeiket, büszkék voltak
eredményeikre, imádták kis unokáikat. 

Béla betegsége, Erzsike hirtelen, megmagyarázhatatlan halála,
majd Béla távozása sokkoló és nagy veszteség volt valamennyiünk
számára.

Dr. Szakály Ilona

Életképek a Berhés családról
Az emlékek kútja nagyon mély. Egy-egy szituáció felidézhet átélt

közös perceket, melyek bennünk tovább élnek. Hosszú éveket éltünk
át a Berhés családdal barátként, munkatársként. Elmúlásukkal olyan
két fa dőlt ki, melyek meghatározói voltak a falu erdejének. Béla ha-
talmas szakmai tudásával, kiváló diagnosztikai képességével és em-
beri tartásával, empátiájával közel került hozzánk. Mi megismertük
és megtapasztaltuk komoly nézése mögötti emberi szeretetét. Neki
barátian mondhattuk, hogy búgó hangod nem értjük – váltsd érthető-
vé, melyre ő elmosolyodék. Komolysága mellett tudott gyerekek kö-
zött gyerek lenni, udvaruk számtalanszor fogadott játszó gyerekeket,
nyaralójukban tartott osztálykirándulások túlélőjévé lenni. Egy ked-
ves közös emlék jutott eszembe. Akaratytyán felesége osztálytábora
a nyaralójukban a ’80-as években: esti program „korosztályunknak
való DISCO”: szeparé füst, bömbölő zene, üvöltő ifjak. Élvezve a
szórakozást ültünk vele egy asztalnál. Beszéd nem érthető, kommu-
nikáció kizárva. Eleganciánk megdöbbentően polgári. A doktor
úron piros vállpántos munkaruha, alig szokatlan, alig feltűnő. Méla

ültünket megszakította egy hirtelen támadt orvosi ötlete. Felállt, fe-
lém lépett, és az adott helynek megfelelve kezével intett és így szólt:
GYERE, CSÁPOLJUNK! Utánoztuk a gyerekek mozgását és kiabá-
lását. Hihetetlen „sikert” arattunk. Orvosként nem ismert lehetetlent,
segítőkészsége kifogyhatatlan volt. Egy történet csupán. Reggeli ros-
szullét miatt korai időpontban jelentkezni kellett gyógyszerért nála.
Helyszín – orvosi lakás. Család még alszik, ajtó nyitva, beteg jön,
asztalon papír, rajta felirat: keresd a hűtőt, kikészítettem a gyógysze-
red és a tejet, idd meg – egészségedre! Mehettem haza. Éreztem a
megbízhatóságot, a szeretetet, a ki nem mondott együttérzést.

Felesége: A jó munkatárs, szakmájának kiválósága, pedagógiai vé-
nával gazdagon megáldott, utánozhatatlan teremtés volt. Pillanatok
alatt tudta megoldani a pedagógiai problémákat, varázsolt dekoráci-
ót, ötletes javaslatokat adott, s meg is oldotta azokat. Gyerekekkel a
gyerekekért mindent megtett. Még most is magam előtt látom a feke-
te esernyők dekorációjával az általa tervezett és előadott március 15-
ét a téren. Most is hallom a mindig jól megválasztott aktuális zenéket
a műsorokhoz. Mintha még most is ülnék vele az iskola sarkában an-
nál a szalonnasütős helyen, melyet ő készített meglepetésként tanít-
ványaival. Sorolhatnám a tehetségét bizonyító történéseket, de biztos
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vagyok, hogy az emlékező tanítványok szólnak ezekről. Csak egy lel-
kemből soha nem törölhető, Erzsi szeretetét mutató történést szeret-
nék megosztani: ballagó osztálya volt. Orvosi vizsgálatom után bent
kellett maradnom a kórházban. A ballagáson az általam írt ballagó
beszédet a helyettesem tolmácsolta. Este 9 órakor telefonhoz hívtak
(akkor már Ráckeve volt a központ). Egy fotelbe leültettek, az orvo-
sok és nővérek mellém álltak – ők tudták, hogy Erzsi mit szervezett –,
kihangosítva felhangzottak a ballagási dalok, az elköszönő osztfői és
gyerek szavak, melyeket potyogó könnyekkel hallgattam. Kis csönd
a telefonban, majd következett az a magyar nóta, mely mindkettőnk
kedvenc nótája. Sírt mindenki. Ilyen még soha nem volt – mondták,
és megsimogattak, helyettesítve a közvetített szeretetet. Mindezt ő
varázsolta. Hát ilyen volt a mi kapcsolatunk.

Lázár Család

A Doktor Úr a legbiztosabb diagnoszta volt Dömsödön. Lányomat
majdnem nála szültem. Jobban tettem volna, ha rá hallgatok. Mert be
se értünk az akkori „fogadott” orvosomhoz, majdnem Harasztin meg-
született. Csak a Baba utcai klinikára tudtak velem bekanyarodni,
már ott is volt a lányom. 

Egyszer nagy tüske ment a körmöm alá. Rendelési időn túl, senki
nem volt segítsége. Úgy szedte le a körmöm, hogy én asszisztáltam
hozzá. „Nem félsz?” – kérdezte. – „Akkor cseppents!” Gondolom,
érzéstelenítőt vagy mit, de megoperált. Papát is ő mentette meg az el-
ső infarktusánál, biztos kézzel kötötte az infúziót, és küldte a megfe-
lelő kórházba.

Sokat köszönhetnek neki a dömsödiek, sokak életét mentette meg.
Egy páciens

Tavaly beszélgettem egy tarnaleleszi barátnőmmel. Valahogy szóba
került a Berhés név, mire ő nagyon lelkesen elmesélte nekem, hogy
még kislány korában a falujukban dolgozott kevés ideig egy kezdő or-
vos. Azért emlékszik a nevére, mert nagyon szerették őt. Ez ugye je-
lent valamit, ha még ennyi idő távlatából is emlékeznek valakire?

Koczmann Györgyné Blaskó Irén

1997. január 1-től dolgozom Dömsöd I. praxisában. Akkor dr.
Berhés Béla volt a körzeti orvos. Kicsit félve indultam első nap a

munkába, hisz mindenki szigorú, de jó orvosnak ismerte. Feleségét,
Erzsike nénit régóta ismertem, hisz Ő volt az általános iskolában a
matektanárom. Vele ballagtunk 8. osztályban, mert az osztályfőnö-
künk eltörte a lábát, és Erzsike néni átvette az osztályt. Bármivel le-
hetett hozzá fordulni, segítőkész volt. Decemberben felkerestem
őket, mert tudtam, hogy felvennének valakit a körzetbe. Erzsike néni
– mivel ismert – nagyon örült nekem. Az első napjaim kicsit nehezek
voltak. Akkor jött be a számítógépes rendszer is. Doktor úr kicsit mo-
gorva, de őszinte ember volt. Pár hónap után kolleganőm elment szü-
lési szabadságra, így ketten maradtunk.

Sokat tanultam tőle, nagyon jó diagnoszta volt. Ha bejött egy érde-
kes eset, mindig bevont, és megkérdezte, mit látok. Tanított, és a kez-
deti félelmeim elszálltak. Ha odajött valaki segítségért, segített. Akár
egy százassal vagy igazolással. Az utolsó hetekben sem panaszko-
dott, csak dolgozott. Szabadságra mentünk, majd vasárnap szóltak,
hogy a kivizsgálással nem végzett, nem dolgozunk.

Sokszor beszéltünk telefonon, mindig meséltek az unokákról, mit
csinálnak, de a betegségéről keveset árult el.

Erzsike néni halála után már csak egyszer találkoztunk. Lejött
Dömsödre egy-két dolgot elintézni. Szólt, hogy menjek be a rendelő-
be. Leültünk és több mint egy órát beszélgettünk! Ez örökre megma-
radt az emlékezetemben. Nyíltan, őszintén beszélt a betegségéről, Er-
zsike néniről. Akkor láttam utoljára.

Betegei szerették, tisztelték. Szerintem a praxisa is ezért maradt
egyben. A fiatalokkal közvetlen volt, azt is tudta, ki a „lógós”, ki a
beteg.

Voltak érdekes eseteink, és néha fogat is húztunk, amit én nem sze-
rettem. Sokan jöttek foghúzásra. Az első ilyen esetnél közölte velem:

– Marcsi, fogat húzunk. 
Mondtam neki, hogy én biztosan nem nézem. Nevetett és közölte,

hogy ne nézzem, csak álljak a beteg mögé és fogjam a fejét. Na, én
csak lestem, gyors mozdulattal kihúzta. Közölte, szokjak hozzá, mert
ez nem az egyetlen eset lesz.

Volt pár érdekes esetünk. Örülök, hogy nem futamodtam meg az
első nap! Sokszor hallom még most is a nevét. A betegek gyakran
emlegetik. Mit adott nekik, mit mondott, hogy is volt a Berhés doktor
úr idejében.

Markó Istvánné

Tájékoztató a kormányzati
ügyfélvonal használatáról

Tisztelt Ügyfelek!
A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektro-

nikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében 2021. január 1-től a Kor-
mányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az Elektronikus Ügyintézési Portál használatát.

A 1818-as ügyfélvonal a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

• segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;

• technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;

• ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;

• kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó
szervezetekkel;

• intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;

• SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizs-
gálása, továbbítása, megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkor-
mányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait.

– Ügyfélfogadás elsősorban elektronikus úton
vagy távközlési eszköz útján lehetséges. 

– Amennyiben a személyes találkozás elke-
rülhetetlen, úgy hetente egy napon (hétfőn)
előzetesen egyeztetett időpontban lehet-
séges az ügyfélfogadás.

– Valamennyi nyomtatvány a hivatal főépü-
letének folyosóján megtalálható, amelyet
kitöltve a kihelyezett, zárt postaládába dob-
hatnak be. 

– Kifizetések elsősorban postai úton vagy
banki átutalással történnek. 

– Az épületbe kizárólag maszkkal lehet be-
lépni, és kérjük a kihelyezett kézfertőtlení-
tők használatát. 

Kedves Ügyfeleink!
2020. szeptember 24-tõl az ügyfélfoga-
dási rend az alábbiak szerint változik a

Polgármesteri Hivatalban:
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Ez a cikk a mű-
ködő egyéni vál-
lalkozások tekin-
tetében ismeret
felújítás céljára is
felhasználható, de
elsősorban azokat
a tisztelt Olvasó-
kat szólítja meg a
szerző, akik a jö-
vőben egyéni vál-

lalkozást kívánnak alapítani, vagy a koronaví-
rus-járvány következményei miatt megváltoz-
tatni kényszerülnek az előző tevékenységüket,
esetleg azzal felhagynak, vagy a korábban
megszüntetett vállalkozás helyett újat indíta-
nak, vagy éppen özvegyi jogon működtetnék
tovább a piac által már elismert vállalkozást.
Az egyéni vállalkozás működtetésének csak
egyik része a választott tevékenység gyakorlá-
sához nélkülözhetetlen szakmai képzettség,
valamint az engedély beszerzése vagy a beje-
lentés, ha az utóbbiakat jogszabály előírja.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény szabályozza –
egyebek mellett – az egyéni vállalkozók tevé-
kenysége folytatásának feltételeit, benne a
képzettségre vonatkozó rendelkezésekkel. A
képesítési követelmények teljesítése a válasz-
tott tevékenység folytatásához (gyakorlásá-
hoz) szükséges feltételnek minősül.

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyé-
ni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jog-
szabályokban meghatározott képesítési köve-
telményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem
értve az önkormányzati rendeletet – eltérő
rendelkezése hiányában képesítéshez kötött
tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is
folytathat, ha a képesítési követelményeknek
maga nem felel meg, de az adott tevékenység
folytatásában személyesen közreműködő, ál-
tala határozatlan időre foglalkoztatott szemé-
lyek között van olyan, aki az előírt képesítés-
sel rendelkezik. A képesítési követelmények-
nek a tevékenység folytatása során folyamato-
san meg kell felelni.

Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye
(fióktelepe) van, a képesítési követelmények-

re vonatkozó előírásokat valamennyi telephe-
lyen (fióktelepen) érvényesíteni kell. Azokat a
tevékenységeket, amelyeket bejelentéshez
vagy engedélyhez kötöttek, az előírásokat a
rájuk vonatkozó ágazati szabályok szerint al-
kalmazni kell.

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan
tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlá-
sára vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesí-
tette. Az egyéni vállalkozó köteles haladékta-
lanul bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlá-
sára vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem
felel meg. A bejelentés alapján a nyilvántartást
vezető szerv törli a tevékenységet.

Magyarország területén természetes sze-
mély üzletszerűen – rendszeresen, nyereség-
és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági
kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági
tevékenységet egyéni vállalkozóként végez-
het. Magyar állampolgár és néhány esetben
külföldi személy is lehet egyéni vállalkozó. Az
egyéni vállalkozók nagyon egyszerűen, szinte
alanyi jogon, gyakorlatilag egy regisztrációt
követően kezdhetik meg tevékenységüket.

Az egyéni vállalkozó gondnokság alá he-
lyezése esetén az érintett egyéni vállalkozó
nevében és javára törvényes képviselője az
egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja,
ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatá-
sát az egyéni vállalkozó gondnokság alá he-
lyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre
emelkedésétől számított 30 napon belül a
Közreműködő Szervnél (NAV) személyesen
bejelenti.

Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni
vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy
annak egyetértésével örököse az egyéni vállal-
kozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatását az ok bekö-
vetkezésétől számított 90 napon belül a Közre-
működő Szervnél (NAV) személyesen, postai
úton vagy elektronikus azonosítást követően
elektronikus kapcsolattartás útján bejelenti.

A tevékenység folytatásának kezdete az
egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezésé-
ről szóló bírósági határozat jogerőre emelke-
dését, illetőleg egyéni vállalkozó halálát kö-
vető nap.

Az egyéni vállal-
kozó gazdasági tevé-
kenysége során az
„egyéni vállalkozó”
megjelölést (vagy an-
nak e. v. rövidítését)
és nyilvántartási szá-
mát neve (aláírása)
mellett minden eset-
ben köteles feltüntet-
ni. Az egyéni vállal-
kozó köteles személyesen közreműködni a te-
vékenység folytatásában, azzal, hogy közre-
működőként alkalmazottat foglalkoztathat.

Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből
eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával fe-
lel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet
folytathat, tevékenységét több telephelyen, fi-
óktelepen végezheti. 

Ha valamely gazdasági tevékenység gya-
korlását (állami) jogszabály hatósági enge-
délyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékeny-
ségét csak az engedély birtokában kezdheti
meg, illetve végezheti.

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kap-
csolatos bejelentésben közreműködő szerv-
ként, az egyéni vállalkozók nyilvántartását
vezető szervként a Kormány a Nemzeti Adó-
és Vámhivatalt jelöli ki. 

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kap-
csolatos hatósági ellenőrzési ügyekben eljáró
szervként a Kormány a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hiva-
talát mint Hatóságot jelöli ki.

Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban sze-
replő adatokról kiállított hatósági bizonyít-
vánnyal, valamint az egyéni vállalkozók nyil-
vántartásával összefüggő adatszolgáltatási kö-
telezettség teljesítésével kapcsolatos feladato-
kat a nyilvántartást vezető szerv (NAV) orszá-
gos illetékességgel látja el.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával
összefüggő részletszabályokat a 254/2018.
(XII. 18.) Korm. rendelet tartalmazza.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

európai uniós kkv-tréner
a FIX Televízió műsorvezetője

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

EEggyyéénnii vváállllaallkkoozzááss aallaappííttáássáánnaakk ééss mmûûkkööddéésséénneekk sszzaabbáállyyaaii

Kedves Olvasóink!
Ismét kénytelenek voltunk bezárni a könyvtár ajtaját. Hogy ne maradjon senki olvasmány

nélkül, igyekszünk az olvasás lehetőségét biztosítani.
A megfelelő óvintézkedések mellett a visszahozott könyveket át tudjuk venni a művelődési ház bejáratánál,

ha felhívnak minket a 06-30-594-7169-es, vagy 06-24-519-711-es telefonszámon.
A bejáratnál helyeztünk el olyan könyveket, amelyeket haza lehet vinni, ezekből választhatnak. Visszahozni

nem kell őket. 
Ha valaki beteg és nem tudja megoldani az elvitelt, házhoz tudunk vinni könyveket.
Hívjanak minket bizalommal!                                                    A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár dolgozói

KútfúrásKútfúrás

110-es 
csatornacsővel – 

garanciával.

06-30-964-0485
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K Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E KK Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E K
Kedves Olvasóink!

Az önök 2020. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek, egyesületek 
s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DÖMSÖDÉRDÖMSÖDÉRTT
ALAPÍTVÁNYALAPÍTVÁNY

részére.

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

költségvetéséből nem tud
támogatni.

AAddóósszzáámm::
1188666688445566-11-1133

Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.

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

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

Tisztelt Adózók, 
kedves Szülõk!

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

Tisztelettel: a kuratórium

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

A jövő rájuk épül.
Ön adója egy százalékával 

támogathatja őket!

Adószámunk: 
18291599-1-13

www.dusedomsod.hu

2021-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2020. évi adóbevallásakor, függetlenül at-
tól, hogy ki is készíti el a bevallását. Nyilat-
kozzon a „Még 1000 év Dömsödért” Egye-
sület javára! Nagylelkű felajánlását, támoga-
tását előre is köszönjük.
Egyesület adószáma: 18670062-1-13

2021-ben az 1%-os felajánlásokból a Dabi
Játszótér és Pihenőpark kerül felújításra.

Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogas-
sák egyesületünket a 2020. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával! Az összeget nyug-
díjas horgászaink támogatására és működési
költségre kívánjuk fordítani!

Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz törté-
nő bejelentéssel, vagy személyes adóbevallás
esetén ha az egyesület adószámát tüntetik fel
bevallásukban:

Dömsödi Horgász Egyesület

TISZTELT
SPORTTÁRSAK!

Adószámunk: 
19833293-1-13
Nyugdíjasaink nevében köszönjük: 

H.E. Elnöksége

Tisztelettel: 
Korona Sándor, Egyesület elnöke
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– Kezdjük a sporttal! Hogy kerültél kapcsolatba a focival?

– Úgy, hogy volt labda az udvarunkban! Ez egy kicsit banális, de
ezen a környéken nem lehetett akkor mást játszani, mi fiúk fociztunk.
Dömsödön nagyon sok üres telek volt, nem is kellett focipálya. Sokat
kergettük a labdát. Én most is azt mondom, hogy ha valaki 3 éves kor
felett ajándékot vesz egy fiúgyereknek, az egyik legpraktikusabb kö-
zülük a labda!

– A csapat, amiben játszottál, az TSZ csapat volt, igaz?

– Nem, eleinte vízügyi csapat volt! Dömsödről nagyon sok ember
dolgozott a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál, ahol az ak-
kori vezetők között volt Sasvári Gyula bácsi meg Szabó Lajos. Ők
kezdték el Dömsödön 1969-ben újraéleszteni a focit (előtte két-há-
rom éve megszűnt), és vízügyi munkásokból verbuválták a csapatot,
amelyhez tizenhat éves koromban többedmagammal csatlakoztunk.
A Vízügy szponzorálásával rendbe hozták a pályát, befüvesítették, és
beneveztünk a bajnokságba. Nagyon szép időszak és egy rendkívül jó
közösség volt!

Később vette át a csapatot a dömsödi „Dózsa TSZ”.

– Meddig fociztál?

– Aktívan, versenyszerűen ‘87-ig, utána pedig idősebb korosztályú
(öregfiúk) csapatokban játszottam Budapesten, majd Dömsödön. Ez-
zel a dömsödi csapattal egyszer megnyertük a Pest megyei körzeti
labdarúgó bajnokságot… nagy élmény volt !Utoljára 64 éves korom-
ban léptem pályára. 

– Hogy tudtad a sportot összeegyeztetni a szakmai munkád-
dal?

– Ezen mindig sokat gondolkodom, de azt hiszem, hogy kellően
tudtam koordinálni a két dolgot: budapesti főiskolára jártam, minden
nap utaztam. Minden héten egy-két edzésen részt tudtam venni, hét-
végén voltak a bajnoki mérkőzések. Ha nem fociztam, akkor rajzol-
tam, ha nem rajzoltam, akkor fociztam. A diplomát is sikerült meg-
szerezni, és a fociban is jöttek az eredmények. A kettő nagyon szépen
kiegészítette egymást, és teljesen kitöltötte a szabadidőmet. Valószí-
nűleg az aktív sport hozzásegített ahhoz, hogy az edzések után fel-
frissülve tudtam tanulni, rajzolni.

– Milyen indíttatással hoztad létre a filmklubot?

– Negyven-ötven éve imádok filmeket nézni, főleg azért, mert rá-
mutatnak társadalmi jelenségekre, közvetlenül és hatásosan. Úgy
éreztem, hogy filmeket izgalmas dolog lenne elemezni, úgy fiatalok-
kal, mint felnőttekkel. Mikor középiskolás voltam, nekünk még tar-
tottak filmesztétika órákat, ahol – bár csak a tanár beszélt, de – sok

akkori kérdésünkre, útkeresésünkre kaptunk segítséget. Gondoltam,
illetve tudtam, hogy ebben a rohanó, felgyorsult világban a mai tizen-
évesek még több problémával küzdenek, még több új veszély „lesel-
kedik” rájuk, s jó és hasznos lenne ezekről beszélni, véleményt cse-
rélni velük.

Így indult 2013 szeptemberében az ált. isk. 8. osztályosainak he-
tente egyszer a filmklub. Az ötletet az iskola pedagógusai, akikkel
beszéltem, kivétel nélkül támogatták. Minden előadáson jelen volt
egy tanár is. Ez a diák filmklub 8 hónapon át tartott, közben 2014 ta-
vaszán elindult a felnőtt filmklub, ahol már komolyabb beszélgetése-
ket tudtunk folytatni, aminek már Te is részese voltál.

– Dömsödön sok épülethez van közöd?

– Igen, 22 éves korom óta terveztem Dömsödön családi házakat és
nyaralókat. Mindig izgalommal töltött el, amikor leültem a rajzasztal
mellé, és a kezem által megszülettek a szép alaprajzok, épületek.
Nem lehetett megunni! Közel 30 évig tartott e tevékenységem, de
egy idő után a rajzolást felváltotta a kivitelezés, mert azt még izgal-
masabbnak tartottam.

– Mennyire követed a dömsödi közéletet?

– A Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Településfejlesztési Bizott-
ság tagja vagyok már két ciklus óta. Szeretem és érdekel, mert tenni
lehet lakóhelyünk arculatának formálásában. Nagyon jó közösségben
dolgozunk, és konstruktívan tudunk vitázni. Sajnos a vitatkozásnak
jelenleg Magyarországon szerintem még nincs kultúrája – ez az egyik
legnagyobb bánatom. Borzalmasan mélyen van az embereknek a vi-
takészsége és az érvelési készsége. 

– „Gondolkodj globálisan, és tegyél lokálisan” – erről mi a vé-
leményed?

– Ezt már hallottam! Nem írtad még a Hírnökbe? (Nevet.) Ez telje-
sen egyezik az én felfogásommal, terveimmel is, mert nem lehet a vi-
lágot megváltani, de a lokális helyi kis dolgokban te vagy az, aki
tudsz tenni! De nyilván ezekhez kellenek a globális ismeretek is.

– Mit kívánsz az elkövetkező évekre Dömsödnek és Magadnak?

– Dömsödnek egyértelműen fejlődést, és ebben szeretnék legalább
annyit tenni, mint eddig! 

Magamnak csak egészséget! Ha egészség van, onnantól fogva
minden lehet! Felépítheted magadat, a családodat, a jövődet! Tömö-
ren ennyi.

Úgy legyen! 
Köszönöm a beszélgetést!

Ispán Imre

DÖMSÖD MÁSKÉPP
Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót itt a Dömsödi Hírnök oldalain! Aki követte írásaimat a tavalyi évben, észre-

vehette, hogy a fenti cím egy picikét változott. Ennek oka, hogy ebben az évben szeretném bővíteni beszélgetőtársaim személyét, így
2021-ben már nem csak fotóról lesz szó. Sokkal inkább köztünk élő dömsödieket szeretnék másképp bemutatni. Másképp, mert el-
sősorban arról szeretném faggatni Őket, amit esetleg még nem tudunk Róluk. A Kedves Olvasóknak pedig tartalmas, kellemes ol-
vasást és jó szórakozást kívánok!

Februári beszélgetőpartnerem TÓBISZ LÁSZLÓ – építőipari üzemmérnök, vállalkozó, Dömsöd Nagyközség Pénzügyi, Gazda-
sági, Műszaki és Településfejlesztési Bizottságának tagja, akit mint volt focistát és építész tervezőt ismerünk.
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Mennyi pozitív gondolatot, mennyi energiát, mennyi motivációt
képes hozni az első tavaszi nap! A hosszú, szürke, felhős időszak
után a nyirkos és kellemetlen vízpárát felváltja a langyos szellő. A
föld lassan kienged jeges merevségéből, fagyos keménysége felen-
ged. A reggeli napsugár is lassan erőre kap, a fákon megjelennek a
rügyek, a levegőben érezni a tavasz, a friss föld, az újraéledő termé-
szet illatát. Az emberek is szívesebben tartózkodnak a szabadban.
Bár még a kabátot felveszik, de jólesően élvezik a langyos napsuga-
rakat, a hosszabbodó nappalokat és a természet zenéjét.

Ez a tavaszi délután azonban nem a megszokott! A város persze
ugyanolyan nyüzsgő, mint eddig, az emberek élvezik a szabadságot,
a tér minden sarkából kocog vagy sétál valaki egy másik pont felé. A
Hivatal magas lépcsőjén is ülnek néhányan, várakoznak vagy csak
megpihennek. A szökőkút még nem csobog ugyan, de a park madarai
már megtalálták a tavalyról megmaradt, jégből kiengedett kis meden-
cét, ahol tollaikat tisztíthatják vagy szomjukat olthatják.

A hangok a szökőkút meletti kis pad felől törnek elő. Olyanok,
mint egy vékony cérnaszál a tavaszi levegő sűrű szövetéből. Lassan
körbekerítik a szökőkutat, a teret, felszállnak a lépcsőn és törnek az
ég felé. A dallam lassan betölti az egész környéket. Ugyanaz a dallam
ez, amely alig néhány nappal ezelőtt fényes, ünnepi pompa mellett
szólt, igényes és komoly közönségnek, csillogó brossok és nyakékek,
tenyérnyi csokornyakkendők között cikázott a reflektorfényben és a
nézőközönség felett megfeneklett sűrű parfümillatban. Lassan betöl-
tötte a teret, az évszázados falakon vissza-visszapattant, hogy megre-
zegtesse a koncertterem izgalmas levegőjét. Ezért a dallamért ko-
moly és tekintélyes személyek komoly és tekintélyes összeget fizet-
tek a jegy árában, hogy ezt a világhírű csodát hallhassák. Egyszeri és

megismételhetetlen koncert volt! A háromezer fős hallgatóságban
csak azok ültek, akik megengedhették maguknak ezt a programot. A
borsos jegyárak ellenére a koncert előtt hosszú sorok kígyóztak, hogy
hallhassák a Művészt és hegedűjét!

A csoda újra él... itt a téren, a kis szökőkút mellett, ugyanazon he-
gedű húrjainak zengése. A hangok betöltik a teret. Senki sem veszi
észre, hogy a kis szemüveges ember, egyszerű szürke zakóban és tor-
nacipőben, ugyanaz a Művész, akit nemrég ezrek szerettek volna hal-
lani! A tér nem bolydul fel, nem kígyóznak hosszú sorok, hogy hall-
hassák Őt és a hegedűjét! Az emberek elsétálnak mellette, élik a hét-
köznapokat, miközben a nemrég háromezer embert megérintő han-
gok szállnak a tavaszi szellővel! Az emberek közül néhányan megáll-
nak, tétován, bizonytalanul. A dallam talán a fülükig eljut, de a lelkü-
kig nem! 

Aztán egy kislány és egy kisfiú áll oda a Művész elé, és tátott száj-
jal hallgatja az előadást. Az anya egykedvűen nyomogatja közben a
telefonját. Oda sem figyelve csacsog – talán a barátnőjével, talán egy
nagyon fontos dologról:

„Ó, hát képzeld, épp, hogy lecsúsztunk a pénteki koncertről, pedig
annyira szerettem volna elmenni! Direkt vettem egy cuki kis kalapot
a ruhámhoz – tudod, ilyen világhírű előadásra az ember csak nem
mehet közönséges ruhában! Hát igen, elfogytak a jegyek!”

Majd, miután leteszi a telefont, elrángatja a két gyereket a szökő-
kúttól, ügyet sem vetve sem a dallamra, sem a hegedűre, sem a ze-
nészre... szóra sem érdemes. Az élet megy tovább. A Művész mai
koncertje csak két embernek szólt... a kislánynak és a kisfiúnak!

aki mindezt elmesélte:
Ispán Imre

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

Tájékoztató a Dömsödi H.E. tagjai részére
Tisztelt Sporttárs! 

A járványügyi vészhelyzet alakulásától függően irodánk akár teljesen be is zárhat, ezért kérjük, hogy személyes megjelenés előtt elérhetőségeink
valamelyikén tájékozódjon! Az irodában egyszerre maximum három ügyfél tartózkodhat, és kötelező az arcmaszk viselése és a kézfertőtlenítő hasz-
nálata!
NYITVATARTÁS: HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
FEBRUÁR–MÁRCIUS–ÁPRILIS hónapban MINDEN HÉTKÖZNAP 8–12 ÓRA KÖZÖTT, SZOMBATON 8–12 ÓRA KÖZÖTT. 
MÁJUSTÓL MUNKANAPOKON 8–12-ig. 
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A 06-30-260-0957 vagy a 06-30-350-8820-as TELEFONSZÁMOKON KÉRHETNEK!

Dömsöd, 2020. december 15. H.E. Elnöksége

Tisztelt Dömsödi Lakosok!

Mostantól lehetőség van a használt sütőolaj és zsiradék leadására a
dömsödi iskola Széchenyi úti épületének bejáratánál!

A használt sütőolajat és zsiradékot az eredeti csomagolásban vagy
más nem törékeny üvegben helyezzék a kapu mellett lévő sárga
gyűjtőedénybe az iskola nyitvatartási idejében (07-16 óráig)!

Diákjaink környezettudatosságra nevelése fő pedagógiai célunk,
ezzel a kezdeményezéssel mutassunk minél többen jó példát!

Védjük környezetünket!
Iskolavezetés

FIGYELEM! A használt sütőolaj 
leadható a Széchenyi Iskolában!
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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
Dömsöd, Szabadság u. 42.

Gyermekorvosi rendelés 2021. január 4-től

„A” hét (páratlan hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő: 8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda: 14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek: 8–11 dr. Szekszárdi Margit

Tanácsadás
Hétfő: 15–17 dr. Czúth Ildikó

„B” hét (páros hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő: 8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda: 14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek: 14–17 dr. Czúth Ildikó

Tanácsadás
Szerda: 10–12 dr. Szekszárdi Margit

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

Születtek:
Csécs Zsolt László – Tőkés Diána 

MARCELL
Szakos Gábor – Kun Erzsébet

GÁBOR LAJOS és
ERZSÉBET KATALIN

Kiss Tamás – Pásztor Nikolett Petra 
HANNA

Juhász Lajos – Borsodi Emese 
PÉTER

Csisztu Péter – Varga Anikó 
ZSÓFIA

Házasságot kötöttek:
Füleki Erika – Matyi Mihály Béla

Winkler Edina – Eisenhoffer András

Elhunytak:
Láng György 85 éves
Csonka Julianna 95 éves
Farkas Zsigmondné Berze Lídia 94 éves
Kónya Miklós 91 éves
Gyöngyösi Istvánné Pálföldi Julianna 89 éves
Imre Jánosné Pintér Eszter 72 éves
Majorovics Edit 47 éves

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

Anyakönyvi hírek

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!)

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
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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, 2021. március 31-ig újra
meg kell váltani. Ezt a lelkészi hivatalban tehetik meg: Dömsöd,
Petőfi tér 7. Hivatali idő: hétfő és csütörtök 9-12 óra. 

Telefon: 06-24-434-477.
Köszönettel: 

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma

Ökumenikus nõi világimanap,
melyre

szeretettel hívjuk kedves Nőtestvérünket
2021. március 06-án szombaton 

15 órakor.
A pontos helyszínről plakátokon értesülhetnek

majd. Mindenkit szeretettel várunk! 
Hívogassunk másokat is!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek, aki osztozott fájdalmunkban és elkísérte
férjemet,

LÁNG GYÖRGYÖT 
utolsó útjára. Virággal és koszorúval búcsúzott tőle.

A Láng Család

Köszönetnyilvánítás
„Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,
Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
Elvitted a fényt, a derűt és a meleget,
Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.
Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben,
Ki vigyázol ránk odafentről,
S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, kik szeretett halot-
tunkat,

NECSÁSZ SÁNDORT 
utolsó földi útján elkísérték, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték,
mély gyászunkban osztoztak, velünk voltak.              A gyászoló család

Búcsúzunk

BÁBEL LÁSZLÓ 2021. január 09-
én távozott el közülünk.

Laci bácsi  Dömsöd község közössé-
gi életének kedves, megszokott szerep-
lője volt. Segítette a Még 1000 év Döm-
södért Egyesület munkáját, és oszlopos
tagja volt az Iringó Színjátszó Körnek
is. Feleségével, Marika nénivel számos
színielőadás színpadra vitelében jeles-
kedtek. Egészséges humora a hétköz-
napokban is és szerepeiben is üdítő
színfoltként hatott a körülötte lévő em-
berekre. Szerepeit könnyed természe-
tességgel adta át közönségének. Gyak-
ran láthattuk őt a Zenés Nyári Esték
nagysikerű produkcióiban, mint pl. a
Csókos asszonyban, a Hyppolit a lakáj-
ban, népi darabokban vagy a nagy si-
kert aratott Kunsági Lakodalmasban.

Közvetlenségével, humorával örökre
belopta magát mindannyiunk szívébe.

Így emlékezünk rá!           
Vass Ilona

Kónya Miklós bácsira 
emlékezünk

Mély megrendüléssel fogadtuk, hogy január 05-én Kónya Mik-
lós bácsi 91 éves korában elhunyt.

A Dömsödi Hírnök rendszeres olvasója, kritikusa, formálója
volt ő. Írásai építő, emlékeket idéző, jelent alakító üzeneteket
hordoztak. Teljes részletességgel számolt be a 30 éves Széchenyi
úti iskola építéséről. Szívesen emlékezett gyermekkora színjátszó
társulatára, a nagysikerű előadásokra. Írásai gyakorta foglalkoz-
tak Dömsöd közéletével, aktuális megoldandó feladatokkal.

Településünk elöljárói, ismerősök, rokonok, a dömsödi református egyház lelkésze,
presbitériuma 90. születésnapján köszönthették őt. Nyitott ember volt, nyitott a be-
szélgetésekre, nyitott a világra, de kötődése a szülőföldhöz örök.

Ahogyan ő mondta:
„A keresztséget a dömsödi református templomban szereztem meg, és minden élmé-

nyem a dömsödi egyházon keresztül ment. Minden ami körülöttem lezajlott, az Döm-
södön zajlott, és ragaszkodom is ehhez a településhez!”

És ragaszkodott is! A gyökerek, melyek ezer és ezer emlékkel, élménnyel kötötték
szülőfalujához, soha el nem szakadtak. Itt alapított családot, itt dolgozott, itt vált a fa-
luközösség megbecsült tagjává. Tréfái, humoros megjegyzései sokszor lendítették át
a nehézségeken. Pozitív hozzáállással kereste azt a keresztyéni értékrendet amelyben
felnőtt, amelyet  felgyorsult világunk kifordított megszokott tengelyéből. Ő mégis bi-
zakodott és küzdött, a maga eszközeivel: a mosollyal, a köszönéssel, jó szóval, hu-
morral, a szelíd neveléssel, tisztelettel és hűséggel. Több mint hatvan éven át hűséges
társa volt feleségének.  

Mosolygós, viccelődős lénye velünk él tovább.

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

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

Római Katolikus 
Plébánia
2344 Dömsöd, 
Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

Hivatali idő:
Hétfő: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra

Szentmise:
Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsola-
tosan a plébánián érdek-
lődjenek.

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, 
Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-0208

Istentisztelet:
Vasárnap 9 óra

17 óra

Lelkipásztor: 
dr. Urbán Gedeon
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Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés február-március hónapban

Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtés
február március

Dömsöd 25. 25.
üdülő 15. 15.

Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés
február március

Dömsöd 5., 19. 5., 19.
üdülő 1., 15. 1., 15., 29.

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

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

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: 06-24-523-149 
(Christoph Gáborné Intézményvezető)

06-24-523-146 
(Stomfoliné Józsa Piroska családsegítő)

06-24-523-128 
(Zsinkó Márta és Szűcsné Laczi Erika 

családsegítők)
e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com

Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
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