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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Jézus feltámadásának ünnepére készülve, a várakozást beárnyékolta a
nagyközségünket megrázó tragédia. Elhunyt óvónőnk, Tassi Lászlóné Ildikó! A döbbenettől a mai napig nehezen ocsúdnak településünk lakói! Ildikó személyében egy olyan óvodapedagógust veszítettünk el, aki méltán
példakép azon fiatalok előtt, akik a pedagógusi pályát választják hivatásul!
Talán nem tudja mindenki, de Ildikó több mint tíz éve a Népjóléti, illetve a
Szociális Bizottság tagja volt. Bizottsági munkájára, javaslataira bátran támaszkodhattak a bizottsági elnökök! Hiányozni fog! Hiányozni fog munkatársainak, és hiányozni fog közéletünkből is! Emléke itt marad velünk!
A szomorú sorok után néhány rövid bekezdés a pályázataink, építkezéseink helyzetéről. Az egészségügyi központ épülete teljesen elkészült!
Most már egyre inkább láthatóvá válik az épületet körülölelő park, illetve
parkolók kialakítása. Május közepéig eljuthatunk odáig, hogy megkérjük
az egészségügyi szolgáltató központ használatbavételi engedélyét! Ennek
birtokában már csak abban reménykedem, hogy a pandémia visszaszorításával méltó átadási ünnepséget rendezhetünk!
Az előző havi írásomhoz képest nem léptünk előre a támogatóval a
„Promenád fejlesztése Dömsödön” című pályázat finanszírozási problémáinak tisztázásában. Szerettük volna legalább a földmunkákat elvégezni
a strandszezon kezdetéig, így minden hét késedelem újabb és újabb átszervezést igényel részünkről!
A bölcsőde építésének közbeszerzése viszont végre a megfelelő fázisba
került! A véglegesen átalakított tervek elkészültével a képviselők elé kerülhetnek a kivitelezési pályázatok! Remélem, döntésünk után, még a tavasz során, ott is elindulnak a kiviteli munkák!
Egy fejezet erejéig most is foglalkoznom kell a koronavírus járvány
okozta védelmi intézkedésekkel! Tudom, hosszú ez az időszak, amely
korlátaival teljesen felforgatta megszokott életünket! Viszont a fokozatos
és közös nyitás érdekében most valamennyiünknek be kell tartani a védekezési előírásokat! Nincs kivétel! A közterületi maszkhasználat, a megfelelő távolságtartás, a folyamatos fertőtlenítés vezethet a szigorú rendelkezések enyhítéséhez! Az ellenőrzés, a számonkérés hiányában még ma is
sokan gondolják úgy, hogy rájuk nem vonatkoznak ezek a szabályok!
Erős szavak, de úgy gondolom, hogy ezek az emberek nemcsak magukkal szemben, de embertársaikkal szemben is megbocsáthatatlanul viselkednek! Még egy dolog tartozik ide szorosan, az oltakozás kérdése! A különböző közösségi oldalakon hetek óta folyik az oltakozással kapcsolatos
vita, pro és kontra! Az oltás felvétele nem kötelező, magam is tiszteletben
tartom más emberek véleményét, még ha az enyémtől eltérő is az! De!
Nagyon kérek minden vírustagadót, oltásellenes lakótársamat, hogy a véleményét ebben az esetben tartsa meg magának! Mára már egyértelművé
vált, hogy az egészségügyi válságból egyetlen kivezető út van, az oltakozás! Higgyük el országunk és a világ vezető orvosainak, hogy a nagyszámú oltakozás fogja biztosítani azt, hogy visszakapjuk a régi, a járvány
előtti életünket! És ha már az orvosoknál tartunk, akkor nekem is beszélnem kell az orvosok, ápolók, egészségügyi munkatársak heroikus küzdel-

Fotó:
Vass
Virágba boruló fák az 51-es út mentén
méről, ennek a iszonyú járványnak a kezeléséről! Az utóbbi hetekben sokat halljuk Velük kapcsolatban, hogy HŐSÖK! Magam is gyakran ízlelgettem ezt a szót, hiszen a szó olyan embereket takar, akik munkájukkal,
helytállásukkal példát mutatva embertársainknak, értünk az áldozattól
sem riadnak vissza! Tényleg hősök! Köszönet és tisztelet ezért Nekik!
A járvány miatt most sem tudtunk közösen emlékezni az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire. Képviselőtársaimmal azért megkoszorúztuk az emlékhelyeket, szigorúan betartva a védekezési előírásokat! Felhívom a Kedves Olvasók figyelmét, hogy a YouTube csatornán érdemes
megnézni Ócsai Julianna képviselő asszony ünnepi megemlékezését!
Bencze István
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2021. második negyedévi
DTKH hulladékszállítási tájékoztató
DÖMSÖD – HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK II. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Hulladék 1 m3 mennyiségben a dömsödi lakosok számára díjmentesen
elhelyezhető a dömsödi hulladéklerakón. A zöldhulladék nem lebomló
zsákban is beszállítható, de azt a lakos a helyszínen köteles kiüríteni.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket,
illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve
az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további
zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi
jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 210 Ft+ÁFA/db),
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH
emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló,
sárga színű, emblémás) adnak.

Használt olaj- és
használt elemgyûjtés!
a Széchenyi úti iskola főbejáratánál
Időpont: április 21. 7:00–7:30

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető
bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére
használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű vagy
tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely,
valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős)
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Bocskai u. 9. –
Horváth-kert; Zrínyi u. 2.)
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő
típusú ingatlan esetében EGY alkalommal (3 m3/alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.
Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés:
Dömsöd
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (OMK) Béke tér 2.
ügyfélfogadás: péntek 13:00 – 18:00 óráig
Ráckeve
Ács Károly Művelődési Központ, Kossuth L. u. 51.
ügyfélfogadás: péntek, szombat 08:00 – 12:00 óráig
DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.
ügyfélfogadás: hétfőn 08:00 – 20:00 óráig, kedd, szerda, csütörtök
08:00 – 15:00 óráig
telefon 06 53/500-152, 06 53/500-153, e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
honlap: http://www.dtkh.hu/

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Magyarország változatlanul az európai élmezőnyben van a beoltottság terén. A beoltottak száma ezen a héten meghaladja a 2,5 milliót. Ez lehetővé teszi, hogy szigorú biztonsági
szabályok mellett megtegyük az első lépéseket az élet fokozatos újraindítása felé. Ennek
megfelelően:
– a kijárási tilalom az este 10 és reggel 5 óra közötti időszakra módosul;
– az üzletek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva;
– az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó üzletek szigorú szabályok mentén nyitva
lehetnek: átlagosan 10 négyzetméterenként 1 vásárló lehet az üzletben;
– a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok és a kozmetikák is;
– a vendéglátóhelyeken továbbra is csak elvitelre történő kiszolgálás lehetséges, a vendégek csak az ehhez szükséges időtartamra mehetnek be az éttermekbe;
– az iskolák és az óvodák a pedagógusok oltását követően, április 19-én indulhatnak újra.
Már több mint 3 millió 840 ezren regisztráltak az oltásra. Az oltási terv alapján májusig
minden olyan honfitársunk megkaphatja a vakcinát, aki eddig regisztrált.
Addig is vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel: Koronavírus Tájékoztatási Központ
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Lapozgató
Rovatunkban a 30 éves Dömsödi Hírnök cikkeiből szemezgetünk. Növénytermesztő, kertészkedő olvasóinknak ma is aktuális tanáccsal
szolgál Jarosi István és néhai Tóth István. Írásaik 1993 áprilisában jelentek meg.

István gazda tanácsai tavaszi időszerű munkák végzésére
Amikor e cikket olvassa a kedves olvasó, már nem ilyen hűvös idő
lesz, legalábbis reméljük, bár az áprilist általában a változékony időjárás jellemzi. Az idei tavasz késett, és ez a tavaszi kerti munkáknál is
torlódást okoz, késve tudjuk elvégezni az időszerű feladatokat. A
márciusi számban a metszésről szóltam, illetve írtam, e munkával
már végeznünk kellett, és az utána következő tavaszi permetezéssel
is a gyümölcsfáknál.
A zöldségkertben most, április elején a magról vetett növényeket
kell vetnünk, a kora tavaszi vetésű borsó, mák, zöldség, sárgarépa
stb. magjai már földben vannak, sőt reméljük, ki is keltek. Mivel
márciusban a talaj nem tudott kellően felmelegedni, így még most, a
hónap első felében is vethetjük az előbbi növényeket is. A zöldség, a
gyökérzöldség magja elég sokára kel ki, legyünk türelemmel, de ha
még a vetés után három hétre sem kel ki, ajánlatos felülvetni, és
amennyiben száraz az időjárás, öntöznünk kell.
A melegigényesebb növények magját (pl. bab, uborka, kukorica,
tök) most áprilisban ajánlatos csak elvetni, mert mint már előbb is
említettem, a földnek fel kell melegedni 8-10 fokra, hogy ki tudjanak
kelni a magok. A vöröshagyma szaporítható magról és dughagymáról. Ha elég jó, tápanyagban gazdag, de nem frissen trágyázott talajba
vetjük a hagymamagot, és nem túl sűrűre (3-4 cm tő- és 25-30 cm
sortávolságra), termelhetünk fogyasztásra alkalmas, kb. tyúktojás
nagyságú hagymát, tehát nem dughagymát, de az öntözést biztosítani
kell. Túl mélyre ne vessük a hagymamagot, mert rosszul fog csírázni,
a túl csekély vetés pedig könnyen kiszárad. Az optimális vetésmélység 2-3 cm.
A petrezselymet csak mélyen művelt, jó szerkezetű (nem túl kötött
vagy homok) talajba vessük. Az idei magas petrezselyem, gyökérzöldség és sárgarépa árak láttán érdemes megtermelni az éves szükségletet a családnak, amelyhez nem nagy terület szükséges, 40-60 m2

területen megtermelhető az éves mennyiség. A folyamatosabb zöldborsó ellátás érdekében most áprilisban is vessünk még borsót, főként a hosszabb tenyészidejű fajtát, a velőborsót.
Áprilisban a szabadföldbe ültethetünk a májusi fagyokat tűrő palántákat, mint a karalábé palántát, káposztát, salátát. A paprika, paradicsom palántákat most még csak a fólia alá ültessük.
A gyümölcsfák rügypattanás előtti lemosó permetezését, ha nem
túl hirtelen jön a meleg idő, még most április elején is végezhetjük. E
permetezéssel alapozzuk meg az egész évi növényvédelmet, hatásosan védekezhetünk a gombabetegségek (pl. lisztharmat, varasodás)
és a rovarkártevők (pl. sodrómoly, pajzstetvek, levéltetvek) ellen.
A lemosó permetezésre alkalmas készítmények:
NOVENDA
2%-os töménységben (2 dl szer 10 liter vízhez),
BÁRIUMPOLISZULFÁT
5%-os töménységben (50 dkg szer 10 liter vízhez),
AGROL, AGROL-PLUSZ
4-5%-os töménységben (4-5 dl szer 10 liter vízhez),
NEVIKÉN
3-5%-os töménységben (3-5 dl 10 liter vízhez),
GYÜMÖLCSFAOLAJ-E
5%-os töménységben (5 dl szer 10 liter vízhez).
A gyümölcsfaolajjal való permetezés csak erős pajzstestű fertőzéskor indokolt, és csak minden harmadik évben.
A permetezésnél szigorúan tartsuk be az előírt töménységet, a
munkavédelmi előírásokat, védőfelszerelést használjuk!
Minden olvasónak jó munkát kívánok!
Összeállította:
Tóth István, Dömsöd, Haladás u. 1.

A melegigényes növények fólia alatti termesztése
Remélhetőleg mikorra ezek a sorok eljutnak az olvasókhoz, az idő
is alkalmassá teszi a melegigényes növények fólia alatti kiültetését.
A palántázás sorrendjét aszerint sorolom fel, hogy mennyire
igénylik a meleget a növények. Először a paradicsom az a növény,
amelyik kevésbé igényli a meleget és kipalántázható. A fajták között
három csoport ismert:
– a determinált (törpe) pl. K 219-es fajta,
– a féldeterminált (magasabbra növő) pl. K-3,
– a folytonnövő (holland fajták).
A kipalántázandó növények egy m2-re kirakható mennyiségét
meghatározza a növekedési erényük. Így:
– a determináltból 10-12 db/m2,
– a féldetermináltból 6-8 db/m2,
– a folytonnövőből 4-6 db/m2.
A paradicsom után a paprika következik, melyből ha erős típust is
ültetünk, úgy 12-14 tő/m2, ha nagyobb lombozatú HRF vagy Fehérözön kerül fólia alá, 6-8 db/m2 javasolt.
Palántázáskor alaposan öntözzük be a növényeket, a permetezésüket csak az eredést követő 14-16. nap után kell kezdeni. Erre a következő számban térek ki részletesen.
Az uborka kiültetését csak április közepe vagy vége felé érdemes

elkezdeni, mivel ez a legérzékenyebb a hidegre. Fajtától és termesztési módtól függően 2-4 db/m2 növény kerüljön palántázásra. Kiültetés után itt is javasolt a beöntözés, és egy Orthocid, Fundazol, Unifosz kombinációs permetezés. Vegyük figyelembe az uborka páraigényességét, és a további öntözést ennek függvényében végezzük.
Természetesen minden növény kiültetését előzze meg a talajfertőtlenítés (Basudin, Galation).
Néhány mondatban szeretnék kitérni a fólia alatti fagyvédelem lehetőségeire. Az előző számban már említett agrofólia növényekre való terítésével -5 °C-ig biztonsággal kertészkedhetünk. Alkalmazásáról a gazdaboltban szívesen tájékoztatjuk a kertészkedőket.
Másik lehetőség a kora délutáni beöntözés, mely után a fólia belseje párássá válik, valamint ezt fokozva egy nagyobb edény víz melegítésével tudunk hatékonyabb védelmet nyújtani növényeinknek azon a
pár fagyos éjszakán. A víz forralásának mikéntjét a kertészkedők leleményességére bízom.
Igaz, hogy ez itt nem a reklám helye, de felhívom a figyelmüket,
hogy boltunkban folyamatosan kapható lesz palánta ezekből a felsorolt növényekből, és mindenkinek segítünk termesztési, permetezési
és műtrágyázási szaktanácsokkal.
Köszönöm figyelmüket: Jarosi István
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Online hírvadász
I S KO L A I B E I R A T KOZ Á S
Tisztelt Szülő / Törvényes Képviselő!
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre
történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség
van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA
rendszer felületén keresztül:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános
Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.
Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott
intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.
Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését,
ennek következményeként a BÁI felületen az
iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése
alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a
„Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja.
Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését
egy másik iskolába.
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a
gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező
felvételt biztosító általános iskola nevét és címét
is a jelentkezése során. Akár körzetes, akár nem
körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét,
mindenképpen jelentkeznie kell a körzetes általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett
online módon vagy személyesen történhet meg.
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021.
szeptember 1.) kerülhet sor.
A beiratkozás adatainak felvétele indokolt
esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által
szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.
Ez a következőképpen alakul iskolánkban:
• 2021. 04. 15. (csütörtök) 10-18 óráig
• 2021. 04. 16. (péntek) 8-16 óráig
Időpont-egyeztetés SZÜKSÉGES az alábbi elérhetőségeken: beiratkozas@domsodiskola.hu
vagy: 06-20/558-6999.
Helyszín: Széchenyi úti iskola földszint
(2344 Dömsöd, Széchenyi út 9.)

Kérjük, a személyes ügyintézéshez mindenki
hozzon magával tollat a fertőzés megelőzése érdekében!
A fentiek után, akár online, akár személyesen
történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel
nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig
döntenek a gyermekek felvételéről, és ezután
küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára
hit- és erkölcstan vagy etika órát választ. A hités erkölcstan tantárgy választása esetén meg
kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és er-

kölcstan oktatásának megszervezését kéri majd
gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok,
adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a
gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítója,
gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.
Természetesen iskolánk fenntartója, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás
rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
(https://kk.gov.hu/elerhetoseg-szigetsz)
KK.GOV.HU
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
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Óvodai beiratkozás
Kedves Szülők!
A 2021/2022-es nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának
tervezett időpontja: 2021. április 26., 27. és 28.
Az emberi erőforrások minisztere 19/2021 (III. 10.) EMMI határozatban határozta meg, hogy – a járványügyi szempontok figyelembevételével – az óvoda beosztást készít 2021-2022. nevelési évre
történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.
• Időpontot a személyes beiratkozásra 2021. április 12-16.
között a 06-20-222-3223-as telefonszámon lehet kérni 8-14 óráig.
• Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni. A kitöltött
beiratkozási lapokat és a beiratkozáshoz szükséges lentebb felsorolt
iratokat a domsodiovi@kevenet.hu e-mail címre legyenek szívesek
visszaküldeni április 28-ig.
Mindezeket figyelembe véve kérem azokat a szülőket, akiknek a
gyermeke 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, jelezzék felvételi szándékukat.
A beiratkozáshoz szükséges adatlap letölthető Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának honlapjáról.
Beiratkozás menete
Kérem a szülőket, hogy 2021. április 12-16. között a védelmi
intézkedéseket betartva jöjjenek be az óvodába 8-14 óráig (Dózsa
Gy. út 27/A). A beiratkozásához szükséges, kitöltendő papírokat
akkor lehet majd átvenni!
Kérem, már akkor hozzák magukkal a beiratkozáshoz szükséges
irataikat is, hogy le tudjuk másolni:
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági
igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a sajátos nevelési igényről szóló szakvéleményt; vagy beilleszkedési –
tanulási – magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleményt,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, illetve ha a családban tartós beteg
van, akkor az arról szóló igazolásokat, nagycsaládos igazolást,
nevelésbe vételt elrendelő gyámhatósági határozatot,
• szülői felügyeletről szóló végzést, (A különélő szülők a gyermek
sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat
akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a
bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.)
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek
igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek
Magyarország területén.
Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja
az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az
óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a Szakértői Bizottság
véleménye alapján azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek
(mozgásszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő) fejlesztését, nevelését, akik a többi
óvodás korú gyermekkel együtt nevelhetők.
Az óvoda Dömsöd település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.
Dömsöd, 2021. március 31.
Madarász Mária intézményvezető

Dr. Bencze Zoltán bejegyzése (2020. szept. 03.)

Bölcsi kérdések és válaszok
... Mi fog készülni a pályázat keretében?
Egy új kétcsoportos bölcsőde épület, berendezéssel, játszóudvarral, és
gyakorlatilag mindennel, ami kell hozzá.
Hol fog megépülni?
A Táncsics utcában az új egészségház mögött, a konyha mellett. Az
épület elhelyezése során figyelemmel voltunk arra, hogy jelenleg dolgozunk egy jövőre megjelenő konyha korszerűsítési és bővítési pályázattal,
és a különböző épületek egymás közelében szerves egységet alkossanak
és összhangban legyenek.
Mikorra várható, hogy megnyit?
A jelenlegi terv, hogy jövő ilyenkor már az első csoportok elindulhassanak. ...

Fotók: Vass
A bölcsőde tervezett helyszíne
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ÁLLÁSHIRDETÉSEK

ÓVODAPEDAGÓGUS – állás határozott idõre
Dömsöd Nagyközségi Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
Nagyközségi Óvoda

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 2021. 09. 01. – 2022. 12. 31-ig
tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Dózsa György út
27/A
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógusi feladatok ellátása:
pedagógiai, szakmai feladatok; tanügy igazgatási adminisztratív teendők, egyéb feladatok
a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek,
csoport és intézmény érdekében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű önálló munkavégzés, felelősségés kötelességtudat, együttműködési készség,
csapatmunka.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Végzettséget igazoló oklevél;
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• szakmai önéletrajz;
• a szakmai gyakorlati idő igazolására szolgáló
dokumentum;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Madarász Mária nyújt, a 06-20429-5379-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével
(2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2021,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Madarász Mária részére a
domsodiovi@kevenet.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető bírálja el az intézményvezető-helyettes véleményének kikérésével.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. május 16.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• Intézmény hirdetőtábláján – 2021. április 1.
• Dömsöd Nagyközség honlapján – 2021.
április 1.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2021. március 30.

ÓVODAPEDAGÓGUS – állás határozatlan idõre
Dömsöd Nagyközségi Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
Nagyközségi Óvoda

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Dózsa György út
27/A
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógusi feladatok ellátása: pedagógiai, szakmai feladatok; tanügy igazgatási adminisztratív teendők, egyéb feladatok
a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek, csoport és intézmény érdekében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű önálló munkavégzés, felelősségés kötelességtudat, együttműködési készség,
csapatmunka.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Végzettséget igazoló oklevél;
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• szakmai önéletrajz;
• a szakmai gyakorlati idő igazolására szolgáló
dokumentum;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-

formációt Madarász Mária nyújt, a 06-20-4295379-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével
(2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2021, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Madarász Mária részére
a domsodiovi@kevenet.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető bírálja el az intézményvezető-helyettes véleményének kikérésével.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. május 16.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• Intézmény hirdetőtábláján – 2021. április 1.
• Dömsöd Nagyközség honlapján – 2021. április 1.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2021. március 30.
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KÖZLEMÉNY
Pest megyében az iparkamarai nyilvántartásban
szereplõ vállalkozásoknak szóló térítésmentes
gazdasági és hitelhez jutási tanácsadásról,
pályázati lehetõségekrõl, bizonyítvány és
mesterlevél hitelesítésrõl 2021. januártól
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara (székhelye:
1056 Budapest, Váci utca 40., www.pmkik.hu)
tanácsadó szolgáltatást nyújt a kkv-szektor vállalkozásainak. A tanácsadás a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek kezelését
és a jogszabályi rendelkezések alkalmazását segíti, telefonon és „e-mail”-ben történik a +3670-967-9669 telefonszámon és a tanacsadas@
pmkik.hu e-mail címen. A személyes tanácskérés a járványveszély miatt szünetel.
A térítésmentes tanácsadási szolgáltatást a
Kamara tagjai és a kamarai nyilvántartásban
szereplő, Pest megyei székhelyű, regisztrált
gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A tanácsadásnak nem
része az ügyintézés és az okiratszerkesztés.
A kamarai tanácsadás jogi-gazdaságipénzügyi, munkajogi, hitelhez jutási, valamint tagdíj és kamarai hozzájárulás megfizetésére, továbbá a szakmunkástanulók foglalkoztatására terjed ki.
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a
Kamara tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges
információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is. A
megkereséseket az egyenivallalkozo@pmkik.hu
e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező
nevének és telefonszámának megadásával.
A tanácsadás fogalma, értelmezése; a tanácsadás során a kérdező vállalkozó röviden,
célirányosan ismerteti a tanácsadóval a cége
helyzetét, és előadja, hogy mely kérdésre,
probléma kezelésére, megoldására keresi a
választ.
A kérdező a tanácsadóval megbeszéli, kitárgyalja, hogy az érintett vállalkozásnak milyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezésére, melyek az előnyök és hátrányok a
vállalkozás számára, valamint ezekhez miként igazodnak a tények és a vállalkozó elképzelése. A tanácskérés és a tanácsadás folyamatában a felek közösen keresik a megoldást a tanácskérő által előadottakra, de a lehetőségek közül a vállalkozó hozza meg a
számára legjobbnak látszó döntést.
A tanácskérések során előadott kérdések,
problémák hasonlíthatnak egymáshoz, de
nem ugyanolyanok, vállalkozásonként eltérő

a megoldás módja is. Más cég által választott
módszert a sajátosságok elemzése nélkül nem
érdemes átvenni.
A vállalkozó ne vegyen fel hitelt, ha annak
visszafizetése szerződéssel lekötött kapacitás
és elegendő bevétel hiányában nem látszik
teljesíthetőnek.
További információs lehetőségek:
Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara honlapján megtekinthetők.
(www.pmkik.hu)
VALI – Vállalkozói Információ
https://vali.ifka.hu
Hitelek, képzések, pályázati felhívások, kérdések
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
https://nfsz.munka.hu
Ágazati bértámogatási program, vállalkozások munkaerő-támogatása, fejlesztők innovációs bértámogatása
Hitelek:
www.mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank
Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10
MFt-ig, három év törlesztési türelmi idővel a
közzétett TEÁOR számú főtevékenységű
vállalkozásoknak vagy azonos ÖVTJ számú
egyéni vállalkozóknak
www.mkb.hu MKB Bank Nyrt.
www.erstebank.hu Széchenyi Kártya Plusz
www.kavosz.hu
Új Széchenyi Kártya Program
Pályázatok:
Magyar Multi Program
Szakértői portál – minősített szakértők
https://mmp@ifka.hu
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 100.
Telefon: (+36- 1) 312-22-13
materal.energiagazdasag.hu
pályázati tanácsadás – pályázatírás
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke
(ÖVTJ); 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet
Jótállási szabályok változása:
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Ingyenes jogszabálykeresés a Nemzeti Jogszabálytárban:
http://njt.hu / KERESÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Külföldi munkavállaláshoz hiteles fordítás és hatósági bizonyítvány kiállítása magyar bizonyítványról / oklevélről / mesterlevélről:
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
Zrt. (OFFI)
1062 Budapest, Bajza utca 52.
Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf. 359
Telefon: (+36- 1) 428-9600
Mobil: (+36-30) 986-9396
Web: www.offi.hu
E-mail: info@offi.hu
Hiteles fordítás után hatósági bizonyítvány kérelem:
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: (+36- 1) 374-2100
(+36- 1) 374-2492
Web: ekvivalencia@oh.gov.hu
Médiatámogatás a kkv-szektor vállalkozásainak:
A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták”
műsorai a www.fixhd.tv hivatalos honlapról
és a YouTube oldalon is megtekinthetők és
visszanézhetők a műsor címének beírásával.
A hitellehetőségek és a pályázatok változnak, gyakori megtekintés javasolt!
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó
európai uniós kkv. tréner
műsorvezető-szerkesztő a FIX TV-ben

Kútfúrás
110-es csatornacsővel –
garanciával.

06-30-964-0485

8

XXXI. évfolyam 4. szám

Búcsúzunk…
Szomorú és fájdalmas hírt kaptunk 2021.
március 30-án reggel. Tragikus hirtelenséggel
örökre eltávozott tőlünk kedves kollégánk,
TASSI LÁSZLÓNÉ óvodapedagógusunk, a
gyerekek Ildikója / Ildikó nénije. Mindenkit
megrendített hirtelen halála. Egy szeretett kolléga elvesztése nagyon fájdalmas, és még most
is felfoghatatlan.
Kollégaként nehéz most bármit írni, nehéz
szavakat találni, amikor búcsúzni kell Tőle.
Mi, az óvoda dolgozói a család és a barátok
után következünk. De általában életünk egy
meghatározó részét a kollégák között töltjük.
Azt szoktuk mondani, olyanok vagyunk az
óvodában, mint egy „nagy család”. És Ildikó
ennek a „családnak” is a része volt.
Az óvodával, az óvodai élet szépségeivel
már gyermekkorában találkozott, hiszen édesanyja és a keresztanyja is óvodában dolgozott,
mint dajka. Gyakran belátogatott hozzájuk az
óvodába, és szép lassan, fokozatosan érlelődött
meg benne az elhatározás, hogy Ő is ezt szeretné csinálni. Óvodában dolgozni. A gyermekek
szeretete, a családjában lévő kicsikkel való jó
kapcsolata csak megerősítette az elhatározását.
És bizton állítom most is, hogy nem is hozhatott volna jobb döntést az óvodára nézve is.
Gyerekek iránti szeretetét, elhivatottságát
mindannyian megtapasztalhattuk a több tíz
éves pályafutása alatt.
Az érettségi után, 1982-ben kezdett el dolgozni a dömsödi óvodában. Pályakezdő óvó
néniként bele is csöppent a dolgok közepébe,

hiszen egy 29 fős középső csoport vezetője
lett. Ennek a csoportnak a névsorát fejből
mondta még néhány évvel ezelőtt is, amikor
szóba került, hogy ki mikor és hogyan kezdett
el dolgozni az oviban.
A hosszú évek alatt példaértékű szakmai
munkát végzett. Munkája során mindig arra törekedett, hogy a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal, vezetőkkel jó kapcsolatot alakítson
ki. És ez maximálisan sikerült is neki.
Mindig azt vallotta: „a gyermekek mindenek felett álló érdeke érvényesüljön”.
Mindent meg is tett a csoportjaiba járó gyermekekért. Nagyon sok élményhez juttatta őket
a sok-sok közös kirándulással, családoknál való vendégeskedéssel, a játékos foglalkozásaival.
Úgy gondolom, minden gyermeket a saját
képességeihez mérten maximálisan felkészített az iskolára. A szülők is bizalommal fordulhattak hozzá segítségért.
Szívesen segített kollégáinak, tapasztalatait
megosztotta velünk. Segítőkész, jó kollégánk
volt. Megértő szép szavaiért, emberségéért szerették mind a gyerekek, mind a kollégák. Szerette a munkáját, a hivatásával járó kihívásokat.
Tervei voltak még. És nem is akármilyen.
Az utolsó csoport vezetését kezdte meg szeptemberben, gyakran emlegette, hogy őket még
végigviszi nagycsoportig és nyugdíjba megy.
Ez volt már számára a fő cél. Hogy utána már
csak családjára, imádott férjére és unokáira
fordítsa idejét. Ezt az álmát sajnos a tragédia
kettétörte.

Tudjuk, hogy pótolhatatlan, megismételhetetlen lénye fájó űrt hagy családjában, rokonaiban, barátaiban, kollégáiban, mindannyiunkban – mégis az a sok szeretet adjon
erőt mindenkinek hiánya elviseléséhez,
amely ennyi éven át végigkísérte munkáját.
Az idő talán begyógyítja a sebeket, de sohasem hoz feledést.
Fájó szívvel búcsúzik Tőle az óvoda minden
dolgozója, a gyermekek és szülők!
Nyugodj békében, soha nem felejtünk.
„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt.”
Az óvoda dolgozói nevében:
Madarász Mária
intézményvezető

Közlekedj okosan!
„Amit hallok – elfelejtem,
Amit látok – megismerem,
Amit csinálok – megtanulom.”
Közlekedünk. Ki autóval, ki kerékpárral, ki
gyalog, de így vagy úgy mindannyian részesei
vagyunk egy nagy és nyüzsgő, néha félelmetes
egységnek.
Sajnos a közlekedési kultúránk hagy némi kívánnivalót maga után, eléggé hiányos… Vétünk, hibázunk. Ki véletlenül, ki szándékosan.
A gyermek mindig a felnőttől, a felnőtt példáján keresztül tanul. Éppen ezért nagyon nagy
a felelősségünk.
Szomorú, vagy inkább megdöbbentő, mikor
a felnőttek a gyermekek jelenlétében is megszegik a közlekedési szabályokat, veszélyeztetve
ezzel a maguk, a mások, és nem utolsósorban a
gyermekeik, gyermekeink egészségét, épségét.
Soha nem értettem, hogy a szülő kerékpárral
miért a gyermeke előtt teker… Rendben, mutatja az utat, de nincs rálátása, hogy mi történik a
háta mögött…

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a
gyermekek helyes közlekedésre nevelésére, az
életkoruknak megfelelő közlekedési szabályok
elsajátítására.
Igyekszünk tudatos, a közlekedésben figyelmes, szabályokat betartó gyermekeket nevelni,
akik felnőve is úgy vesznek majd részt a közlekedésben, hogy ügyelnek a többi közlekedőre,
betartják a szabályokat, és majd a tanultakat ők
is továbbadják gyermekeiknek.
Természetesen mindezt életkorukhoz igazítva, játékos formában, az alapoktól kezdve.
Már az egészen kicsikkel is gyakoroljuk a séták során a gyalogos közlekedés szabályait,
megfigyeljük a közlekedésben résztvevő járműveket. (Sajnos gyakran látunk a közlekedési
jelzőlámpánál szabálytalankodókat, amit a gyerekek kifogásolnak is.)
Megismerkedünk a legfontosabb jelzőtáblákkal, és a kerékpáros közlekedés szabályaival is.
CÉLOK :
1. Életkoruknak megfelelő szintű közlekedési ismeretek átadása.

2. Az ismeretekhez kapcsolódó készségek,
képességek fejlesztése (szociális, értelmi, testi,
verbális képességek).
3. Szabálykövető magatartás kialakítása.
4. Reális testi épségének megóvása.
5. Közlekedési látásra, közlekedésérzékenységre való nevelés.
6. A gyors és helyes döntésképességre való
ösztönzés.
A képességek fejlesztésénél mindig figyelembe kell vennünk a pszichológiai (fiziológiai)
sajátosságokat.
Testi adottságok korlátait: Alacsony testmagasság, ezért NEM LÁT JÓL és ŐT SEM LÁTJÁK JÓL!
Rövidebbeket lép: HOSSZABB IDŐ ALATT
ÉR ÁT AZ ÚTTESTEN!
Mozgékony: FUTÁSBÓL NEM KÉPES
AZONNAL MEGÁLLNI, JELZÉSRE, GYORSAN MOZGÁSFORMÁT VÁLTANI!
Látómező: A LÁTÁSA CSAK A CSELEKVÉSI TÉRRE, SAJÁT TESTÉRE, a „keze
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ügyébe” eső dolgokra TERJED KI. Fokozatosan és lassan lesz a CSELEKVÉSI TÉRBŐL
LÁTÓTÉR.
A PERIFÉRIKUS LÁTÁS csak kb. 10 éves
korra fejlődik ki, ezért ebben a korban az oldalról jövő járművet pontatlanul vagy egyáltalán
nem észleli.
Rossz a távolság sebesség becslése: Mozgásérzékelése 14-16 éves korára tökéletesedik.
A távolságbecslése az 5-6-7 éves korra javul.
Más a hallási megítélésük, mint a felnőtteké:
Minél zajosabb, annál gyorsabb logikával élnek még.
Bár az óvodásoknak nem kell jogosítvány ahhoz, hogy az úton közlekedjenek, mégis fontos,
hogy megismerjék a biztonságos közlekedés
szabályait.
Néhány javaslat, amit a szülőkkel partnerként
együtt tehetünk a gyermekek biztonsága érdekében:
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• Tanuljuk meg együtt, hogyan juthatunk el
biztonságosan otthonról az óvodába!
• Ismerkedjünk meg a veszélyekkel is, amelyek útközben leselkednek a közlekedőkre!
• Jól látni és látszani elv megtanulása.
• Helyes utcai magatartás megfigyelése, megtanulása.
• Jelzőtáblák felismerése életkornak megfelelő „mennyiségben”
• Járművek a közlekedésben – csoportosítások különböző szempontok szerint
• Átkelés a zebrán
• Jelzőlámpa szerepe a közlekedésben
• A biztonságosan felszerelt kerékpár részei
• Kerékpáros ügyesség fejlesztése
• Figyeljenek önmagukra és vigyázzanak társaikra!
Várható eredmény:
• A gyermek megtanulja óvni és védeni saját
és társai testi épségét, de tágabb értelemben
a közlekedőket is

• Bátrabban közlekedik otthonról az óvodába
• Biztonságosan közlekedik a kerékpárjával.
• Fejlődik térbeli tájékozódása, miközben lakóhelyét is jobban megismeri.
• Fejlődik a közlekedési eszközökről eddig
kialakított véleménye.
Zebra szélén Magas Lámpa,
mellette áll a kis Sára.
Megszólal a Magas Lámpa:
– Ide figyelj, kicsi Sára!
Amikor a fényem piros:
Elindulni ekkor tilos!
De ha lámpám zöldet mutat:
Szabaddá tettem az utat!
Megértette kicsi Sára,
mit tanácsolt Magas Lámpa.
Integetve ment útjára:
– Szervusz, kedves Magas Lámpa!
Tassi Lászlóné óvodapedagógus

TÁLLAY FERENC OKLEVELES
MEZÕGAZDASÁGI GÉPÉSZMÉRNÖK
életrajz részletek a Dömsödön töltött évekrõl – II. rész
(Az elsõ rész a Dömsödi Hírnök 2020. júniusi számában volt olvasható.)
1967-1976-ig dömsödi lakos, dolgoztam a Kiskunsági Állami Gazdaságban és a Dózsa Tsz-ben Dömsödön.

II. rész
Az egyetemen harmadéves lettem, amikor nővérem, Ágnes a jó tanulmányi eredménye alapján nappali hallgató lett. Így azután szüleinknek nagy terhet jelentett a három iskolás gyerek, ezért szóba került, hogy jó lenne nekem tanulmányi ösztöndíjat kötni valamilyen
céggel, ahol végzés után szívesen dolgoznék.
Abban az időben intenzíven öttusáztam a Csepel Sport Klubban,
olimpiai bajnokokkal együtt, mint Németh Ferenc és Balczó András.
Tudtam, hogy Apajon van ménes, lehet lovagolni, ezért ott próbáltam
szerencsét. Nem volt nehéz egyezkedni. Három évre kötöttünk szerződést, a tanulmányi hónapokra kaptam havi 400 Ft-ot, és a végzés
után 3 évig ott kell majd dolgoznom.
Egy szép májusi este a későbbi feleségem, akivel akkoriban már
szorgalmasan jártunk együtt, mondta, hogy lejönne velem vidékre, ha
kapna ott egy fogorvosi állást. Ezt orvos bátyjával is közölte, aki miután hallotta, hogy Dömsödön távozóban van egy fogtechnikus, felajánlotta a segítségét.
Szeptember 1-jén jelentkeztem munkára, rögtön bejelentve, hogy
23-án megházasodok, és egy hét nászútra szeretnék menni. Ennek
nem lett semmi akadálya, csupán közölték, hogy a juhászföldi üzemegységben kezdjem a munkámat.
Akkor volt egy saját, Németországból 3 éve behozott robogóm, azzal közlekedtem.
Juhászföldön az üzemegység vezetője Szűcs Gábor volt, aki egy
évvel korábban végzett Gödöllőn, mint agronómus. (Egyidősek voltunk, sajnos korán elhunyt.) Az ő szüleié volt a vasútállomás melletti
Szűcs tanya. Bár kuláknak minősítették, de maradhattak a tanyán.

Volt ott egy gépműhely is, annak a főnöke egy báró Sigray nevű,
középkorú férfi, akinek nem tudom milyen végzettsége volt. Mindenesetre vele kellett együtt dolgoznom, sőt a munkásszálláson vele lakhattam egy szobában. Egy nap feleségemet is lehoztam erre a világ
végi helyre, hát nem került hozzá közelebb a vidék.
Az ősz folyamán nejem is elkezdte a fogorvosi munkát Dömsödön. A
Dabi bolt mellett volt a fogorvosi rendelő, és abból nyílott egy szoba. Az
volt a hétköznapi lakásunk, mert hétvégén mentünk Budapestre. Novemberben kaptam egy szolgálati motort, egy 250 cm3-es Pannóniát, ami akkor egy komoly járműnek számított. Juhászföldet Apajon keresztül, félig
földúton lehetett elérni. Úgy csak 16 km-re volt, de esős idő esetén
Kiskunlacházán keresztül egy út 26 km volt. Szerencsémre novemberben
áthelyeztek a központba, és a műhely karbantartási tervét kellett elkészítenem. Itt a főmérnök Fraknói Iván volt, akiről csak később tudtam meg,
hogy ÁVH-s tiszt volt korábban, de folyamatosan tanult, és mérnöki dip-
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lomát szerzett. Volt még egy fiatal mérnök is, Farkasdi Zoli, aki két évvel
volt idősebb nálam, és elsősorban az energetikai kérdésekkel foglalkozott.
Itt már több dömsödi ismerőssel találkoztam, így a volt osztálytársaimmal, Feit Pistával és Hegedűs Pistával, akik villanyszerelőként dolgoztak.
Az apaji kerületvezető Bábel József agronómus volt, de a ménes és a
lovaglás vezetőjét is Bábel Jóskának hívták. Ők unokatestvérek voltak.
Bábel Sanyi Dömsödről szintén a kerületben dolgozott, mint agronómus,
ő nővéremmel, Ágnessel járt együtt általános iskolába. A lótenyésztés vezetőjét Fülöp Sándornak hívták, aki fogathajtóként lett ismert, mert ő
nyerte az első világbajnoki címet. Feleségének fiútestvérével jártam
együtt egyetemre. Fülöpékkel, mint korunkbeli fiatalokkal összejártunk.
A gazdaság főállatorvosa egy görög fiatalember, Szianosz Panajotisz volt.
Egyszer, amikor ő lett a gazdaság párttitkára, meg akart győzni, hogy lépjek
be a pártba, de ez neki sem sikerült. A halászatot Hubai Ádám vezette.
Meghallottuk, hogy Dömsödön megüresedett egy állami gazdasági lakás, ezért személyesen bejelentkeztünk a gazdaság igazgatójához, Megyeri Vilmoshoz, hogy megkaphassuk a lakást. Ő behívatta a párttitkárt,
Kovács Kálmánt, hogy számoljon be a munkámról, mert annak függvényében kaphatjuk meg. Az volt a beszámoló lényege, hogy bár a munkámat jól végzem, de nem megyek el a reggeli munkaelosztás után a többi
vezetővel a kocsmába. No, több se kellett Sacinak (a feleségének – szerk.).
Rövid oktatást tartott a munkaerkölcsről, és számon kérte, hogy mernek
reggel alkoholt fogyasztani munkavégzés előtt vezető beosztásúak, és ezt
miért nézi el a párttitkár? Válasz helyett megkaptuk a lakást, ami a Kossuth Lajos utca végén, Dabon volt, a busz végállomásnál. A házban a másik lakásban Kárpáti Attila lakott családjával, ő is az Állami Gazdaságban
dolgozott, mint könyvelő.
Ekkortájt kezdődött a járművek műszaki ellenőrzése. Azt a feladatot
kaptam, hogy szervezzem meg Apajon a műszaki vizsgáztatást. A rendőrséggel és a KPM Műszaki Felügyeletével, mint hatósággal kellett egyeztetnem, és egy időpontot kijelölni vizsganapnak. Sikerült megszervezni,
és 51 traktort, 24 pótkocsit és hat teherkocsit felkészíteni. Végül egy traktor és két pótkocsi pótvizsgára szorult. A vizsga helyszíne a szárítónál
volt, ott Tillinger Béla volt a főnök.
Beköltöztünk az első „saját”, kétszobás, fürdőszobás lakásunkba.
Ugyancsak munkatárs volt Ila Gabi bácsi, az anyagbeszerző, aki asztalos
végzettséggel is rendelkezett. Csinált nekünk két ágyat ágyneműtartóval –
ezek még a fiamnál a nyaralóban ma is megvannak. Gabi bácsi felesége,
Piroska néni később, amikor kislányunk, Mariann nagyobbacska lett,
gondját viselte, amíg feleségem dolgozott.
Az egyik nyáron, mint üzemeltető gépészmérnök nagy feladat hárult
rám, mert az aratásra fel kellett készíttetni 23 db kombájnt, majd az aratás
ideje alatt az összes jármű műszaki felügyeletét kellett ellátni. Ebben jó
segítségem volt a műhelyvezető. Menet közben derült ki, hogy a gazdaság vezérkara pont júliusban, az aratás idején utazhatott két hétre az
NDK-ba (Kelet-Németország), de nélkülük is minden jól sikerült.
A sok munka mellett a lovaglást nem hagytam abba, hetente 2-3 alkalommal sikerült edzeni. Közben feleségem, Saci is elkezdett lovagolni, és
megkapta a legügyesebb, legnyugodtabb arabs lovat, és egyszer sem sikerült leesnie. A gyakorlás nem tartott egészen egy évig, mert 1968 végén
várandós lett.
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A lovas élet Apajon mozgalmas volt, mert turistacsoportokat szervezett ide az IBUSZ. Aztán elkezdődött évente egyszer a Kiskunsági
Pásztor- és Lovasnapok szervezése, valamint a filmgyár kedvelt helye lett Apaj, főként lovas jelenetek felvételére. Akkoriban került
Apajra a Krucho család a kis Ágival, aki kb. 12 éves volt akkor, és a
lovas bemutatók üdvöskéje. Mostanában többször láttam a TV-ben,
mert felnőtt korában jó lovas, majd kaszkadőr lett. Ma mint lovas
edző szerepel. Az első Kiskunsági Napokon részt vettem, mint versenyző a kezdő lovak díjugratásában, de nem sok sikerrel. Legemlékezetesebb filmforgatás számomra az volt, amikor az Egri csillagok
egyik csatajelenetét vették ott fel. Szükség volt 60-70 török lovasra.
Ló az volt, de gyakorlott lovas 20-nál nem több. A török csapatot
egy bég vezette, akit Szakáts Miklós színész alakított. Ő kapta meg a
nejem lovát. Megkértek, hogy a színész mellett lovagoljak, és ha
kell, segítsek. A csatajelenetet a mezőn, a pusztaságban vették fel
egy autóra szerelt kamerával. A „felvétel” jelre indult a csapat vágtában, majd a hátul lévő lovak nagy iramot kezdtek diktálni, és a
képzetlen lovasokat mint egy krumplis zsákot vitték a hátukon. A mi
lovaink is át akarták venni a tempót. Ekkor kezdett el jajgatni a rám
bízott színész. Átnyúltam a lova kantárjához, és lassan oldalra kivezettem magunkat, majd megálltunk. Életét mentettem meg, ez volt
Szakáts úr köszönete.
Más nagy esemény is történt az Állami Gazdaságban. Ugyanis távirat érkezett, hogy másnap a Ferihegyi repülőtérre érkezik egymillió
amúr a halászat részére. A legnagyobb nyergesvontatós teherautót
felszerelték vizes kádakkal, és mentek a reptérre. Ott egy légikísérő
két kis nejlonzsákban átadott 500-500 ezer ivadékot, azt kellett elhozni, hát nagy nevetés lett a szállítás vége.
Ugyancsak izgalmas volt, amikor 300 fekete-tarka tehén érkezett a
vasútállomásra, és azokat ki kellett pakolni, az istállókba behajtani.
Talán innentől számítva kezdődött pályafutásom az istállók és a fejőgépek felé. Az történt ugyanis, hogy a tavaszi Mezőgazdasági és
Gépkiállítás után a gazdaságunkat felkereste a Gödöllői Mg. Gép Kísérleti Intézet, hogy Apajon szeretnének bevizsgálni három külföldi
fejőgépet dr. Tóth László irányításával. Erre alkalmasnak látszott a
három egymás melletti, egyenként száz férőhelyes istálló. A svéd
„Alfa-Laval”, az NDK-s „Elfa-Impulsa” és egy belga „Melotte” berendezés beszerelésére került sor. Elsőnek a „Melotte” cég képviselője, egy osztrák kereskedő, Tischler úr jött Apajra, akivel németül beszéltem. Elmondta, hogy a berendezésük előnye, hogy a tej az istálló
levegőjének érintése nélkül kerül a tehén tőgyéből a tejházban elhelyezett hűtőkádba. Rövidesen leszállításra került a berendezés. Jött
egy idősebb osztrák szerelő, aki két hét alatt két segítséggel mindent
beszerelt. A tolmács feladatokat nekem kellett ellátnom, miközben
megismerhettem a berendezést és a szerelési technológiát.
A másik két berendezés kannás fejést biztosított, aminél sokkal
több munkája volt a fejőgulyásoknak. Az eredményes munka elismeréseként Tischler úr meghívott egy hétre Bécsbe. A szakmai programokon túl egy-két kulturális programot is biztosított, így láttam moziban a Ben Hur című filmet. Itthon beszámoló közben a főmérnöknek ezt is elmeséltem, mire ő megjegyezte, hogy még háború előtt
látta Budapesten a filmet egy „csöngetős” moziban. Kérdésemre elmondta, hogy a film vége előtt egy perccel csöngettek a moziban,
hogy szerelmespárok a villany felgyújtása előtt időben szétváljanak.
Megkérdeztem a véleményét, hogy a mai fiatalság hogy értené meg a
filmet bibliai ismeretek nélkül. Tudtam, hogy ÁVH-s tiszt volt. Az
volt a válasza, hogy szükséges lenne az iskolában erkölcstant vagy
bibliai ismereteket tanítani.
Még 1969-ben, amikor Tischler úr legközelebb Apajra jött, megkért, hogy menjek vele Dömsödre, mert a Dózsa Tsz-ben érdeklődnek a „Melotte” berendezés iránt.
A visszaemlékezést folytatjuk a Dömsödi Hírnök
következő (2021. májusi) számában.
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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

DÖMSÖDÉR T
ALAPÍTVÁNY
részére.

Tisztelt Adózók,
kedves Szülõk!
2021-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött
Pro Musica Alapítvány Dömsöd tisztelettel
várja az adózók személyi jövedelemadójának
1% -os felajánlását.

Egyesület adószáma: 18670062-1-13
2021-ben az 1%-os felajánlásokból a Dabi
Játszótér és Pihenőpark kerül felújításra.
Tisztelettel:
Korona Sándor, Egyesület elnöke

Adószám:
18668456-1-13

Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel: a kuratórium

Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2020. évi adóbevallásakor, függetlenül attól, hogy ki is készíti el a bevallását. Nyilatkozzon a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület javára! Nagylelkű felajánlását, támogatását előre is köszönjük.

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat
költségvetéséből nem tud
támogatni.

A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesületben
közel kétszáz dömsödi és környező településről jövő gyermek sportol három szakosztályban. Szabadidejük jelentős részét
mozgással és aktív versenysporttal töltik.
Ez nemcsak egészséges fejlődésüket szolgálja, 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

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.

Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.
Dömsödi Horgász Egyesület

T ISZTELT

SPORTTÁRSAK!
Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassák egyesületünket a 2020. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával! Az összeget nyugdíjas horgászaink támogatására és működési
költségre kívánjuk fordítani!
Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz történő bejelentéssel, vagy személyes adóbevallás
esetén ha az egyesület adószámát tüntetik fel
bevallásukban:

Adószámunk:
19833293-1-13

Nyugdíjasaink nevében köszönjük:
H.E. Elnöksége
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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

Beavatkozások márciusban
Ismét eltelt egy hónap, és sok munka van mögöttünk megint.
12 alkalommal riasztották egyesületünk készenlétet ellátó tagjait, de a
tűzoltó szertár munkálatai is folytatódtak ebben a hónapban.
Vonultunk:
16. Esemény: március 1-jén délután Ráckevére vonultunk a kollegáknak segíteni. A homokbányában keletkezett nagykiterjedésű tűz, ahol illegális szemétlerakó létesült az évek alatt. A tüzet több sugárral és erőgéppel oltottuk el a ráckevei és a szigetszentmiklósi tűzoltókkal közösen.
17. Esemény: március 3-án 16:37-kor kaptuk a riasztást Dömsöd és
Kiskunlacháza között, a Préri horgásztó „mögül” nagy füstöt lát a bejelentő, mely feltételezhetően az ott húzódó nádastól ered. A helyszínen felügyelet mellett égették a nádast.
18. Esemény: március 5-én 12 óra 55 perckor kaptunk riasztást tűzesethez a Tassi útra. Helyszínre Sziget 1-es, Keve 1-es és Dömsöd Öte került
leriasztásra. (Sziget 1 visszafordításra került, rájuk nem volt szükség.)
Szerencsére a lakók észlelték a tüzet, és megkezdték a szomszédok segítségével az oltását. Rajunk kiérkezését követően dugólétra megszerelése
után a tetőhéjazat megbontásra került, így még az izzó és égő részeket egy
gyorsbeavatkozó sugárral lefeketítettük. Az oltást követően hőkamera segítségével még egyszer átvizsgáltuk a tetőt. Szerencsére a gyors helyzetfelismerésnek és a megkezdett tűzoltásnak köszönhetően minimális kár
keletkezett az épület tetőszerkezetében. Személyi sérülés nem történt!
19. Esemény: március 6-án este Apaj – Kiskunlacháza határában nádas
égett. A káresetet a kunszentmiklósi kollegákkal közösen számoltuk fel.
Egységünk innen kapott riasztást vissza Dömsödre.
20. Esemény: Az Apaj – Kiskunlacháza határán lévő nádastűz felszámolását követően egységünk visszaszerelt, és megkezdte a vonulást viszsza a Dömsöd Tókert utcai tűzesethez. Az esethez a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltók is riasztva lettek, akik egységünk előtt kiérkeztek és
felszámolták a káresetet, így mi a Petőfi utcából visszafordításra kerültünk és állomáshelyünkre vonultunk.
21. Esemény: március 7-én a Rákóczi úti „malom” kigyulladt, egy fő
ott lakó hajléktalan életét vesztette a tűzben. Kiérkezésünkkor egy gyorsbeavatkozó sugár, valamint egy alapvezeték kiépítése után egy C-sugár
segítségével légzésvédelem mellett kezdtük meg a tűz oltását. A tüzet végül a ráckevei és a szigetszentmiklósi kollegákkal közösen oltottuk el.
22. Esemény: március 9-én dömsödi tűzesethez lettünk riasztva a ráckevei kollégákkal közösen.
A helyszínen kommunális hulladék égett, amit egy gyors-beavatkozó
sugár segítségével oltottunk el. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a
kommunális hulladék, vagyis a háztartási szemét égetése SZIGORÚAN
TILOS! Zöld hulladékot (faág, levél, fű stb.) a veszélyhelyzet ideje alatt az
önkormányzati rendeletnek megfelelően szerdán és pénteken 12 óra és 19
óra között lehet csak égetni. Ez a rendelet csak a belterületre szól, külterületre külön engedély szükséges, melyet az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség állít ki igény esetén!
23. Esemény: március 14-én közúti balesethez vonultunk a ráckevei
önkormányzati és a Kis-sziget önkéntes tűzoltókkal közösen. A jelzett helyen egy gépkocsi az útról elsodródott és fának ütközött. A gépkocsiban
kettő beszorult sérült volt. Az egységek kettő feszítővágó és egy korongos
roncsvágó segítségével avatkoztak be, illetve a gépkocsi körül pedig motoros fűrészekkel gallyakat, fákat távolítottak el. A helyszínre több mentő
egység és egy mentő helikopter is érkezett, valamint a rendőrség és a
Dömsödi Polgárőrség is.
24. Esemény: március 18-án 14:54-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, 51es út 48 km szelvény „magasságában”, a Dömsöd melletti halastónál vél-

hetően a nádas ég. Messziről látni a füstöt, a közelében üdülőövezet található. Ismét nádat égettek felügyelet mellett.
25. Esemény: március 19-én 20:35-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
Nyírfa utcában a rendőr kollégák ajtónyitásban kérték a segítségünket. Az
ingatlanban két elhunyt személyt fedeztek fel az ablakon benézve. Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1. Miután a rendőrök az idegenkezűséget nem tudták kizárni, elhúzódó helyszínelésre számítottak, így egységeink visszavonultak. Majd 2021. 03. 20-án 00:48-kor érkezett újból a riasztás. A helyszínelés abba a fázisba ért, amikor szükségessé vált az ingatlant
nyitni. Végül nem az ajtót nyitottuk, hanem egy ablakszárny felfeszítése
és leemelése után tudott a helyszínelő kolléga bejutni. Az idegenkezűség
kizárására vagy beigazolására további vizsgálatok szükségesek. Beavatkozott: Keve/1.
26. Esemény: március 25-én 14:28-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
Dabi sziget út egyik ingatlanjában a Mentők fekvőbeteg mozgatásában
kérik a segítségünket. Jelzett helyen a hordágyon fekvő beteget, az emeleti erkély korlátján átemelve, 4 dugólétra segítségével, kötélbiztosítás mellett lehoztuk, majd a Mentőknek átadtuk.
27. Esemény: március 27-én 13:58-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
Káka utcában gaz, avar ég. A tüzet egy gyorsbeavatkozó sugárral és kézi
szerszámokkal oltottuk el.
Szertár:
Márciusban is folytatódott a szertár kialakítása, felújítása.
A külső homlokzat vakolása, az ajtóküszöbök kijavítása is elkészült.
Van már látványterv is, hogy ha rendelkezésünkre áll majd a további
munkákhoz a forrás, milyen lesz, ha elkészül.
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LÁTVÁNYTERV:

Eddig 300.000 forint érkezett számlánkra három dömsödi támogatónktól, amit NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÜNK!
Ezt az összeget fel is használtuk már: kifizettük a szükséges építőanyagokat, és már beltérre megvásároltunk a ledes lámpákat is, amelyek majd
megvilágítják a szerállásokat. Kérjük, aki teheti, támogassa szertárunk kialakítását, hogy még ebben az évben elkészülhessen.

Az erre szánt legkisebb összeg is segítség számunkra, mert mint a tűzoltóautónál is látható volt, a sok kicsiből lett egy nagy, és mi egy korszerű
gépjárműfecskendővel vigyázhatunk az önök biztonságára.
A szertár a jövőnket biztosíthatja az eszközeink tárolásával, illetve ha
elkészül, a fiatalabb korosztályt is tudnák itt képezni, oktatni, ezzel is biztosítva utánpótlásunkat az egyesület további működéséhez.
Takarékbank Zrt. dömsödi fiókja
Egyesület számlaszáma: 51700272 – 10903818 – 00000000
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 112-es vagy a 105-ös számon tegye meg legelőször.
A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.domsodituzolto-egyesulet.webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
Csak nekem hajnalodik? Fel kéne ébredni! Aludtam egyáltalán?
Vagy csak felszínesen, lehunyt szemmel igyekeztem valami kellemesebb állapotba kerülni? Néha felriadok, és látom, hogy a környezetemben egyre többen alszanak! Barátok, ismerősök, ismeretlenek.
Nem is akarnak felébredni! Pedig érzem, hogy hosszabbak a nappalok, a reggeli föld fagya is kiengedett, a hajnali napsugár egyre melegebb és egyre simogatóbb...
Vajon miért ez az alvás? Mert az álmokban minden szép és jó?
Kötve hiszem, néha az álmok rémálommá is válhatnak. Csak legyen
idő felriadni belőle... Csak még egy percet! Ne kelljen még felébredni! Felkelni!
Az álmokban minden olyan egyszerű! Gyorsan megoldódhatnak
dolgok, nem kell tenni semmit, csak úgy egyik pillanatról a másikra
elintéződnek. Helyettünk. Mi csak hagyjuk magunkat, nem kell semmit tenni, és a végén minden varázsütésre eltűnik! Talán ezért van az,
hogy néha ébren is hajszoljuk ezt az állapotot. Amikor majd minden
magától megoldódik. Vagy valaki megoldja helyettünk. Ez olyan kényelmes. Olyan álomszerű. Beleülünk a fotelbe, felpattintjuk a legnépszerűbb közösségi oldal lapjait, és máris egy szép új világban vagyunk! Nem kell vitatkoznunk, érvelnünk, csak nézzük a képeket, és
ha akarjuk örülünk, ha meg úgy esik jól, akkor mérgelődünk, bosszankodunk, vagy éppen gyűlölünk. Észre sem vesszük, hogy a fotel kezd
ránőni a fejünkre! Aztán napról-napra egyre inkább elfogadjuk ezt az
állapotot. Már nem lényeg, hogy ki van a kép mögött vagy a hír mögött! Nem lényeg, hogy az amit látunk hiteles-e! Ha ott van, hát biztosan igaz! Hát nem! Jobb esetben álom. Rosszabb esetben manipuláció. Ha akarunk, akkor pozitív, ha akarunk, akkor negatív lelkiállapotba kerülünk! Sőt! Ha nem akarunk akkor is! A nap mint nap használt
felületek működését okos algoritmusok vezérlik, így válik az előbbi
mondatom igazzá. Ahogy akarjuk – ugyanis a mesterséges intelligencia olyan információkat fog számunkra megjeleníteni, amiket szívesen fogyasztunk. Bezony! Ha valamit nem akarunk, kitilthatjuk! De

nekünk kényelmesebb magunkra húzni a takarót, és minden mesének
bedőlni, ami elénk kerül! Szóval azt hiszem el, amit el akarok hinni...
van választék! Kényelmes is a jó meleg paplan alatt... vagy a fotelben!
Így juthatunk el aztán egy olyan köztes állapotba, amikor a „szép
új világ” elkezdi felülírni a régit. Néhányan már el sem jutnak arra
szintre, hogy egyáltalán mérlegeljék bizonyos cselekedeteiknek realitását! Így juthatunk el oda, hogy a talált lakcímkártyát nem adjuk fel
a rajta található címre – pedig milyen logikus is lenne – hanem inkább lefotózzuk, és feltöltjük a közösségi oldalra... És ezzel ugye már
mindent meg is tettünk! Majd elintéződik. Pedig minden információ
megvan, hogy visszajuttassuk.
A sárga szemeteszsák is ott éktelenkedik az utcán... Hogy milyen
emberek vannak?! Felháborító! Tényleg az a legjobb megoldás, ha
lefotózom és kipakolom a közösségi csoportba? Persze elégedetten
hátradőlhetek, mert a felháborodásom még sokan lájkolják, és velem
együtt szidják a szemetelőket, aztán a végén demagóg általánosításokkal teljesen más irányba megy a történet. Tényleg ez a reális reakció erre a problémára? Ez a módja? Úgy látszik, egyre többen alszanak! Kapjunk már a fejünkhöz! Egyre inkább szaporodnak a logikátlan, minden racionalitást mellőző hírek, reakciók! Az igazi megoldások kilőtt puskagolyó sebességével húznak el az érzékszerveink mellett, mert bele vagyunk ragadva egy kényelmes, fotelből álmodható
álomvilágba!
Aki mindezt elhiszi, aki mindebbe beleragad, annak az életét szépen ezek a mondvacsinált információk, hírek, manipulációk kezdik
irányítani! Aztán lehet beszélni összeesküvés-elméletekről, meg titkos szervezetekről, meg a kis zöld marslakókról... Mindenről! Félre!
Azt kell észrevenni, hogy minden az egyénektől függ! A társadalom
is! Attól, hogy tudjunk logikusan gondolkodni! Hogy legyen tartásunk! Vagy egyáltalán: ne felejtsünk el gondolkodni! Fel kell ébredni! Most! Még talán nem késő!
gondolatait leírta: Ispán Imre
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Biztonságos ma az internet?
Egy világméretű kampány részeként ma már
több mint 60 országban – köztük Magyarországon is – megrendezik a Biztonságos Internet Napját, amely minden év második hónapjának második hetének második napja. A kampány célja minél több embert megszólítani és felhívni a figyelmet az internetes technológiák, eszközök átgondolt, biztonságosabb használatára. Idén a Biztonságos Internetezés Világnapja 2021. február 7. volt.
Az internet nagyszerű eszköz, a gyermekek és
fiatalkorúak – főként közösségi oldalak használata, pihenés, kikapcsolódás céljából – szabadidejük nagy részét az interneten töltik. Az iskolákban már az alsó tagozatos kisgyerekek is
rendszeres internethasználók, naponta gyakran
órákat „lógnak a neten”. Az internet azonban
számos veszélyt is magában rejt, amelynek a tudatosítása a gyerekekben elsősorban a szülők és
a pedagógusok feladata. Ehhez azonban először
a szülőknek kell felismerniük azt, hogy az internet veszélyeket rejthet, a gyermekek az interneten csalók, adathalászok, zaklatók és akár pedofilok áldozataivá válhatnak. Fontos, hogy a
szülők, tanárok, rendszeresen beszélgessenek a
gyermekekkel internetezési szokásaikról és arról, hogy kellő elővigyázatosággal miként lehetnek biztonságban a virtuális világban. Az internetes biztonság egyfelől adataink, másfelől személyünk megfelelő védelmét jelenti.
Tanácsaink egyfelől a szülőknek, másfelől a
gyerekeknek szólnak, azonban az internetes veszélyek felismeréséhez és azok megfelelő kezeléséhez elengedhetetlen a két korcsoport közötti
párbeszéd.
Tanácsaink a szülők részére:
• Kérdezze meg a gyereket, hogy milyen honlapokat szeret nézni és milyen célból!
• Irányítsa a gyermek internetes tartalmakkal
kapcsolatos érdeklődését!
• Lehetőség szerint mindig legyen érdeklődő
akkor, ha a gyermek valamilyen általa felfedezett
netes újdonságról számol be, vagy éppen valami
olyanról, amely a számára nem tetsző!
• Kérdezze meg, mit tesz az adatai védelme és
a biztonságos internetezés érdekében?
• Előfordult-e, amikor úgy érezte, hogy zavarba hozza egy információ, beszélgetés, kép vagy

videó? Beszélgessen vele arról, hogyan előzheti
meg legközelebb ezeket a helyzeteket, illetve mit
tehet ilyen esetekben!
• Alkalmazzon szűrőprogramokat a biztonságosabb internetezés érdekében! Ezek segítségével megválogathatja a gyermeke számára elérhető oldalakat, megelőzheti a pedofil jellegű zaklatásokat, valamint azt is, hogy gyermeke erőszakos tartalmakra bukkanjon a világhálón!
• Gondolja végig, Ön mire használja az internetet és mire használja gyereke! Van-e olyan tevékenység, amelyet együtt végezhetnének az
interneten?
• Szakítson időt a közös szörfölésre, így gyermekét hozzászoktathatja ahhoz, hogy az internetezés lehet közös program is!
• Beszéljenek az internethasználatra vonatkozó szabályokról! Az internet előtt töltött időn túl
a beszélgetés során hívja fel a figyelmet a másokkal szemben tanúsítandó helyes magatartásra,
valamint az internetes játékok használatára vonatkozó szabályokra! Fontos, hogy a gyermek
minden esetben a korosztályának megfelelő játékkal játsszon. Erre vonatkozóan az ún. PEGI
besorolás tájékoztat, amely jelzi, hogy a játék
vagy film milyen korosztálynak készült.
• Amennyiben tudomására jut, hogy gyermekét bármilyen formában zaklatják az interneten
keresztül, forduljon a rendőrséghez!
Ne feledjék, az internet nem csak veszélyeket
rejt magában, hanem számos lehetőséget is biztosít! Fedezzék fel ezeket a lehetőségeket, és motiválják a gyermeket a kreatív és hasznos internethasználatra! Az internet megkönnyíti életünket, azonban ismerjük fel a benne rejlő veszélyeket is! Az alábbi néhány egyszerű tanács megfogadásával jelentősen növelhetjük az internetezés
biztonságát.
Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, hogy baj
esetén hova fordulhat! Amennyiben olyan tartalomra bukkan, amely pedofil, erőszakos, idegen- és fajgyűlöletre uszít, drogfogyasztásra
csábít, hozzájárulása nélkül sértő módon hozzáférhetővé tett vagy egyéb sértő tartalom – ilyen
esetekben a BIZTONSÁGOS INTERNET
HOTLINE-tól kaphat segítséget: http://www.
biztonsagosinternet.hu.

Ők a bejelentés feldolgozása után megvizsgálják, hogy illegális-e a tartalom, és szükség esetén
értesítik a rendőrséget, így megelőzhető, hogy mások is rátaláljanak az adott oldalra, bejegyzésre.
Amennyiben tanácsra, lelkisegélyre van szüksége (akár névtelenül is), forduljon a KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNYHOZ! (www.kek-vonal.hu)
A honlapon keresztül chatelni lehet az alapítvány munkatársával, vagy a 116-111-es telefonszámon éjjel-nappal elérhetőek.
Tanácsaink a gyermekeknek:
– Világháló = mindenkihez eljut, amit oda egyszer feltöltünk!
– Vigyázz, milyen képeket raksz fel a közösségi
oldalakra, vigyázz, miket posztolsz ki!
– Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg!
– Soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat senkinek az interneten keresztül!
– Mindig más regisztrációs nevet és jelszót
használj!
– Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt!
– Ne használd a nevedet regisztrációs névként!
– Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azokat a tartalmakat töltsd le, ami nem tilos, mert
az illegális tartalom letöltését a törvény bünteti!
– Internetkávézóban vagy wifi pontról ne intézz
személyes ügyeket!
– Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet, és ne maradj bejelentkezve, amikor nyilvános helyen
chatelsz, vagy belépsz a közösségi oldaladra!
– Találkozót, randevút ne beszélj meg! Ha mégis, akkor el kell mondanod a szüleidnek, és fontos, hogy valaki elkísérjen!
– Képeket (főleg erotikus tartalmúakat) soha senkinek ne küldj át, mert bárki bármikor visszaélhet vele, akár zsarolhatnak is, illetve zaklathatnak miatta!
Tekintettel az internetbiztonság fontosságára,
az elkövetkező időben hírleveleinkben az alábbi
témákkal kívánunk részletesebben foglalkozni: a
számítógép védelme, internetfüggőség, internetes csalások, internet levelezés, chat, közösségi
oldalak, online játékok, letöltés, szerzői jogok,
okostelefonok, sexting, cyberbullying.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Vigyázat, csalók! – rendõrségi felhívás
Végrehajtással és ingóságok lefoglalásával fenyegető csalás terjed!
Az elkövetők telefonon keresik meg a sértetteket otthonukban. A hívó
magát egy végrehajtó iroda munkatársának vagy bírósági dolgozónak
adja ki, és azt állítja, hogy a sértett ellen tartozás miatt végrehajtási eljárás folyik. A csalók azt állítják, hogy a sértettnek azonnal át kell utalnia a
tartozását a megadott bankszámlaszámra, ellenkező esetben a végrehajtó
– akár pár órán belül – rendőrökkel együtt megjelenik lakásán, és ha kell,
a lakását is „feltörik” azért, hogy a tartozás fejében onnan ingóságokat
foglaljanak le.
Az elkövetők igyekeznek a hivatalos eljárás látszatát kelteni, ügyszámot is kitalálnak, többnyire forintra pontos összeget jelölnek meg.

Amennyiben ilyen telefonhívás érkezik Önnek:
• gyanakodjon, igyekezzen tisztázni, hogy valós-e a hívás;
• ellenőrizzék a lakóhely szerinti bíróságon, hogy folyik-e ön ellen
végrehajtás;
• minden esetben kérje el a hívó fél nevét, telefonszámát, a végrehajtói
iroda adatait, ragaszkodjon a személyes ügyintézéshez;
• semmiképpen se utaljon pénzt!
Ha a kért adatokat a hívó fél nem adja át, esetleg más gyanús körülmény merül fel, értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
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
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Elcsitult a szív, mely értem dobogott. Már pihen az 57. házassági
évfordulón, te már nem élhetted meg, de én büszke vagyok, mert
te vagy nekem a nap és a csillagok. Küzdelmes volt az út, mely
most véget ért, fáradt tested pihenni tért! De az emléked a
szívünkben tovább él!
Mély fájdalommal és megtörve tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

FABULA ISTVÁN
életének 76. évében,
2021. 03. 02-án hosszan tartó betegség után elhunyt.
Hamvait szerettei közelében, az otthonában helyezzük el!
Fájó szívvel búcsúzik tőle az egész család.

EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI
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

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

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

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

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

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.

Istentisztelet:
Vasárnap
9 óra
17 óra
Ügyintéző lelkipásztor:
Dr. Urbán Gedeon

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
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Mit végeztünk 2020-ban?
Számvetés a Petõfi Sándor Emlékház munkájáról
Napjainkra életünk minden területét erőteljesen befolyásolja a Covid
járvány terjedése és az ellene való védekezés. 2020 januárjában, mikor a
sikeres falvédő kiállítást bontottuk a Ráckevei Árpád Múzeum kiállítótereiben, Jáki Réka igazgató asszonnyal közösen tervezgettük a jövőt. Ki
milyen kiállításokkal, programokkal várja az esztendőben a látogatókat,
illetve milyen közös együttműködésben tudjuk egymás munkáját segíteni. Sajnos a pandémia felülírta mindezt!
Még március 06-án, a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár szervezésében részt vettünk Petőfi és Dömsöd címmel egy közös irodalmi, helyismereti előadóesten. Korabeli térkép és képeslapok, fotók szemléltették az
emlékház vezetőjének előadását, melyek segítségével felidéződött Dömsöd faluképe, a dömsödi emlékhelyek kialakulása, jelenlegi állapota.

Ugyanebben a hónapban szemétszedési akció keretében sikerült a nyaraló udvarának egy részét kitakarítani.

Megtiszteltetés volt, hogy október hónapban az Emlékház udvara adott
otthont két kiváló pedagógus jubileumi köszöntésének. Láng Györgyné
Ildi néni gyémántoklevelet, Bede Kornélia Matild Nelli néni pedig aranyoklevelet vehetett át. Köszöntötte őket Bencze István polgármester úr és
Ácsné Jaksa Szilvia igazgató asszony.

Március 15-én az ünnepi koszorúzás már csak szűk körben történhetett
meg. Március 17-étől látogatókat már nem fogadhatott az Emlékház. Áprilistól októberig bőséggel akadt munka a Bajcsy-Zsilinszky és a Petőfi
Sándor utcai ingatlanokon. Fűnyírás, gyomirtás, ültetés, locsolás, kert- és
udvargondozás és takarítás mellett júliusban megindultak az Erzsébet-táborok. Emlékhelyi sétákkal egybekötött kenyérlángos-sütéssel kínáltunk
mozgalmas programot a csoportoknak. Ezzel egy időben, Petőfi Sándor
emlékének tisztelegve a látogatók is be-betértek hozzánk.
Szeptember hónapban csatlakoztunk a Kulturális Örökség Napjai
című országos programsorozathoz. Ennek keretében a Duna-parton
álló Vecsési–Bazsonyi nyaraló és a Képtár fogadta a látogatókat. A helyszínek nevezésekor egy 3-4 perces kisfilmet kellett csatolni, melynek elkészítésében Ispán Imre kedves barátom volt segítségünkre. A film röviden bemutatja Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor dömsödi otthonát és
munkásságát. A film megtekinthető Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának honlapján (kultúra).
A téli hónapokban megkezdődött a fűtési szezon a Petrovics-féle házban is.
A jövőre tekintve 2023-ban lesz Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója. Ebből az alkalomból országos programsor szerveződik. Már 2020
novemberében megkezdődtek a felmérések, hogy az emlékhelyek vonatkozásában hol, milyen támogatásokra lesz szükség. Bennünket is megkerestek. Kilátás nyílt az épület felújítására, emellett a kiállítás felújítási terveit is elkészítettem. Mivel az Emlékháznak jelenleg működési engedélye
nincs, jelentős támogatási és pályázati lehetőségektől esik el.
Technikai állapota mind az emlékháznak, a Petrovics-féle háznak, a
Képtárnak és a Bazsonyi–Vecsési nyaralónak felújításra, állagmegóvásra
szorul. Szükségszerű lenne a falfelületek tapasztása, vakolása, egészségügyi meszelése kívül-belül. Ugyanígy szükségszerű a tetők rekonstruálása (nádazás javítása) és átrakása. A villanyvezetékek több helyen az 1960as, 1970-es évekből maradtak ránk.
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Érdemes lenne végiggondolni, hogy ezek az
épületek mennyire jelentősek Dömsöd község történelmi múltját,
illetve képzőművészeti
értékeit tekintve is. Az
ide látogató turisták a
Duna csodálatos természeti adottságai mellett
valós Petőfi emlékekre
lelhetnek, amivel együtt
egy gazdag képzőművészeti hagyatékkal is
találkozhatnak. Fontos
lenne mindezeket kiemelt fontossággal kezelni!
Örökségünkre méltán lehetünk büszkék
mi dömsödiek! Az ide

látogató vendégeknek a jövőben vonzó idegenforgalmi attrakció lehet
mind a múzeum, a képtár, a Petrovics-ház és a nyaraló!
Magam részéről én ezen dolgozom!
Vass Ilona

Sötét fellegek a Duna partján
A járvány idején nézők nélkül, de folytatódik
a megyei labdarúgó bajnokság. Csapatunknál
több átalakulás történt. Szanyó Tibort bízta meg
a klubvezetés a vezetőedzői feladatokkal. Érkeztek játékosok is. Balogh Viktor ismét erősíti
csapatunkat, Csonka Norbert új szerzemény,
Kelemen Tamással a kapusgondokat igyekszik
megoldani a vezetés, azonban sérülése egyelőre
akadályozza a hadrendbe állását. Többen ismét
a csapat rendelkezésére állnak, így Árky Csaba,
Király János és Csaplár Sándor is. Távozott a
csapattól két dömsödi játékos, Palotai György
és Végh Gábor.
A dömsödi pálya végre alkalmas volt a játékra. Február utolsó napján Gyál csapata volt az
ellenfél a Duna-parton.
Dömsöd : Gyál 2:2 (0:2)
jv: Tusa (Berendi, Fhurmann)
Dömsöd: Szabó I. – Moharos (Király), Molnár S., Kelemen, Szabó Z. (Cserna), – Faragó,
Rösch, Kerekes – Csonka, (Balogh V.), Riegel,
Cziráky. Edző Szanyó Tibor.
Alig kezdődött el a mérkőzés, már a 6. percben a kapunkban pihent a labda. Egy gyors
gyáli támadás végén Andorkó juttatta oda. Ez-

után mezőfölényt alakított ki a Dömsöd, de kapufánál többet nem értek el. Közben azért az ellenfélnek is voltak helyzetei. Az egyik helyzet
góllá érett, Gál révén. Továbbra is a Dömsöd támadott többet, de gólt nem sikerült szerezni.
A második félidő alig kezdődött el, Csonka
révén szépített együttesünk. Az egész félidőt
végigtámadta csapatunk, a vendégek összesen
háromszor jutottak át a félvonalon. Ennek ellenére gólt csak a 92. percben sikerült szerezni
Kelemen révén. A középkezdés után lefújta a
mérkőzést a játékvezető. A döntetlennek végül
örülhettünk.
Mogyoród : Dömsöd 1:5 (0:2)
jv: Márton (Ficsor, Tamás)
Vendégként nagyszerű győzelmet aratott csapatunk.
Dömsöd: Sass L. – Faragó G. (Király J),
Molnár S., Kerekes Z., Szabó Z. – Rösch P., Kelemen A., Cziráky T., (Moharos P.), – Riegel B.
(Balogh V.), Cserna G. (Csonka N.), Szabó I.
Edző: Szanyó Tibor.
A csapatunk góljait: Szabó I., Cserna, Kelemen, Csonka, Szabó I. szerezték. A hazaiak becsületgólját Lakatos juttatta a kapunkba.

Páty : Dömsöd 4:0 (2:0)
Sima vereség az ismét magára találó élcsapattól.
Dömsöd : Budajenő 3:4 (2:4)
A 10. percben már 3:0-ra vezetett az ellenfél.
Igaz, hogy visszajött csapatunk a mérkőzésbe,
de a második félidőt csak egy góllal sikerült
megnyerni. A dömsödi gólokat sorrendben a
következők rúgták: Rösch, Riegel, Cziráky.
Fájó hazai vereség a tabellán hátrább álló csapattól.
Üröm : Dömsöd 5:4 (3:3)
Csapatunk már a 6. percben 2:0-ra vezetett, a
győzelemhez azonban ez sem volt elég. Sok gólos mérkőzésen ismét vereséget szenvedett csapatunk. A dömsödi gólokat Balogh V., Cziráky
T. és Rösch P. 2 szerezték.
Dömsöd jelenleg a 8. helyen áll 25 ponttal, 47
rúgott és 47 kapott góllal.
A következő hazai mérkőzések:
Dömsöd : Diósd
ápr. 18. 16 óra
Dömsöd : Perbál
máj. 2.
16:30
Dömsöd : Délegyháza
máj. 9.
16:30
Dömsöd : Pilisszentiván máj. 15. 17 óra
Hajrá Dömsöd!
Varsányi Antal

Hirdetési áraink
Oldalas
1/2 oldalas
1/4 oldalas
szavas

15000 Ft + áfa = 19 050 Ft
8000 Ft + áfa = 10 160 Ft
4500 Ft + áfa = 5 715 Ft
100 Ft + áfa = 127 Ft/szó

Az árak fekete-fehérben értendőek.
A színes hirdetés ennek duplája.
Hirdetés feladás, fizetés az Önkormányzat főpénztárában.

18

XXXI. évfolyam 4. szám

Háziorvosi rendelés

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Sipos Zsuzsa – Tarr Tamás Mihály
LUCA

Házasságot kötöttek:
Czégány Gábor – Szűcs Szabina
Bata Ferenc – Kátai Dorottya

Elhunytak:
Molnár-Takács Eszter
Szűcs Gyuláné Vizeli Julianna
Ormándi Mihály
Bokor István
Tassi Lászlóné Bódog Ildikó

92 éves
89 éves
68 éves
79 éves
58 éves

Az anyakönyvi hírekben megjelenő elhunytak adatai olyan időrendben kerülnek közlésre, ahogyan az elhalálozás helyszínéről beérkeznek hivatalunkhoz a dokumentumok.

Tisztelt állattartók!

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
e-mail: domsodihirnok@freemail.hu
Lapzárta: április 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: május első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, Budai
Szilvia, dr. Csanádi Károly, Földvári Attila, Ispán
Imre, Kopor Tihamér, Madarász Mária, Orbánné
Kiss Judit, Pongrácz József, Tassi Lászlóné, Varga
Gézáné, Vargáné Gábor Katalin, Varsányi Antal.
Készült 600 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok
Egyesületünk telefonszáma:
A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a Horváthkert 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, daganat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultrahangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.
dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyeztetéssel!)
Kutyatartók figyelmébe!
A kötelező eboltás a koronavírus helyzet
miatt még nem ismert! Amint az időpontok realizálódnak, plakátokon, online és
az újságban is értesülhetnek majd
a gazdák az oltásról!

06-20-383-5407

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion
Security számán: 06-70-634-5434

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 8.00 – 18.00
Szombaton: 8.00 – 12.00
Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720
Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség
segélyhívó száma a 112-es központi szám.

Polgárõrök elérhetõsége

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

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 lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.3011.30 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 rendelőkben 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, szerda: 9–12 óráig, csütörtök: 14:30–19:30 óráig,
péntek: iskolafogászat, 8–13:30 óráig.
Bejelentkezés rendelési időben.

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
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FELHÍVÁS
A Népviselet Napja, mint közösségi élmény
A Dömsödi Kármentő Hagyományőrző Kulturális Egyesület a népviselet napja alkalmából FELHÍVÁSSAL fordul minden dömsödi polgárhoz. Kérünk minden játszani szerető dömsödit, felnőtteket és ifjakat,
hogy legyenek a társaink a Népviselet Napja, április 24-e alkalmából.
Április 23-án (pénteken) és 24-én (szombaton) öltözzünk népviseletbe
akár otthon, akár a munkahelyünkön, akár az utcán tartózkodva, boltba,
piacra vagy iskolába menve. Akinek nincs teljes viselete, az is megteszi,
ha bármilyen népviseleti elemet használ. Például kötény, hímzett blúz, fejkendő, pántlikával befont haj stb. Férfiak esetében csizma, kalap, lajbi, fehér ing stb.

19
Készítsen fényképet önmagáról és töltse fel a Kármentő Egyesület Terefere csoportba, a Népviselet Napja cím alá. Csak az ide feltöltött képeket tudjuk elfogadni! Az egyesület a feltöltést követő héten a képeket folyamatosan fenn fogja tartani az oldalán. Az ezen a héten a legtöbb „Tetszik” kedvelést elérőket ajándékban részesítjük. Csoportok – munkahelyi, családi közösség, vagy iskolai osztály – bemutatkozása esetén különdíj. Kedvcsinálónak Egyesületünk tagjai és a Nótakörünk tagjai már
elkészítették a saját népviseleti fotóikat, és egész április hónapban folyamatosan feltesszük a dömsödi közösségi oldalakra. Egyesületünk tagjai is
feltölthetik fotóikat, de nem vesznek részt a „Tetszik” gyűjtésben.
Kérjük, hogy minél többen legyenek résztvevői ennek a kedves közösségi élménynek. Ha bárkinek szüksége van tanácsra vagy segítségre, keressen bennünket a Terefere csoportban vagy telefonon: 06-30/2111-963.
Dömsödi Kármentő Kulturális Egyesület
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Tojásfák
Dömsödön
A PSOMK kezdeményezésére
közös Húsvétfa került a Béke
térre, melyre szebbnél szebb
tojások kerültek fel.
Településünkön több udvarba
bepillantva is láthattunk
szépséges tojásfákat, melybõl itt
osztunk meg egy kis válogatást.

Fotók: Vass

