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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Sokszor olyan érzésem van, mintha idén nem akarna tavasz lenni! Az
utóbbi hetekben a reggeli munkakezdésnél a nulla fokhoz közelít a hőmérséklet. Napközben sincs olyan érzése az embernek, hogy most már aztán
igazán el kell hagynunk a télikabátot. Aztán amikor leültem megírni az e
havi tájékoztatómat, akkor egyik pillanatról a másikra szinte megjött a
nyár! Igen, a nyár és nem a tavasz, mert árnyékban is 25 fok körüli hőmérsékletet mérhettünk! Nem vagyok egy nagy időjárás szakértő, de számomra úgy tűnik, hogy idén is kimarad az igazi, sokunk által szeretett tavasz!
Ami viszont biztosan nem marad el, az május első vasárnapján az
Anyák Napja! Látom a feleségemen a csendes izgalmat! Süt, főz, várja a
gyerekeket, az unokákat! Tudom, titokban idén is el fog morzsolni néhány
könnycseppet! Biztos vagyok abban, hogy minden Édesanyát köszöntenek majd a hozzátartozói! Szeretettel köszöntök én is minden Dédmamát,
Nagymamát, Édesanyát! Köszönet mindenért, az életért!
Újabb lépcsőfok! A sikeres programnak köszönhetően elértük a négymilliós oltási számot. Ez tényleg csodálatos eredmény! Főleg, hogy ezzel
együtt a nyitás újabb fázisát is megélhettük! Visszakaptuk a járvány előtti
életünk egy komoly szeletét! Ezzel aztán csak tovább erősödött az emberek közös felelőssége a koronavírus további terjedésének megakadályozásában. Ez a felelősség vonatkozik az oltakozott és a vakcinát elutasító
emberekre is! A komoly engedmények ellenére is – magunk és mások
miatt is – tartsuk be azokat a szabályokat, amelyek továbbra is életben
vannak! Gondolok itt a maszkhasználatra (továbbra is kötelező közterületen is!), a távolságtartásra, a fertőtlenítésre! Van egy nagy kérésem azokhoz a Dömsödi Polgárokhoz, akik eddig nem vették fel valamelyik oltást!
Kérem, vizsgálják felül eddigi álláspontjukat és jelentkezzenek be az oltásra! Talán a látókörünkben megélt sok-sok betegség, tragédia miatt az
emberek nagy többsége eljutott a felismeréshez, hogy a fertőzéssel szemben csak egyetlen megoldás eredményes, az oltakozás! Ha tényleg elérjük
az öt-hatmilliós számot, és betartjuk a még meglévő korlátokat, akkor biztos vagyok abban, hogy nem kell félnünk a negyedik, ötödik hullámtól!
A bölcsőde közbeszerzése időközben lezárult. A következő héten – egy
informális megbeszélésen – a képviselőkkel együtt választjuk ki a nyertes
pályázót. Heteken belül indulhat az építkezés!
Az egészségügyi központ ünnepélyes átadását június első felére tervezzük.
Ekkor még valószínű, nem vehetik birtokba az egészségügyi dolgozók és a
betegek, mert a használatbavételi engedély még akkor nem biztos, hogy meglesz! Természetesen a valós nyitásról tájékoztatni fogjuk a közvéleményt!
A „Promenád fejlesztése Dömsödön” pályázat előkészítő munkálatai
nagyon nehezen haladnak. Talán a jövő héten a kezünkben lesz a támogatói okirat, és így felgyorsulnak az események. Biztos vagyok abban, hogy
a kivitelezés során flottul fog menni minden! Már alig várom a Duna-partunk megújulását!
Jó hír, hogy írásban kaptunk tájékoztatást arról a Kormány döntésről,
hogy önkormányzatunk ingyenesen tulajdonba kapja – kulturális célra – a
„malom” épületét!

Fotó: Vass
Viselet napja: 2021. április 24. Dömsöd
Az enyhítések ellenére a veszélyhelyzet továbbra is fennáll, így az
egyszemélyes polgármesteri döntések is élnek! Természetesen minden lényeges – nagyközségünket érintő – kérdésben kikérem a képviselőtársak véleményét, és csak ezután döntök!
A múlt hét szerdán részt vettem a Duna-Tisza-közi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának informális, online ülésén. A
társulás elnöke, Kecskemét alpolgármestere megerősítette, hogy a
105 települést magába foglaló társulás pályázatának közbeszerzése
hamarosan lezárul. Reális esélye van annak, hogy még az idén – valamennyi településen – újabb két kuka beállításával egyszerűsödjön a
szelektív gyűjtés!
Most a részleges nyitás után sokan kérdezik, hogy a Hal-Víz Napot
megrendezzük-e? Nos, Balogh István Ferenc barátom váratlan halála
miatt, aki évtized óta a főszervezője volt ennek az eseménynek, idén
nem rendezzük meg. A következő évben viszont méltóképpen, az Ő
emlékének fogjuk szentelni a XV. Hal-Víz Napot!
Bencze István
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Április 24. a népviselet napja

Az országos mozgalmat külön felhívással is
erősítette idén a dömsödi Kármentő Egyesület.
Közösségi oldalukon megtekinthetőek mindazok, akik a felhívásra feltöltötték a róluk készült képeket. Április 24-én az egyesület tagjai
felvonultak, énekeltek és táncoltak a Horváthkerti forgatagban. Sokan csatlakoztak itt is, egyegy népies vagy autentikus ruhadarab viselésével. Képes összefoglalónkat és az eredményeket itt közöljük.

(Cser Györgyi május 02-án tett bejegyzése a
Dömsödi Kármentő Egyesület Terefere Csoportjába)

Eredményhirdetés
Nem volt egyszerű dolgunk összesíteni és
kiválasztani a nyertesek sorrendjét, mivel
többen nem a kijelölt helyre töltöttétek a képeiteket. Ezért kettészedtük, hogy senki ne
kerüljön hátrányba.
Különdíjban részesült:
a 4. a osztály, Balázsné Dani Erzsébet növendékei,
2. a osztály, Budainé Doroszlay Judit növendékei,
valamint a tantestület hölgy tagjai.
Részvételüket ebben a pandémiás időszakban külön köszönjük.
Külön köszönet illeti Köntös Ágnes és Faragóné Tündi önzetlen segítségét is, a sok szép
viseletért (Dezső Lajos AMI), amit kölcsönadtak a gyermekeknek, hogy részt vehessenek a versenyben!
Akik a kijelölt felhívás alá szabályosan töltötték a képeket, a lájkok sorrendjében a következők:
Tóth Lászlóné
Vargáné Pergel Zsuzsanna

Bajnok Irén Krisztina
Horváth-Nagy Emese leánykái
Szőgyényi lányok
Szigeti Napraforgók
Saller Juli
Péterné Fekete Ildikó
Mészárosné Villag Beáta
Csiszer István
Habaczellerné Juhász Judit
Szabó Fanni
Sulyok család
Csörgő Evelin
Blahó Dominika Ramóna
Horák István
Kovács Árpád
Akik nem a kijelölt helyre töltötték a képeiket:
Ispánné Farkass Judit
Szécsényiné Béki Zsuzsanna Anikó
Pékné Fekete Ildikó
Csaplár Eszter
Zsiba Anita
Nagyné Czikora Viktória
Pergel Renáta
Árky Annamária
Jónás László
Köszönjük, hogy ezen a napon ilyen sokan
felöltötték magukra őseink mindennapi viseletét, és meg is mutatták mindannyiónknak!
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91 éve született Dömsöd díszpolgára, Vecsési Sándor
A Munkácsy-díjas festőművész
és felesége, Bazsonyi Arany az
1960-as évektől látogattak Dömsödre, majd egyre többször töltötték itt nemcsak a nyarakat, hanem
a téli időszakot is. Szomszédaikkal és az itt élő emberekkel bensőséges, baráti kapcsolatot alakítottak ki.
Vecsési Sándor 1930. május 18án Nyergesújfalun, munkás családba született. Tanulmányait itt
végezte, majd villanyszerelőnek
tanult. A villanyoszlopok magaslatából szemlélte a tájat, s csakha-

mar a „Fényes szelek” nemzedékének alkotói közt találta magát. Azok
közt a fiatal művészek közt, akik a háborút követően elszántan keresték
és később meghatározói lettek annak, hogy milyen legyen a jövő magyar
képzőművészete. Itt ismerkedett meg feleségével, Bazsonyi Arannyal, s
kötöttek házasságot 1954-ben. Festményein portrék, elhagyott régi házak, templomok és a Duna köszön vissza a szemlélőre. Elmondása szerint minél többet szeretett volna megmutatni elmúló világunkból. Kiállításaival szerte az ország területén megörvendeztette közönségét. A dömsödi nyaralóban a Duna varázsa, a horgászat és az imádott szőlő mindig
új impulzusokkal töltötte fel. Rokonok, barátok gyakorta fordultak meg
nála. Ezeknek a látogatásoknak mindig különlegesen jó hangulata volt, a
saját készítésű borocskával és a finom halászlével. Élete utolsó időszakában is mindig nagy örömmel látogatott el a dömsödi nyaralóba. 2015ben, 86 éves korában hunyt el. Végső nyughelye Dömsödön a katolikus
temetőben található.
Vass Ilona

Kedves Dömsödi és Kedves Dabi Lakostársaim!
Lassan célegyenesbe kerül az Egészségház munkálatainak befejezése, közvetlen környezetével együtt értendő
megvalósítása. Ez jó hír.
Kevésbé jó hír azonban, hogy a pályázati források nem terjednek ki, így
nem nyújtanak fedezetet az épületet körülölelő udvar parkosítására és a parkoló kialakítására. A parkoló megépítését
az Önkormányzat önerőből végzi. A
parkosítás viszont sajnálatos módon
ebben a formában már nem megvalósítható, további finanszírozási szükséglete miatt. A legutóbbi, polgármester úr
által megtartott képviselő-testületi tájékoztatáson elhangzott, hogy ennek
megoldását a testület egyik tagjának
célszerű összefognia és koordinálnia. A feladat
felvállalásával tisztelettel szeretném Önöket
megszólítani és szíves támogatásukat kérni az
alábbi összefoglalót követő felhívás szerint.
Először Dömsöd Nagyközség Önkormányzata település-fenntartási csoportvezetőjével, Láng
Andrással vettem fel a kapcsolatot. Majd az előzetes beszélgetést követően egyeztettem a Kommunikációs, Idegenforgalmi és Innovációs Bizottság tagjaival, akik közül Várkonyi György
képviselőtársammal a helyszínt is bejártuk, és a
parkosítás kivitelezéséért felelős Gyökeres Áronnal, továbbá mint külsős szakemberrel, Várkonyi
Márkkal munkamegbeszélést tartottunk az Egészségház udvarán 2021. április 22-én.
A következőkre jutottunk. Az épület és a parkoló körül, valamint a járda mentén leginkább
füvesítéssel zöldülhet be a most még építési
munkaterület. A hozzásegítés mértékének függvényében alapvetően szárazságtűrő, virágos
vagy épp örökzöld növények telepítése történhet majd meg. Az épület front részének a mentőbejáró közepén elhelyezkedő kör alakú területe pedig várhatóan egynyári virágokkal kerülhet

beültetésre a Hajós-kastély két, megszépült kandelábere alatt.
A megvalósításhoz a következő növények
szerepelnek a már meglévő tervek között, illetve kerültek szóba a munkamegbeszélésen:
– babérmeggy – 6 db
– boróka – 4 db
– csodasövény – 260-300 tő
– gömbtuja – 6 db
– korallberkenye – 6 db
– levendula – 6 tálca
– leylandi ciprus – 40 db
– nyári orgona – 10 db
– pampafű – 40-50 tő
– rózsalonc – 10 db
– sport fűmag – 60 kg
– tiszafa – 4 db
A felhívás lényege: Tegyük zöldebbé együtt
az Egészségház környezetét!
Kérem szíves támogatásukat, fenti növények
bármelyikének felajánlásával. Meglátásom szerint a kérésem úgy hiteles, ha a támogatáshoz
magam is hozzájárulok. Ezt kétféle formában
teszem meg: 50 000 Ft értékű növény rendelke-

zésre bocsátását vállalom, illetve
társadalmi munka keretei között a
Település-fenntartási csoport ideiglenes tagja szeretnék lenni 1 munkanap
erejéig.
Várkonyi Márk is felajánlott néhány fát és cserjét a megbeszélés közben, majd pár nappal később egy informális tájékoztató keretei között
Szomor Dezső külsős alpolgármester
úr vállalta a teljes füvesítéshez szükséges fűmag beszerzését annak érdekében, hogy az építési terület látképe egy
üde zöld színfolttá alakulhasson át.
Amennyiben Ön is úgy dönt, egy
ecsetnyi zöld színnel szívesen hozzájárul a mindannyiunk egészségét
szolgáló hely kialakításához, kérem legyen kedves velem felvenni a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén:
telefon: +36 20 458 36 59
e-mail: katonak@bkv.hu
vagy közösségi chat oldalamon.
A kivitelező Település-fenntartási csoport felé
a megkereséseket továbbítom, igyekszem a párbeszédet köztük és Önök között lebonyolítani.
Ha valaki Önök közül szeretne hozzájárulni a parkosításhoz, de az egyszerűség miatt
esetleg átutalással képzeli ezt el, azt a következő, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
adományok kezelésére fenntartott számlaszámára teheti meg: 11742070-1539315910130005, közleményként feltüntetve:
„Egészségház parkosítás”.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és támogatásukat!
Tisztelettel és köszönettel:
Kommunikációs, Idegenforgalmi és
Innovációs Bizottság
Katona Krisztián
képviselő, Bizottság elnöke
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Lapozgató
Rovatunkban a 30 éves Dömsödi Hírnök cikkeiből szemezgetünk. 1994. júniusi, illetve 1995. májusi számunkban jelentek meg az alábbi írások:

Európa-bajnokság a falu határában
Évről évre egy, a dömsödiek által kevéssé ismert verseny zajlik a falunk határában, a Tatárhegyi erdőn: a repülőmodellezők versenye. Hogy is
került ide ez a verseny? Mit kell tudni róla, kérdeztem a legilletékesebbet, Pinkert Györgyöt, aki
évek óta szervezője ezeknek a találkozóknak.
Az előzményekről:
Matematika-fizika szakos tanár az eredeti
foglalkozásom. Általános, közép- és szakközépiskolában tanítottam. 1963-ban elvégeztem
a gépészmérnöki kart, pályát változtattam, gépész műszaki vezető lettem.
10 éves korom óta repülőgép-modellezéssel
foglalkoztam. ’63-ban Mátyásföldre hívtak szakkörvezetőnek, a mai napig is ezt csinálom (’90
óta főfoglalkozásként). Közben ez az ország
legnagyobb szakkörévé nőtte ki magát.
A kezdeti időkben sok pénz állt a rendelkezésünkre (amit mi teremtettünk elő, önálló gazdálkodóként), 180 főfoglalkozású dolgozónk volt,
két éven keresztül ötmillió forint állt a rendelkezésünkre a modellezéshez. Az adószabályok
szigorításával a létszám lecsökkent, a pénz is
csak a létfenntartáshoz elegendő.

Mint minden sportágban, a repülőgép-modellezésnél is rendeznek különböző bajnokságokat. Mivel az eddigi versenyek színhelyei valamilyen ok miatt nem feleltek meg, ezért munkatársaink folyamatosan kerestek alkalmas helyet e célra. Így fedezte fel Szalkai András (aki
fiatalon meghalt) és Szécsényi András (ma is
modellező, a motoros modellezés válogatott keretének szinte állandó tagja) a falujuk határában
ezt a területet. Hogy miért éppen ezt? Mert van
egy árnyékot adó erdő a közelben, emellett egy
nagy terület áll a gépek rendelkezésére, amit
nem szántanak fel, nem művelnek, hanem birkalegelőnek használnak. Az itt járt modellezők
állítják, hogy ez a hely a legjobb a mexikói sivatag után. Orosz Sándor, később Görög Mihály
segítettek a terület folyamatos felfedezésében, a
megfelelő hely kiválasztásában. (Sajnos a dömsödi modellező szakkör anyagi támogatás híján
megszűnt.)
„Puszta-kupa” néven kb. tíz éve, május utolsó hetében 15 országból 150-200 versenyző
részvételével modellezőversenyt rendezünk itt.
1990-ben, ’92-ben és ’94-ben sikerült Európa-

bajnokságot rendeznünk. És itt vagyunk az idei
évnél. Május 28-29-én egy nemzetközi, július
22-31-ig pedig egy újabb EB-nek lesz a színhelye a Tatárhegyi erdő. Ehhez azonban szükség
van a következő földtulajdonosok beleegyezésére: Gyöngyösi Antal (tanyasi), Katona Antal,
Madarász András, Sáfrán József. Bízunk benne,
hogy az engedélyüket megkapjuk, és ez a terület
– jellegéből következően – ezután is legelő marad. Beleegyezésük esetén őket a verseny fő támogatóinak tekintjük. Köszönjük még a Dunatáj MgTsz-nek és Tóth Istvánnak a segítséget,
amit a verseny érdekében tettek. S ha már a verseny támogatóiról esett szó, akkor meg kell említenem Gallov Rezső államtitkárt, az OTSH elnökét, dr. Kulcsár Istvánt, a ráckevei polgármestert, a FIM-COOP üdülőt és a Keve Hotelt.
S hogy a jövőről is essen szó: ha minden
sikerül, akkor 1995-ben repülőmodell-világbajnokságot rendezhetünk itt, a Tatárhegyi
erdőn.
Reméljük mi is, hogy minden sikerül! A további munkához sok sikert kívánunk!

Szemünk fénye a gyermek
Ezernyi címmel illethetném e napot – hisz
valóban életre szóló ajándék a gyermek, a kisded és a növekvő, a teremtő legcsodálatosabb
ajándéka.
Május utolsó vasárnapja a Nemzetközi Gyermeknap. Gyerekkorom rollerversenyei jutnak
hirtelen eszembe, amit szülővárosom, Győr főutcáján tartottak. Rengetegen álltak és drukkoltak, mi pedig fa- és gumikerekű rollereinket hajtottuk szédületes tempóval, győzni akarással.
Léggömbös, színes forgatagra emlékszem, aztán arra, amikor örömük volt számunkra a legfontosabb dolog – hiszen ekkor már felnőttként
mi rendeztük munkahelyünkön a gyereknapot.
Most nem csak erre a napra, hanem a gyerekekre gondolok. Belőlünk való kis emberekre, akiket óvunk, féltünk, akikre mint szemünk fényére vigyázunk, akik értelmet adnak életünknek,
akikben valahol magunkat szeretnénk jobbra teremteni, talán ki nem mondott vágyainkat megvalósítani. „A felnőttek azt követelik, hogy
őszinték legyünk egészen. Őszintének lenni nagyon nehéz. A felnőttek se őszinték. És nagy
ködöt kavarnak maguk körül, hogy mi se lássuk
őket...” – írja Somogyi Tóth Sándor gyerekszereplője. Igaz? Igen, sokszor igaz. Egy nagy lakás cselédszobájában és konyhájában éltünk
öten. Volt idő, mikor csak mi ettünk, szüleink

pedig azt mondták, ők már vacsoráztak. Vaskályhánkra télen ráfagyott a hideg, a szobaajtók
szárnyait csak résnyire lehetett kinyitni a fekvőhelyek miatt, mégis örömteli gyerekkorunk
volt. Utcabeli gyerekekkel grundokon játszottunk, mint Nemecsekék, magunk gondozott réten fociztunk, bombatölcsérek befagyott jegén
koriztunk, esténként pedig társasjátékba merült
az egész család, mely játékot édesapám alkotta,
rajzolta. Hatalmas karéj zsíros kenyér volt az
uzsonnánk, s ha kakaót ittunk reggelire, tudtuk,
vasárnap van. Sokszor megkérdeztem magamtól: vajon a mostani gyerekek boldogok-e? Bizonyára ők sokféleképpen válaszolnának, de azt
gyermektől tudom, tanítványtól, hogy jó szabadnak lenni, és jó, hogy nem kell felelősséget
vállalni még annyi mindenért. Az élet iszonyatos tempót diktál, mely gyermekeinket is érinti.
Gyorsabban kell sokkal többet megtanulni,
mint nekünk annak idején. Különórákkal, kötelezettségekkel napi tíz órára is megterheljük
őket – érdemes belegondolni egy viszonylag tehetséges elsős vagy egy gyengébb képességű,
ugyanilyen korú napi kötelező leterhelésére –
nem jut idő családi játékra, beszélgetésre, mozgásra. Alig van közös este, s olvasás helyett ott a
TV – micsoda különbség!
A gyerekek egymás közötti játéka jószerével

a bölcsődés, óvodás korra korlátozódik, nincs
lehetőségük – vagy igen kevés – a játékon keresztül gyakorolni az egymáshoz való viszonyulások apró lehetőségét, együttlétük az iskoláskorra szűkül, sokan lesznek magányosak, türelmetlenek, nyugtalanok – és a mi számunkra
érthetetlenek. Döbbenetes adatokat sorolhatnánk kis hazánkból a nehéz sorsú és állandó veszélynek kitett gyermekekről, akikkel még többet kellene otthon törődni, az iskolában és társadalmilag is. Vajon mindezeket eléggé átgondolták-e odafent, milyen hatásai lesznek a jövő
nemzedék lelki, erkölcsi, értelmi szintjére a
most hozott megszorító intézkedések. Hajlamosak vagyunk csak az iskolát, a tanárokat hibáztatni, mondván, szinte az egész napját ott tölti, a
tanároknak kell őket jóra, emberségre nevelni,
megtanítani az élet buktatóira, normális viselkedésre, nekik kellene segíteni a gyermek személyiségének mindenoldalú fejlődését. Ez nem
egészen így van, ne hárítsuk másra gyerekeink
nevelését, nézzünk magunkba, én/mi mit teszünk értük. Óriási a felelősség! „Gyerekeinket
ne szóval szeressük, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan” – írja János első levelében a harmadik fejezet 18. sorában. A pedagógusoknak természetesen nagyon fontos szerepe van, de nem kizárólagos ez a szerep. Vajon
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valóban megfelelően terheljük-e gyermekeinket
és követelünk tőlük? A csoportösszevonások, a
gyerekellenes megszorítások, az ingázás, a pedagóguslétszám csökkentése, a feltételek komoly csökkenése mind-mind a jövőt, a gyerekeket veszélyezteti.
Gyakran hallom a felnőttek megvető megjegyzését, ezek a mai fiatalok!

Csak kevesen gondolunk arra, hogy saját
gyermekeinket ítéljük meg, akik erkölcsi magatartásáért, fejlődéséért mindenekelőtt mi magunk, a szülők vagyunk a felelősek. Mi lehet tehát a kérdésre a válasz? Igen, boldogok lehetnek. Valószínűleg 40 év múlva ők maguk is így
érzik majd, mint ahogy generációkon keresztül
érzik a felnőttek. Mert nemcsak külön, hanem

együtt is nehezebb, de mégis könnyebb, ha a
szeretet megvan, hisz sohasem tudhatjuk, hogy
szavaink kiben mikor válnak kőbe vésett igénél
is maradandóbbá, és ha a fény, melyet a lelkünk
örök gyermeki fénnyel ragyog, rájuk is sugárzik, öröm lesz abból. Kívánom hát, hogy a mai
gyermekek boldog felnőttek legyenek.
Stein János – Oltai Judit

Online hírvadász
DAKÖV – közlemény
A DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemmérnökség
üzemeltetési területéhez kapcsolódó ügyfélszolgálata a pandémia helyzetre tekintettel csak online, illetve telefonon működött az elmúlt időszakban.
2021. május 3-tól ügyfélszolgálatunk újból
teljes körűen kinyit, és az alábbi rend szerint
várja az Ügyfeleket.
Hétfő: 12-18 óráig, Kedd: szünnap, Szerda:
8-16 óráig (12-12:30-ig ebédszünet), Csütörtök: szünnap, Péntek: 8-12 óráig, Szombat,
Vasárnap szünnap.
Társaságunk működésében továbbra is első a
biztonság, ezért az alábbi szabályok betartását
kérjük Felhasználóinktól:
• Szájmaszk használata a várakozás és az
ügyintézés során mindenki számára kötelező!
• Az Ügyfélszolgálatra csak – a bejárati ajtó
mellett elhelyezett – kézfertőtlenítő használatát
követően lehet belépni!
• Az ügyféltérben egyidejűleg maximum 2 fő
tartózkodhat.
• Kérjük, hogy várakozás során legalább a
1,5 méteres távolságot tartsák meg egymás között. Ennek betartását kollégáink ellenőrzik, és
– szükség szerint – kérhetik, hogy várakozzanak az épület előtt.
• Kérjük, az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat előre kitölteni szíveskedjenek, ezzel
is csökkentve a várakozási és ügyintézési időt.
Nyomtatványaink egy része megtalálható
honlapunkon: www.dakov.hu
Üdvözlettel:
Bodonyi-Kovács Tamás
üzemmérnökség-vezető
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Elérhetőségek:
H-2300 Ráckeve, Dömsödi út 85.
Mobil: +36-70/505-5061
Tel./fax: +36-24/519-380

Lakatos Mátyás bejegyzése április 29-én
a Dömsödi adottságok, lehetőségek és
megoldások facebook csoportba
A Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 300 db tornazsákot adományozott a
dömsödi iskoláknak, a Kisherceg Gyerekháznak és az óvodáknak.

Dr. Bencze Zoltán jegyzői tájékoztatója
„Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Fórum” csoportjába (május 06-án)
SIKERES A BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSÉRE KIÍRT KÖZBESZERZÉS
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata korábban elnyerte az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (2019) című pályázaton
Magyarország Kormányának 240 millió forintos támogatását új kétcsoportos bölcsőde építésére.
A tegnapi nap folyamén lezárult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, amelynek nyertese a KINAMÉ Kft. lett, bruttó 220.427.833 Ft válallkozási díjért. A
vállalkozási szerződést a felek várhatóan a jövő hét folyamán aláírják, és azt követően
megkezdődhet az építés.
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Óvodai hírek

Az IKT eszközökben rejlõ, fejlesztést szolgáló lehetõségek
A világ rohan, a világgal rohanunk mi is. Az internet, a számítógép, okostelefon, tablet már az életünk része. Nem múlik el úgy nap,
hogy ne jelenjen meg egy újabb ötlet, egy újabb kutatási irány és
újabb találmány, ami „megkönnyítheti” életünket. Az elmúlt ötven
évben robbanásszerű változások mentek végbe, amivel meg kell tanulnunk együtt létezni.
Az IKT fogalma manapság már egyre inkább terjed a szóhasználatban. Gyakran az emberek, ha meghallják azt a szót, hogy IKT, hajlamosak a számítógépre vagy a digitális táblára gondolni. Azonban
sokkal több mindenre kell gondolni, ha IKT-ról beszélünk. Ha megosztunk valamit egy közösségi oldalon, ha készítünk egy fényképet,
ha robotokat irányítunk, színezünk az interneten, vagy akár mobiltelefonon alkalmazásokat használunk, akkor mind IKT eszközhasználatról beszélünk (Nádori, 2012). Az IKT eszközöket nehéz definiálni,
hiszen gyakorlatilag a számológéptől a projektorig, a televíziótól a
számítógépig minden beletartozik ebbe a fogalomkörbe.
Az IKT eszközök megjelenése a nevelési és oktatási intézményekben ma már nem egy választható lehetőség, hanem mára már elvárás.
Alapvetően elvárja a társadalom és a szülők is. Ma már a nevelési-oktatási intézményekbe járó gyerekek is elvárják, hiszen otthon ezekkel
az eszközökkel vannak körülvéve.
Nemcsak a világ változik, hanem a benne élő emberek is. Generációk nőnek fel úgy, hogy számukra
teljesen természetes az, hogy néhány érintéssel
megtudhatják, mik az aktuális hírek, hogy merre
kell menniük a kiválasztott úti cél irányába, soksok ezer játék, dal és mese tárul eléjük néhány másodperc alatt. Az információszerzés és átadás óriásit fejlődött néhány év alatt, amiben a gyerekek és fiatal felnőttek már profi módon igazodnak el manapság.
Az okoseszközöknek alapvetően lehet fejlesztő hatása is, viszont
nem szabad elfelejtkezni használat közben a minőségről és az időről.
A mai gyermekek szülei számára egy új valóságot nyújt a digitális
média és az IKT eszközök határtalan terjedése. Ma már nincsenek elzárva a gyerekek olyan dolgok elől, amiket még nem érthetnek meg.
Korlátlanul kapják az információt a televízióból, az újságokból, a
mobiltelefonokról, számítógépekről. Az információáradatot, amibe
bekerült az új generáció, szinte lehetetlen kontroll és ellenőrzés alatt
tartani. Elég egy rossz kattintás, és a gyermekek olyan információk
birtokába kerülhetnek, ami megelőzi még korukat. Ezért fontos a biztonságos tájékozódásban segíteni a gyermekeket, hogy ne sérüljenek.
Tudniuk kell a szülőknek azt, hogy mivel foglalkoznak gyermekeik a képernyők világában. Mindentől nem lehet őket megóvni, de
meg kell nekik adni azokat az értékeket és eszközöket, amikkel helyes és józan döntéseket tudnak hozni. A digitális eszközökhöz való
hozzáférés idejét csökkenthetik a szülők, emellett pedig építő módon
használt digitális eszközök segítségével, kreativitást fejlesztő és tanulási lehetőségeket kínáló technológiává alakíthatják azt (Chapman-Pellicane, 2016).
Ha egy kétéves kor alatti gyermek néhány percre használja az alkalmazásokat vagy a játékokat, az szórakoztatja, és még tanulhat is
belőle, a szülő segítségével. Egy alkalmazás, egy műsor, egy játék
fejlesztő lehet abban az esetben, ha tényleg az életkornak megfelelő.
A szülőknek pedig kötelességük, hogy ismerjék meg azokat az IKT
eszközök által kínált lehetőségeket, amiket majd gyermeküknek kínálnak. Fontos lenne meggyőződniük arról, hogy van-e tanulási értéke, van-e pozitív üzenete, nem erőszakos-e, nem termék eladásra irányul-e, és ami lényeges, hogy a gyermek képességeihez és életkorához illeszkedik-e. (Steyer, 2012)

Az egészséges internetezés határait a gyerekekkel közösen kell
meghatározni. Jó módszernek bizonyul az, ha a szülő és a gyermek
együtt használja a digitális eszközöket, hiszen a gyerekek mintája a
felnőtt. (Rodé, 2018)
Az óvodás korú gyermeknek is lehet fejlesztő hatású a digitális
eszközök használata. Viszont fontos, hogy azt rövid ideig használják, és minél többféle információt juttasson el a gyermekhez. Segítheti az óvodásokat a betűk, számok, a formák elsajátításában. A digitális eszközök emellett az iskolára való felkészítésben is segítségére lehetnek a szülőknek. A fejlesztő alkalmazások emellett a problémamegoldó készségre és a szociális tanulásra is jó hatással vannak.
(Steyer, 2012)
Az 5-6 éves korosztály számára a képernyő előtt töltött idő, ha minőségi és oktató jellegű információkat tartalmaz, segíthet a kognitív
készségek elsajátításában, az olvasási készség fejlődésében és akár a
matematikai problémák megoldásában is. (Steyer, 2012)
Az IKT eszközök segítségével a gyermekek intenzív élményekhez
juthatnak, erősödik a motivációjuk, használják az érzékelés különféle
területeit, figyelmük könnyen fenntarthatóvá válik.
Az interneten böngészve számtalan játékot találhatunk csemeténk
számára, azonban érdemes olyat választani, aminek van
célja is.
Találhatunk szókincsfejlesztő játékot, ahol feladatok megoldása után új szavakat (akár 200 szót
is) megismerhet a gyermek. Ezen felül pedig a
színek gyakorlására is hangsúlyt fektet az alkalmazás. Rátalálhatunk olyanra is, amely a szókincsfejlesztés mellett az auditív észlelésre és differenciálásra is fókuszál. A környezeti hangok játékos
felismerésére és megkülönböztetésére épül a játék. Rábukkanhatunk olyan játékra is, amely a sorrend fogalmának megértését segíti. A beszédkészség fejlesztésére is nagyszerű alkalmazást találhatunk, amely során a gyermek megalkothatja az összekevert képek során a történetet. A beszédkészség fejlesztése mellett az ok-okozati összefüggések megértését és az időbeli viszony megértését is segíti. A kakukktojásos játék során pedig nem csak a gyermek szókincse bővül, hanem segíti megérteni a kategorizálás alapjait, az
összefüggéseket és logikai viszonyokat.
Akár az irodalmi élmények nyújtását is megszínesíthetjük különféle digitális élménnyel, amit a gyermek kívánsága szerint alakíthat.
Ezek a felületek, játékok az irodalmi élmény mellett audiovizuális élményt is nyújt. Emellett bevonja a gyermeket, akiknek logikájára és
kreativitására is szükség van.
Az alkalmazásokban játékok, fejtörők is bele vannak építve, amelyek aktivitásra ösztönzik a gyermeket. Megtalálhatjuk a régi idők
diafilmjeit is a hálón, melyek között megtalálhatóak klasszikus mesék, bábfilmek, népmesék is. Mára már az ökotudatosságra nevelést
is segítik gyűjtemények, amelyek vizuális és audiovizuális élményekkel segítik a megismerést.
A videómegosztókon sokféle zenés, mesés videó közül választhat
a felnőtt, aminek nagy része fejleszti a szókincset, idegen nyelvű szavak elsajátítására is ösztönzi a gyermeket. Itt is fontos, hogy a gyermeket felügyeljük, miközben videókat, dalokat hallgat, mert könynyen olyan helyekre jut, amely demoralizáló hatású lehet rá nézve.
Számtalan lehetőség tárul a szülők elé, amivel megszínesíthetik
gyermekük mindennapjait, azonban a mennyiség és a minőség kontrollja elengedhetetlen.
Huszár Nikolett
óvodapedagógus

XXXI. évfolyam 5. szám

7

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

MATINÉ
Az, hogy kinek mire indulnak be az emlékei, úgy gondolom, személyenként változó. Nekem néha egy illat, egy kép, egy hangtöredék, vagy
akár egy-egy szó is eszembe juttathat emlékeket, érzéseket. Ma éppen egy
ilyen szó jutott eszembe, hogy minek kapcsán, azt igazán nem tudom.
Egyszer csak úgy előjött. Mint ahogy a hozzá kapcsolódó emlék is.
Szóval gyerekkoromban néha elmentünk cirkuszba, esetleg színházba
is, vagy moziba. Ilyenkor általában együtt volt a család, hármasban. A
kulturális programok mindig ilyenek voltak. Persze máshová gyakran
mentünk édesanyámmal vagy a nagymamával, pl. vásárolni vagy templomba kettesben. Érdekes volt, hogy vasárnaponként a focimeccsekre is
együtt jártunk, ez akkoriban félig-meddig kulturális programnak számított, bár így utólag belegondolva, a szurkolói bekiabálások nem éppen a
szépirodalmi szókincset szaporították egy magamfajta 5-6 éves gyereknek. Be kell vallanom, hogy a focimeccseket rettenetesen untam, és nem
is nagyon szerettem. Amit szerettem, hogy ilyenkor azért nekem mindig
volt csoki és pattogatott kukorica, sőt esetleg – ha messzebbre mentünk a
dömsödi csapat után – anyám még néhány rántott húsos szendvicset is
csomagolt, biztos, ami biztos alapon. Ha pedig nem meccsre ment a család, az számomra ünnep volt, és nagyon élveztem.
Így volt ez azon az ominózus tavaszi napon is, amikor anyám közölte
velem, hogy: „ma csak apáddal mentek”. Aztán amikor megkérdeztem
hová, apám csak mosolyogva ennyit felelt: matinéra. Csöndben maradtam. Kérdeztem volna még, hogy az meg mi, igazából hatévesen akkor találkoztam ezzel a szóval először. Matiné. Ez valami különleges dolog lehet, valami, ami csak fiúknak szól – gondoltam –, hiszen ha nem így lenne, akkor édesanyám is jönne velünk. Úgy emlékszem, nem mertem kérdezni. Tény, hogy akkor elfogadtam: apámmal matinéra fogok menni.
Biztosan valami nagyon fontos dolog lehet, mert fel kellett vennem az új
cipőmet, amit nagyon utáltam, mert lyukacsos volt az orra, és ha belementem a sóderbe, akkor a kis kavicsok egykettőre bent voltak a cipőmben a
talpam alatt. Egyébként meg ronda narancssárga színe volt, és szorított is
kicsit. Nemcsak én öltöztem ünneplőbe, hanem apám is felvette a szürke
öltönyét, és nyakkendőt kötött. Kipucolta a cipőjét a ház előtt, úgy ahogy
akkor szokta, ha valami nagyon fontos helyre megyünk. Hiszen oda megyünk – matinéra! Apámnak – aki ismerte, emlékezhet rá – mindig volt
egy elmaradhatatlan fekete barrett sapkája, amit felvett a ballonkabátjához, aztán elindultunk. Furcsa volt. Csak mi ketten. Sétáltunk, végig az utcán egy tavaszi vasárnap délelőtt, apa és fia. Amikor kiértünk az 51-esre,
akkor kérte, hogy fogjam meg a kezét. Sajnos, sok év távlatában már nem
is emlékszem, hogy miről beszélgethettünk, de meg merem kockáztatni,
hogy a későbbi személyiségemhez minden ilyen séta és beszélgetés hozzájárult, amit apámmal folytattam. Soha nem rázott le, és mindig az igazat
mondta. Kényes kérdés esetén legfeljebb azt mondta, hogy ezt majd később szeretné megmagyarázni, és akkor majd meg fogom érteni. Amikor
például megkérdeztem Tőle, hogy:
– Miért kell nekem iskolába járni?
Elmagyarázta, hogy édesanyám főz, mos, takarít, vigyáz rám, mert ez az

Ő „munkája”. Neki pedig minden nap dolgozni kell menni, hogy legyen
számunkra szép ruha, finom ebéd, és nekem is sok játék, amit szeretnék.
Mindenkinek megvan a maga feladata. Az enyém az, hogy iskolába járjak.
Nekem is ez a „munkám”. Elfogadtam, és soha többé nem tettem fel ezt a
kérdést. (Nem is gondoltam volna, hogy ezt egyszer le fogom írni.)
Szóval sétáltunk, és fogta a kezem. Furcsa volt és érdekes. Ha visszagondolok, jól emlékszem a kezére. Sokkal keményebb és kérgesebb volt,
mint anyámé, és óriási. Az én kezem legalább háromszor elfért benne.
Lassan elértünk a Petőfi utcáig. Mielőtt a főúton átmentünk volna, elmagyarázta, hogy hogyan megyünk át a zebrán, előbb jobbra nézünk, aztán
balra, és ha nem jön semmi autó, akkor határozott léptekkel átmegyünk.
Így történt. A sarok után néhány méterre volt a mozi. Már voltak ott többen, várakoztak ismerősök is, többnyire az óvodából vagy esetleg a mecscsekről. Aha – gondoltam. Itt lesz a matiné! Aztán bementünk, és azt hiszem, kaptam valami édességet, talán krumplicukrot. Aki nem ismeri,
borzasztó kemény, és az embernek émelyeg tőle a gyomra. Na mindegy,
az biztos, hogy nem pattogatott kukoricát kaptam, nehogy elszórjam.
A film valami Disney rajzfilm volt, lehet, hogy éppen a Hófehérke. Tetszett. De még mindig nem jött a matiné... Aztán elindultunk hazafelé. Újból át a zebrán, újra kézen fogva. Én meg csak azon törtem a fejem, hogy
biztosan megyünk még máshova is, mert most moziban voltunk, de a matiné az biztosan más. Amikor aztán befordultunk az utcánkba, és már
majdnem otthon voltunk, megkérdeztem apámat:
– És mikor megyünk a matinéra?
– Ott voltunk, kisfiam! – hangzott a válasz.
Én pedig gondolkodóba estem. Vajon kihagytam valamit? Vagy amíg a
moziban ültünk, addig volt a matiné? Esetleg a mozi volt a matiné? De
hát, ha mozi, akkor miért matiné, és miért nem mozi? És ha mozi, akkor
miért matiné? Szóval egy kicsit összekavarodtam. De nem kérdeztem.
Gondoltam, úgy lesz, ahogy apám szokta mondani, majd később biztosan
megértem. Mindenesetre, amint a Kedves Olvasó is láthatja, a „matiné”
szó örökre beégett az emlékeim közé. Nekem nem csak egy vasárnap délelőtti mozifilmet jelent. Nekem AZT a délelőttöt jelenti apámmal, kézen
fogva, kettesben.
A történetnek itt lenne vége, de talán még hozzátartozik, hogy sok évvel később, amikor már Pestre jártam, még egy alkalommal voltunk moziban kettesben. Apám szerette a sci-fit, és az Armageddon c. film bemutatóját néztük meg együtt a körúton az Apollóban. Akkor már én hívtam
meg, és talán nem is matiné volt, hanem egy délutáni előadás. Én mégis az
elsőre emlékszem vissza a mai napig. Ez a két alkalom volt, amikor úgy
igazán kettesben mentünk el valahova.
Talán egy kis paradoxon, hogy így anyák napja tájékán nekem ez az
emlék jutott eszembe. A kérges, de biztonságot nyújtó tenyere, az ahogy
sétálok mellette, és ahogy magyaráz. Csak remélem, hogy örököltem a
bölcsességét, és az óriási lelkéből is egy kis darabot.
A végén a tanulság: ha van még lehetőséged, ne szégyelld megfogni a
kezüket – nemcsak Nekik fog jólesni! Önző módon magad miatt! Erre
fogsz emlékezni életed végéig! Mint én a matinéra...
gondolatait leírta: Ispán Imre

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitvatartása
Hétfő: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csütörtök: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12
Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk! A könyvtárba oltási igazolvánnyal és maszkkal lehet belépni.
16 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel látogathatják a könyvtárat.
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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FRISSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
a Pest megyei kkv-szektor vállalkozásainak a gazdaság újraindításához
igénybe vehetõ tanácskérési lehetõségekrõl
A Pest Megyei
és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (www.
pmkik.hu) térítésmentes tanácsadó
szolgáltatást nyújt
a kkv-szektor regisztrált vállalkozásainak és a kamarai tagoknak a (+36-70) 967-9669 telefonszámon és a tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. A személyes tanácskérés a járványveszély
miatt szünetel.
A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, munkajogi, hitelhez jutási témakörökben
vehető igénybe. A tanácsadásnak nem része az
ügyintézés és az okiratszerkesztés.
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.
Információs és tanácskérési lehetőségek
több forrásból:
Magyar Közlöny
Itt olvashatók a rendkívüli jogrend időtartama
alatt kihirdetett kormányrendeletek.
https://magyarkozlony.hu
Jogszabály keresés a Nemzeti Jogszabálytárban
Ingyenesen elérhetők a megtekintés napján hatályos jogszabályok bármely témában
https://njt.hu / KERESÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
https://nfsz.munka.hu
Ágazati bértámogatási program, vállalkozások
munkaerő-támogatása, fejlesztők innovációs bértámogatása
Állásajánlatok: Virtuális Munkaerőpiac Portál
VALI – Vállalkozói Információs Portál
https://vali.hu
Az egy éve működő és megújult információs
portálon a vállalkozók a cégük számára elérhető, többségében államilag támogatott szolgáltatásokat, fejlesztési lehetőségeket találnak. A
rendszer a cég nevének beírása után a vállalkozás földrajzi elhelyezkedése, mérete és tevé-

kenységi köre alapján mutatja meg a lehetőségeket, és személyre szabottan fel is ajánlja azokat. A rendszer összegyűjti az elérhető hiteleket,
támogatásokat, képzési lehetőségeket és a szakértői szolgáltatásokat. A vállalkozók regisztrálhatnak a megújult portálon.
Pénzügyi és Sportmenedzser Iroda Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 52. fszt. 1.
Telefon: +36 30 73 73 700,
+36 30 9 626 700
Pénzügyi stratégia vállalatvezetőknek, jövőtervezés, munkáltatói gondoskodás, jóléti csomagok, megtakarítási biztosítások, privát nyugdíj.
Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban
személyesen vagy online formában.
A pénzügyi és jövőtervezési tanácsadás és a
szolgáltatások közvetítése díjmentes.
Üzletviteli tanácsadás
A vállalkozások ingyenes tanácsadást valamely
szervezet tagjának nyújtott szolgáltatással, vagy
gazdasági kamarai tagként és regisztrált gazdálkodó szervezetként vehetnek igénybe. A tevékenységet üzletszerűen végző szervezetek önkéntes alapon, járvány idején vagy üzletpolitikai okokból tartósan is nyújthatnak térítésmentes tanácsadást. Minden más jövedelemszerzési
célú tanácsadási tevékenység fizetős. Az ingyenes tanácsadásnak nem része az ügyintézés és
az okiratszerkesztés.
Fő- vagy melléktevékenységként végzett üzletviteli tanácsadás jövedelemszerzés céljából
folytatható. Az üzletviteli tanácsadási tevékenységnek a TEÁOR ’08 szerinti kódja: 7022,
megnevezése: „Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”.
Ingyenes céginformáció:
https://magyarorszag.hu / Keresés / cégkeresés
Hitelek
https://mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank
Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 1-10
MFt között, három év törlesztési türelmi idővel
a közzétett TEÁOR számú főtevékenységű
vállalkozásoknak vagy azonos ÖVTJ számú
egyéni vállalkozóknak
https://www.mkb.hu MKB Bank Nyrt.
https://www.erstebank.hu Széchenyi Kártya
Plusz
https://www.kavosz.hu Új Széchenyi Kártya
Program
Pályázatok — szakértők
MAGYAR MULTI PROGRAM – minősített
szakértők

https://mmp@ifka.hu
IFKA Közhasznú
Nonprofit Kft.
1062 Budapest,
Andrássy út 100.
Telefon:
(+36- 1) 312-22-13
AKTUÁLIS
PÁLYÁZATOK

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

materal.energiagazdasag.hu
Pályázati tanácsadás és pályázatírás
A hitellehetőségek és a pályázatok változnak,
gyakori megtekintés javasolt!
KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK –
NEMCSAK VÁLLALKOZÓKNAK
Jótállási szabályok változása 2021. január
1-től
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
Online vásárlás előtt, jogsértő webáruházak, veszélyes termékek
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu
Lekérdezés egyéni vállalkozók nyilvántartásából
https://nyilvantarto.hu
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
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó
európai uniós kkv. tréner
műsorvezető-szerkesztő a FIX TV-ben
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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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Egy szelet süti dr. Szõnyi Aliz doktornõnél
Belépve az I. számú háziorvosi körzet rendelőjébe, fiatal, mosolygós, ám határozott doktornő fogadja betegeit Dömsödön: dr. Szőnyi Aliz.
Sokszor, sokan megfordulnak nála, s most a
pandémiás időszakban telefonon is egyre többen keresik fel, előre egyeztetve az oltakozás
időpontját, fajtáját. A rendelőben sűrűbbek a hétköznapok a megszokottnál, mégis mindig minden a helyén, minden rendben halad. Szinte észrevétlen húzódik meg mindezek hátterében a
család egy segítőkész és megértő férjjel és két
kamaszodó fiúgyermekkel. Nem egyszerű feladat! Kérdéseim egymás után fogalmazódnak
meg bennem, melyekre egy szelet sütemény
mellett dr. Szőnyi Aliz válaszolt:

Nevezhetjük ezt maximalizmusnak is, de valójában az az igazság, hogy rendkívül fontos számomra, a tetteimben is és minden másban, hogy
azt érezzem, ma valami hasznosat csináltam! És
a lényeg az, hogy este, ha lefekszem, érezzem,
hogy ez egy értékes nap volt!
Visszatérve a kérdésre, kikapcsolódás számomra, mikor a konyhában sütök, főzök! Szeretem ezt a tevékenységet, kikapcsol és megnyugtat. Egy-egy nehéz nap után bemegyek a
konyhába, és kitalálom, mit süssek vagy főzzek.
Pozitívan hat rám az is, hogy a családom nagyon szereti, amit csinálok. A gyerekeim meg is
jegyzik olykor, hogy finomabb a főztöm, mint a
mamáé! Igen, igen, válaszoltam, mert az enyémben van egy pici varázspor is! De valóban! Kell,
hogy szeretettel főzzünk és tálaljunk, mert attól
még ízletesebb az étel!

– Szoktak-e segíteni a fiúk?
– Igen, például a takarításnál és ha bármire
megkérem őket mondjuk főzés közben, kisebb
kerti munkáknál biztosan számíthatok rájuk! A
férjem nagyon azon van, hogy önállóak legyenek. Őt is így nevelték, míg velem szemben
nem voltak ilyen jellegű elvárások, én mindent
meg akartam csinálni, ráadásul egyedül!
– Milyen szülőknek tartják magukat?
– Elég szigorúak és következetesek vagyunk. Mindemellett baráti a kapcsolatunk a
gyerekekkel. Épp ezért gondolom, hogy az
az értékrend amit mi képviselünk, minta lesz
a gyermekeink előtt.
– Kedves Doktornő! A család hogyan viszonyul az ön felelősségteljes és szép hivatásához?
– Tizenegy esztendeje, hogy családommal
Dömsödre költöztünk Nagyváradról, egy három- és egy egyéves kisfiúval. Nagyon nehéz
időszak volt mindenféle szempontból. Úgy az
elszakadás a szülőktől, az otthontól, a kicsi
gyermekek, az új munka, a beilleszkedés egy új
közösségbe! Mindezt fokozta még az is, hogy
akkor még nem volt jogosítványom. Többször
előfordult, hogy ha kihívtak egy esethez, a családdal mentem. Ők kint vártak az autóban, míg
én a beteggel bent voltam és mentőt hívtam. Sokat jelentett, hogy a férjem mellettem állt és
mindenben támogatott! Nélküle és a családom
nélkül nem lennék most az, aki vagyok!
Ma már minden más! Szüleim időközben
Ráckevére költöztek, hogy közel lehessenek az
unokákhoz. A gyerekek alsóban napköziotthonos iskolába jártak, a férjem hozta, vitte őket,
ma pedig már önállóan, könnyen és gyorsan tanulnak, kitűnő tanulók! Ősztől Csongor nagyfiam a 9. osztályt a ráckevei Ady Endre Gimnázium tanulójaként kezdi!

– A tágabb család Nagyváradon él. Milyen
gyakran találkoznak?
– Normál esetben évente négyszer is adódik
lehetőségünk arra, hogy hosszabb időre hazamenjünk. Szeretjük Nagyváradot, hiszen a harminc év az harminc év! Onnan indultunk, és nagyon nehéz volt eljönni. A gyerekeim is kötődnek Váradhoz, és ha megkérdezik, hová valósiak, azt mondják, hogy nagyváradiak. A betegeim közül sokan odavalósiak, vagy a környékre,
így aztán sok közös kapcsolódási pont van köztünk, és sokat szoktam velük beszélgetni.
– Mi az, ami szabadidejében kikapcsolódást jelent az Ön számára?
– A kérdésre a válaszomat egy őszinte vallomással indítom: Egyszerű de annál nagyszerűbb családból származom, ahol három generáció élt egy házon belül. A szüleim munkás emberekként sokat dolgoztak azért, hogy nekünk
nővéremmel mindenünk meglegyen! Én egy kicsit többet szerettem volna. Ösztönszerűen megvolt az az akarat bennem, hogy tanuljak. Mindig
a legnehezebb célokat tűztem ki magam elé.

Van egy kis kertünk gyümölcsfákkal, veteményessel. Öröm számunkra, amit meg tudunk
termelni rajta, és azt mindig eltesszük télire. Ez
is kikapcsol, de sajnos nem tudok sűrűn menni,
így inkább a férjemé a kert. A házimunkát pici
gyerekkorom óta szívesen végzem, ellestem a
felnőttektől minden mozdulatot, és én egyedül
akartam csinálni! Ők pedig azt mondták, hogy
csináld! Szóval így tanultam meg mindent, mert
akartam.
Legújabb időtöltésem a fotózás. Már több fotómat is beválasztották a „Dömsöd Máskép(p)”
alkotócsoport heti faliújságjára. Szívesen kapom lencsevégre az általam elkészített ételeket,
süteményeket, de természettel kapcsolatos témákat is megörökítettem már.
– Mindig szívesen sütött-főzött?
– Megint egy picit távolabbról kezdem a választ: Nekem a nagymamám a mintaképem.
Sok mindent tanultam tőle, ott ültem mellette és
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néztem, amit éppen csinált. Édesanyám pedig horgolt, kötött, amit szintén ellestem tőle
és megtanultam. Olyan természetes volt,
hogy kézimunkázni is tudni kell. És hogy
mindig szerettem-e sütni-főzni? Igen, mindig, de leginkább ez akkor tudatosult bennem, mikor már önálló háztartást vezettem.
Nagy odafigyeléssel készítem az ételeket, ízlelgetem és fűszerezem. Valahogy sosem úgy
főzök, ahogy a receptben le van írva, mert
mindig belecsempészek valami újat, és így
más lesz.

11
egy serpenyőben is megfelelő! Akkor jó, ha
ropogósra sül a héja. Mikor megsült, kikapargatom egy kanál segítségével a padlizsán
húsát és összeturmixolom. Télre kiporciózva,
bezacskózva mélyhűtőbe teszem! Használat
előtt kiolvasztom, szűrőbe téve lecsepegtetem, majd ízesítem. Teszek hozzá borsot, sót,
pici citromlevet, mustárt, házi majonézt és 1
fej vöröshagymát reszelek bele. Nagymamám mindig azt mondta, hogy akkor lesz
igazán finom krémes a padlizsánkrém, ha sokáig kevergetem! Mi így készítjük!

– Milyen ételt szeret a család leginkább?
– Jó időben sokat grillezünk, férjem nagyon finom bográcsgulyást, marhapörköltöt
készít, de végülis a paprikás krumplitól
kezdve mindent.
– A Covid miatt hogyan módosult a
megszokott életritmusuk?
– Az első hullám alatt már online folyt az
oktatás és itthonról tanultak a gyerekek.
Mégis, valahogy lazább volt, mert nem volt
még annyi beteg. Most a második, majd harmadik hullámnál szorosabbak lettek a napi
beosztások. Reggeltől estig dolgoztam, délelőtt is és délután is csörögtek a telefonok.
Gyógyszereket írtam fel, távkonzultáció keretein belül is gyógyítottam, próbáltam segíteni a betegeimnek amiben csak lehetett, és
leszerveztem az oltásokat is. A rendelőm ajtaja mindig nyitva állt és áll kedves betegeim
számára!
Hiányzik, hogy egy-egy napra el tudjunk
menni a családdal kirándulni, vagy hogy hazamehessünk két-három napra Nagyváradra!
– Kérem osszon meg egy-két receptet a
Dömsödi Hírnök olvasóival!
– Örömmel! Szeretettel ajánlom mindenkinek a vinettát, ami tulajdonképpen padlizsánkrém. Mi nagyon szeretjük. Mikor nem
volt a kertben, akkor megvettünk egy zsákkal a nagyváradi piacról, feldolgoztuk és lefagyasztottuk télire! Úgy készítem el, hogy
először is a padlizsánt meg kell sütni héjastól. A legjobb kinti tűznél, de bent a tűzhelyen

Román eredetű, finom étel a krumplis palacsinta. Tésztája kelt tészta szerű, hasonlít a
lángoséhoz, de mégsem az. Fél kg liszt, 1 teáskanál só, 1 teáskanál cukor, 1 zacskó porélesztő, 2 dl olaj, kb. 500 ml langyos víz. A
langyos vízben felfuttatom az élesztőt pici
cukorral! A hozzávalókat összegyúrom, meleg helyen duplájára kelesztem. Tölteléke áttört főtt krumpli, sóval, borssal ízesítve. Kicsi halmokat szakítok a tésztából, elnyújtom, majd beleteszem a tölteléket, batyuzom,
majd újra kinyújtom, ügyelve arra, hogy ne
szakadjon ki. Palacsintasütőben pici olajon
megsütöm mindkét oldalát. A töltelék készülhet még párolt káposztából vagy kapros
juhtúróból.
Sokan szeretik az édességeket, de inkább
megvásárolják, mintsem hogy megsüssék.
Most egy egyszerű meggyes süti receptjét
osztom meg Önökkel:

Friss meggyből vagy fagyasztott meggyből is egyaránt készíthető! A meggyet saját
levében főzöm egy picit, ízlés szerint édesítem fahéjjal, szegfűszeggel ízesítem (én még
egy pici sót szoktam mindenbe tenni, mert az
kiemeli az ízeket).
Szóval ezeket a hozzáavalókat felrottyantom, és két pudingporral besűrűsítem.
A tésztája omlós: fél kg liszt, 250 gramm
zsiradék (fele-fele arányban margarin, disznózsír), 2-3 tojás sárgája és egy csomag sütőpor, egy csomag vaníliás cukor és citromhéj.
Ezt összeállítom, két részre osztom, kinyújtom, megtöltöm, tetejére a másik kinyújtott
adag tésztát.
160 fokon légkeveréses sütőben megsütöm, ha kihűlt, tetejét vaníliás porcukorral
meghintve, kockákra szeletelve tálalom!
Gyorsan elkészül, mindenkinek ajánlom!
Nagyon finom!
Köszönöm a beszélgetést és a finom recepteket! Kedves Olvasóink, dr. Szőnyi Aliz
ajánlásával bátran próbálják ki a különleges
és egyszerű ételeket!
Vass Ilona

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 használata!
NYITVA TARTÁS:
HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
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
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TÁLLAY FERENC OKLEVELES
MEZÕGAZDASÁGI GÉPÉSZMÉRNÖK
életrajz részletek a Dömsödön töltött évekrõl – III. rész
(Folytatás az elõzõ számból)
III. rész
1970-től a dömsödi Dózsában
A Dömsödi Dózsa Tsz-ben Mihalik László főkönyvelő és Balogh
László elnök tárgyaltak Tischler úrral. 300 férőhelyes tehenészeti telep
építése folyamatban volt, és ahhoz kívántak fejőgépet vásárolni. Ajánlatokat gyűjtöttek, és egyben a véleményemre is kíváncsiak voltak, miután
tudták, hogy Apajon már fejnek „Melotte” berendezéssel. Nyelvtudásnak
itt is híján voltak, ezért ismét én voltam a tolmács.
Úgy két hét múlva, amikor Tischler úr visszatért az ajánlattal, én is kaptam egy ajánlatot: jóval kedvezőbb fizetésért menjek hozzájuk, és feladatul kapom az egész tehenészeti telep műszaki irányítását. A telep terveit
Bója Ferenc nevű építészmérnök készítette, az építési munkák vezetője
Szakály János volt. Nekem János bácsi, akit ismertem. Bár még nem telt
el a szerződésben rögzített három év, de áprilisban eljöttem Apajról. Ott
addigra új igazgató volt, Lakatos Tibor, aki könyörtelenül bevasalta rajtam a le nem töltött 5 hónapot.
Addigra a község is épített egy szolgálati házat négy lakással a Kossuth
Lajos utca másik oldalán, nem messze az eddigi lakásunktól. Átköltöztünk abba, ami nem okozott gondot, mert korábbi szomszédaink, Kárpátiék elköltöztek. Őket egy nagy tragédia érte, mert Péter fiuk balesetet
szenvedett az 51-es úton és meghalt. Akkoriban történt egy másik nagy
tragédia is, hogy volt osztálytársam, az általános iskolában sokszor a padtársam, Decsov Zoli, aki alezredesi rangban berepülő pilóta volt Kecskeméten, egy gyakorlaton lezuhant.
A tsz-ben egy triumvirátus vitte a vezető szerepet: a főkönyvelő Mihalik
László, a növénytermesztő agronómus Horváth Laci és a főmérnök Székely
Zsombor. Később, amikor elkészült a tehenészet, lett egy állatorvos is.
Dömsödön sokakat ismertem, de még többen engemet (a nagyapám
után), ezért szinte vigyáznom kellett, hogy az idősebbeket is én köszöntsem előbb.
1970 végére az épületek elkészültek, és a következő év tavaszán elkezdődhetett a gépek beszerelése. A „Melotte” fejőgép és vezeték szereléséhez egy Tadics nevű fiatal szerb technikus érkezett, akivel németül beszéltünk, és úgy egy hónap alatt mindent készre szerelt. A telepen a vízvezetékszerelő Dolinay Laci volt, aki a nővéremmel egyidős. A villanyszerelő
Hegedűs Jóska és a kőművesek között a sok Mohácsiból is volt egykori
osztálytársam. A lengő-lapátos trágyakihúzó nekem is újdonság volt, sajnos a későbbiekben sokszor meghibásodott. Ahogy közeledett a telep átadási határideje, Katona Bálint, aki később telepvezető lett, egyre gyakrabban látogatta a „leendő” munkahelyét.
Ebben az időben indult vagy erősödött a szövetkezetekben a melléküzemági rendszer. Mihalik Laci, mint kiváló közgazdász, hamar átlátta
ennek előnyeit, és lehetőséget teremtett többféle tevékenység beindításához. Poromb Peti (Péter) kotrógépekkel a délegyházi bányáknál a sóderkitermeléssel hozta a „profitot” a tsz-nek, de a Nagy-tanyán működött egy
műanyag termékeket gyártó üzem – a babagyártás volt az elsődleges –,
több asszonynak adott munkát. Azután a szigetszentmiklósi Autógyárból
is hazatért egy forgácsoló csoport, ebben Fabók Sanyira emlékezem, ő
korábban jó focistaként erősítette a helyi csapatot.
A társasházból megkaptuk az egyik emeleti lakást, mert feleségem
mint községi fogorvos dolgozott. Az emeleti másik lakást Tóth Sanyiék
kapták, aki az általános iskolában osztálytársam volt, és autó-közlekedési
technikumot végzett, javító műhelyt is nyitott. A felesége, Nelli tanítónő

volt, jogosult a lakásra. Az alattunk lévő lakást védőnő kapta, a negyedikre már nem emlékszem. Ide már két gyerekkel költöztünk, mert 1969-ben
megszületett Mariann és 1971-ben András. A tsz-ben egyre bővült a mellék üzemági tevékenység, mert közel volt Budapest, és egyre több vállalkozó keresett új lehetőségeket. Így jött egy szép napon két vegyész, dr.
Pádi Gyula és Tatai Ágota, akik egy gyógyszergyárból ciános hordók tisztításának technológiáját is hozták, és a hordókat olajos hordóként jó áron
lehetett értékesíteni. A mosásra a Balogh tanyán került sor, közel a vasútállomáshoz. Elég sok embernek adtak munkát. Csak remélni lehet, hogy
nem okoztak jelentős környezetszennyezést, és senki sem betegedett meg
azóta. Ahogy közeledett a tehenészeti telep átadása, már én is kaptam
meghívást a havonkénti vezetőségi ülésekre, amelyek általában egy vacsorával végződtek. Felváltva halászlé vagy birkapörkölt került az asztalra. Balogh Laci bácsi mulatni is szeretett, ezért legtöbbször hívatott egy
cigánybandát és éjfélig énekeltünk. A Nagy-tanyán is bővült a tevékenység. Egy Nagy Tibor nevű úr precíziós öntöde megvalósításába kezdett,
amelyhez később engem kért meg vezetőnek. Ez megint legalább tíz
munkahelyet jelentett. Asszonyok készítették a viaszmintákat az öntéshez, több ügyes fiatal lány is dolgozott ott. Az öntőminták is Dömsödön
készültek, rövidesen egy szerszámkészítő csapatunk is lett. A saját gépkocsi használatot támogatta a szövetkezet, kaptam költségtérítést. A kis ötszázas FIAT-unk elég feltűnő volt. Gyakorta vittem munkatársnőket
(Piróth Rózsa, Hermányi Erzsi vagy Katona Edit stb.) a központból a
Nagy-tanyára és vissza a falun keresztül, ezért mindig akadt egy-két „jóakaró” páciens, aki azonnal szólt a feleségemnek, hogy éppen kivel látott.
Még szerencse, hogy a féltékenység ismeretlen volt számunkra.
Később megkeresett Visontay István mérnök, aki a hegesztőgépek
szakmérnöke volt, hogy létrehozna egy hegesztőkészülékeket javító műhelyt, ha lenne rá mód. Visontay István korábban válogatott öttusázó volt,
még versenyző koromból ismertem, tudtam, hogy növelhetjük vele a szövetkezet bevételét. Találtunk a faluban műhelyt is számukra a Kossuth
Lajos utcában, az Irázi Jóska bácsinak volt egy nagy helyisége, ahol 12-14
embert is el lehetett helyezni. A réz alkatrészek felújítását, a savazást
ugyancsak a Nagy-tanyán végezték.
Amikor a tehenészeti telep elkészült, Bója Ferivel kaptunk egy jutalom
utazást egy hétre Jugoszlávia–Olaszország–Ausztria útvonalon, a szövetkezetek által létrehozott utazási irodával, a COOPTURISZT-tal.
Új állatorvos is jött, emlékszem a nevére, Ivanics Ervinnek hívták. Sajnos egy rossz emlék is fűződik a telephez. Az egyik nyáron gond lett a
vízellátással, miután gyakran leégtek a szivattyúk elektromos motorjai.
Arra kellett gondolnunk, hogy az áramellátással van gond. Az egyik napon két villanyszerelő jött Ráckevéről, hogy a telepi transzformátornál ellenőrizzék a vezetékrendszert. A mérőóránál kezdték a vizsgálatot, és az
hirtelen felrobbant. Négyen, akik ott álltunk, égési sérüléseket szenvedtünk, szerencsére áramütést nem. Igen rövid idő alatt jöttek a mentők és a
körzeti orvos is, majd négyünket elvittek a baleseti sebészetre Budapestre.
Nekem a bal vállamra égett rá egy nylon ing, de a seb bekötése után elengedtek. Kiderült, hogy a transzformátor hibája okozta a bajokat, feltehetően villámcsapás érte.
Pádi Gyula további tevékenységeket is hozott. A rágcsáló- és rovarirtó
egységhez dr. Dudás Erzsébet került, akivel később is együtt dolgoztam,
amikor már a Rozmaring Tsz-ben voltunk. Ugyancsak az egész országra
kiterjedő tevékenység lett a szúnyogirtás, amihez leselejtezett lökhajtásos
motorokat alakítottak át. Kis teherautókra szerelték, és porlasztva „lőtték”
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a levegőbe a mérgező vegyszert. Tatai Ágota is indított egy új üzemet, kerámia tárgyakat készítettek, festették és kiégették elektromos kemencékbe.
Ekkor került Dömsödre egy fiatal elektromérnök, Szenttesi László, aki
megfelelő gyakorlattal építette meg a kemencék elektromos fűtéseit. Vele
kapcsolatban történt a következő eset: a már idősödő televíziónk felmondta a szolgálatot. Akkor megkértem Lacit, hogy nézze meg. Rövid szemlélés után kért egy porszívót, majd alapos takarítás után a tv újra működött.
Úgy 1973 elején megjelent Gergely Lajos és Juhász János mérnökök, akik
a borászat terén tették ismerté a Dömsödi Dózsa Tsz-t, mert a rozsdamentes
bortartályokat akkoriban kezdték el használni a nagyüzemű borászatok. Időközben megnősült az elnök fia, ifjabb Balogh Laci, az öccsével Karcsival
szintén a tsz-ben dolgoztak. Laci feleségének lovagolni támadt kedve, hát egy
hátasló is került a Nagy-tanyára. Szóltak nekem, hogy hetente 2-3 alkalommal
jó lenne, ha lovagolnám a lovat, mert a hölgy sem tud többször menni. Így
azután reggelente 6-tól 7-ig felültem a lóra, és egy idő után már terepre is kivittem. A szép tavaszi, nyári reggelek olyankor sok látványosságot is nyújtottak.
Egyszer úgy fél hét után találkoztam az elnökkel, aki szóvá tette, hogy mások
6-tól dolgoznak, én meg lovagolok? Nem folytattam tovább a lovaglást.
Pádi Gyula egyre újabb tevékenységeket hozott Dömsödre, és többször
bevont az újdonságok bevezetésébe. Ilyen volt az „Abonett”, fogyást elősegítő ostya készítés, forgalmazás, ami végül nem volt sikeres. Később a
„Dovit” gyártást szorgalmazta. Ez a szer egy állati takarmány-kiegészítő
volt, főleg édesítő és vitaminok keveréke. Abban az időben a kukoricák
egy gombabetegséget kaptak, fuzárium formájában. Az állatok (főként sertések és szarvasmarhák) nem ették meg a fuzáriumos takarmányt, azonban
ha Dovitot kevertek hozzá, az elfedte a rossz ízt és szagot, a kukorica már
etethető lett. Az édesítőszer szaharin volt, egy osztrák cég a beszállító.
Az osztrákok többször jöttek Dömsödre. Kiderült, hogy vadásznak is,
ezért kaptam a megbízást, hogy szervezzek nekik vadászatot, az engedélyekről gondoskodnak. Akkoriban Sass Gyula bácsi volt az egyik ismert
községi vadász, a fia, Jóska osztálytársam volt az általános iskolában. Több
alkalommal is jöttek az osztrákok, eredményesek voltak, mert elég sok fácánt és nyulat is sikerült lőni, sőt egy alkalommal szarvas is puskavégre került. A Dovit iránti kereslet egyre nagyobb lett, egy nagyobb keverőüzemet
kellett létrehozni. Erre legalkalmasabb az ugyancsak volt osztálytársam,
Rakszegi Gyula lett, akinek az édesapja molnár volt korábban. Ma már a
fia viszi tovább a családi vállalkozást, a jól működő malmot.
Az ezerkilencszázhetvenes évek elején Budapesten beléptünk egy társasházi építkezésbe, majd lassan gyermekeink is iskolások lettek, így azután

1976-ban elhagytuk Dömsödöt. Igyekszem évente ellátogatni a katolikus
temetőbe, ahol nagyszüleim (dr. Tállay Ferenc és felesége) nyugszanak.
Köszönöm az Önkormányzatnak, hogy sírjukat felügyelik, és helyreállították, amikor azt valaki megrongálta. Külön köszönet illeti Doroszlay Lacit
(aki ugyancsak osztálytárs volt), mert tudomásom szerint ő volt az egyik
kezdeményező, hogy a volt községi orvos sírját ne hagyják elenyészni.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy lassan 40 év telt el távozásom óta,
de nem látok jelentősebb változást a faluban, valahogy a XXI. század szele nem fújdogál arrafelé. Az embereknek össze kellene fogni, hogy a falu
külsőleg is megújuljon, szépüljön, és még az átutazóknak is legyen min
csodálkozni.
Budapest, 2021. január
Tállay Ferenc

Községünk, közösségünk
Egy-egy település arculatának változását sok-sok aprónak vélt dolog
befolyásolhatja, azonban nem szabad megfeledkezni a külső gazdasági,
történelmi (ha úgy tetszik, politikai) körülményekről sem! Dömsöd tekintetében is így van. Kiragadva a falu 1970-es évektől napjainkig való
helyzetét, szembetűnő hullámzások sora követi egymást. A kollektivizálást követően, az 1970-es években már erős tsz-ek működtek a faluban, munkahelyet biztosítva az itt élőknek és sok budapesti családnak.
Támogatták a községi tanácsot, az iskolát, a közművelődést, hogy csak
néhányat említsek a sok közül. Az 1990-es évektől a termelőszövetkezet struktúrájában megváltozott, átalakult. A korábban létrehozott melléküzemágak jórészt megszűntek, az addig biztos megélhetést jelentő
munkahelyek úgyszintén. A falu egészségügyet, oktatást, közművelődést érintő működtetése egy az egyben az önkormányzat feladata. Ebben az új felállásban, szigorúan szoros költségvetéssel, valamint sikeres
pályázatok útján lehetséges a község működtetését, fejlesztését fenntartani. Az elmúlt néhány évtizedben többek közt számos új építmény létesítése igazolja a haladást, úgy mint az új egészségház, híd, javuló úthálózat, új víztorony, óvodák és iskolák korszerűsítése, új sportcsarnok és
új művelődési ház. Jelenleg pedig két beruházás indul, egyik az új bölcsőde felépítése, a másik pedig a Duna-parti sétány felújítása, mely Promenád névre hallgat.
Bátran kijelenthetem, hogy Dömsödön a fejlődés folyamatos, lehetőségeinkhez mérten a támogatásokat igyekszik maximálisan kihasználni
a falu vezetése.
-szerk.-

Változó felhõzet a Duna partján
Itt elsősorban nem időjárás-jelentést akartam a címben közölni. A megye III-as felnőtt
labdarúgó csapatunk változó szereplésére kívántam utalni.
Dömsöd : Ócsa 3:0 (0:0)
Csapatunk rendkívül rövid kispaddal kezdte
a találkozót! A szeles időben sokszor megtréfálta az időjárás a focistákat. Az első félidőben kevés helyzet volt, de a Dömsöd egy lehetőségből
szerzett két kapufát. A félidő végén Sass Levente bravúros védése tette lehetővé, hogy 0:0-val
vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben továbbra is négy csatárral rohamozott
csapatunk, amely meg is hozta az eredményt. A
folyamatos támadások közepette már a félidő
elején Szabó István helyezett az ellenfél kapujába. Többet támadott a Dömsöd, és Cserna jó
labdával ugratta ki Czirákyt, a kapus azonban
elhúzta a lábát. A megítélt büntetőt a sértett helyezte a kapuba. Ezután többször kiugratással
próbálkoztak a vendégek. Egyszer sikerrel is

jártak, a kiugró ócsai csatár az üres kapu ellenére kapufára rúgta a labdát, majd a védők felszabadítottak. A 89. percben tűzijáték alakult ki a
vendégek tizenhatosán, melynek végén Rösch
Péter 20 méterről helyezett a jobb felső sarokba.
A második félidőben folyamatos támadásokkal
eredményesen hozta a hazai győzelmet a csapat.
A Kistarcsán elmaradt mérkőzés május 12-én
lesz megtartva.
Dömsöd : Diósd 0:4 (0:2)
A kellemetlen időben lejátszott mérkőzésen
sima vereséget szenvedett csapatunk.
Dunavarsány : Dömsöd 2:2 (2:0)
A mieink góljait Balogh Viktor és Riegel
Bence szerezték. A 79. percben Riegelt kiállította a játékvezető, így 10 emberrel fejezte be a
mérkőzést csapatunk. A kétgólos hazai vezetés
ellenére sikerült pontot szerezni, ez igazán dicséretes.
Dömsöd : Perbál 1:5 (0:4)
Az erős szélben csak a második félidőben

volt egyenrangú partner csapatunk a listavezetővel szemben. A Dömsöd szépítő gólját Faragó
Gábor szerezte.
Jelenleg Dömsöd a hetedik helyen áll 29
ponttal.
A hátralévő hazai mérkőzések:
Dömsöd : Délegyháza
május 9. 16:30
Dömsöd : Pilisszentiván
május 15.
Dömsöd : Szigetszentmiklós május 30.
Dömsöd : Mogyoród
június 2.
Ezek a mérkőzések 17 órakor kezdődnek. A
járványügyi szabályok betartásával lehet látogatni a mérkőzéseket.
Varsányi

Kútfúrás
110-es csatornacsővel –
garanciával.

06-30-964-0485

14

XXXI. évfolyam 5. szám

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 áprilisban
Az eltelt április hónap kicsit nyugodtabb
volt, mint az előző hónapok, most csak 3 riasztásunk volt.
Vonultunk:
28. esemény: április 18-án Apaj Zápor utcába kaptunk riasztást a kunszentmiklósi és a
dabasi kollegákkal közösen, ahol egy kb. 100
négyzetméteres helyiségben tűz keletkezett.
Az épület ajtaja, fából készült oldalfala, a
tetőhéjazatának egy része és egy gépkocsi, ami
ott parkolt is megégett. Kiérkezésünkkor egy
darab gyorsbeavatkozó sugár segítségével megkezdtük a tűz oltását, és több acetilén-, valamint
oxigénpalackot is kihoztunk az épületből. Személyi sérülés nem történt, és még időben meg
tudtuk akadályozni a tűz terjedését is.
29. esemény: 20-án Apajra vonultunk a kunszentmiklósi önkormányzati tűzoltókkal a ráckevei mentős kollegáknak segíteni betegmozgatásban. A kiérkező rajok a jelenlegi járványügyi szabályoknak megfelelően védőfelszerelésben segítették a mentősök munkáját.
30. esemény: május 4-én délelőtt a ráckevei
kollegákkal közösen Dömsöd – Kunszentmiklós közötti vasút szakaszára kaptunk riasztást
tűzesethez.
Dömsödön, a vasútvonal mellett, a 454-es
vasúti szelvényben égett az aljnövényzet. A
helyszínre egyesületünk ért ki elsőként, és oltotta el a tüzet. A ráckevei egység a nagyon keskeny út miatt, továbbá a területvédelem és a továbbriaszthatóság érdekében a dömsödi vasútállomásnál várta meg a Dömsöd ÖTE/1 egységét.
Szertár:
Áprilisban is folytatódott a szertár kialakítása, felújítása.
Kedves követőink, támogatóink!
Egy kis beszámoló szertárunk állapotáról és
támogatáskérés a folytatásához.
Ebben az évben kezdődött el a szertár kialakítása egy az önkormányzat udvarában lévő közel 100 négyzetméteres garázs, tároló részben.
A munkálatok a homlokzat elbontásával kezdődtek, hogy a fecskendőknek magasabb és szélesebb ajtónyílásokon lehessen majd beállniuk,
mert a meglévőkön nem fértek volna be.
A bontás után új alap készült és új pillérek,
majd pedig új „koszorú” is.
Ezek kötési ideje alatt a mennyezet párazáró
fóliázása, hőszigetelése és burkolása készült el.
A mennyezet után ismét a pilléreken és az áthidalókon dolgoztunk, amelyek vakolása és szigetelése is elkészült.
Amikor ezekkel megvoltunk, megkezdtük annak a kis helyiségnek (irodának) a kialakítását,
ahol a jövőben tárolhatjuk egyesületünk iratait,

tarthatunk kisebb létszámban a beavatkozó tagoknak oktatásokat, és amikor negyedévente szakmai
ellenőrzésünk van, akkor az érkező ellenőrző tűzoltókat is itt tudjuk fogadni, az ellenőrzésünket
(dokumentumokat) itt el lehet majd végezni.
Ahol szükség volt rá, ott már el is készült a
falak glettelése, ezzel is előkészülve a festéshez.
A villamoshálózat teljesen új kiépítése is
szükséges, ennek egy része már elkészült.
A beton aljzat is kijavításra került már.
A mai napon az ajtók keretei is összehegesztésre és a falra rögzítésre kerültek.
Először is meg kell hogy köszönjük Polgármester úr segítségét és az önkormányzati dolgozók, illetve tagjaink sok-sok munkáját, hogy már
eddig is eljuthattunk.
Köszönjük magánszemélyek pénzbeli adományát, amit erre a helyiségre tudtunk fordítani.
Köszönjük dömsödi vállalkozók támogatását, akik építőanyagot, munkagépeket ingyenesen biztosítottak számunkra eddig.
KÖSZÖNJÜK!!!
Viszont most már eljutottunk arra a szintre,
ahol egyelőre meg kell majd állnunk a további
munkákkal, mert a keretünk kimerült. Egyesületünk számláján már csak annyi pénz van, ami
biztosítani tudja a biztos működésünket, mert
még van bőven az évből, riasztásunk még számtalan esetben lesz, ebben biztos vagyok, ezért
tankolni kell majd, biztosításainkat be kell fizetni, műszaki vizsgára a gépkocsiknak el kell
menni, és sok eszközünket idei évben is felül
kell még vizsgáltatnunk.
Ha elkészül, nem csak a gépkocsik és eszközeink tárolását fogja szolgálni.
Csatlakozhatunk ahhoz az országos rendezvényhez, amit Nyitott Szertárkapu néven már
biztos vagyok benne hogy sokan hallottak, amikor meg lehet nézni a tűzoltó gépkocsikat és
eszközeinket. Itt tudjuk majd képezni egyesületünk beavatkozó tagjait.
Ha lesz igény rá, szeretnénk majd ifjú tűzoltókat is toborozni, képezni, ezzel is biztosítva településünk önkénteseinek utánpótlás-nevelését.
Ezért azzal a kéréssel fordulunk önökhöz,
hogy ha tehetik, segítsék egyesületünk SZERTÁR projektjét, hogy minél előbb használható
legyen.
Sok munka vár ránk, és még sok anyagot
(vasanyag, villamosvezeték, festék stb.) kell
még megvásárolnunk, hogy egyszer elkészüljön a Dömsödi Tűzoltó Egyesület szertára.
Kérjük, támogassák a Dömsödi Tűzoltó
Egyesületet!
Takarékbank Zrt.
Számlaszámunk:
51700272-10903818-00000000
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V E S Z ET T S É G E L L E N I
K Ö T E L E Z Õ E B O LT Á S

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.domsodi-tuzolto-egyesulet.
webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Az ebek 2021. évi összevezetett veszettség elleni oltását Dömsödön az alábbi
napokon tartjuk:
06. 01. (kedd)
06. 02. (szerda)
06. 03. (csütörtök)
06. 05. (szombat)

16-17 óráig,
16-17 óráig,
16-17 óráig,
10-11 óráig,

Dunavecsei út, Kanól italbolt
Rákóczi úton a malom előtti szabad téren
Széchenyi út – Esze T. út sarok, parkoló
Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kötelező!
Kérjük az oltásra érkezéskor a Covid járványvédelmi előírások betartását!
Az oltás díja: 5.000 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó tabletta árát is!
Kisállat-egészségügyi könyv: 500 Ft (elvesztés, pótlás, új kutya esetén)
Háznál történő oltás esetén kiszállási díjat számítunk fel!
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM rendelet 4. § (7) bekezdése alapján: ,,Veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható.”
A még nem jelölt ebeknél a mikrochip-behelyezés díja: 4.000 Ft.
Dr. Nagy Zoltán
állatorvos
06-20-9347-625

Dr. Siket Péter
állatorvos
06-30-9963-668

Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés május-június hónapban
Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtés

Dömsöd
üdülő

május
20.
10.

június
17.
7.

Házhoz menõ lomtalanítás: A lomtalanítást
Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő

Dömsöd
üdülő

május
14., 28.
10., 24.

június
11., 25.
7., 21.

ingatlan esetében EGY alkalommal (3 m3/alkalom
mennyiségben), házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (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
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Dömsöd – Papp József – Fogathajtás – Fülöp herceg
EMLÉKEZÉS…
Fülöp Edinborough-i herceg 2021. április 09én hunyt el. Szomorú távozása kapcsán nekünk
dömsödieknek szép és dicső emlékek idéződnek fel, elég a lovak szeretetére, a fogathajtásra
és Papp József csapat Európa-bajnok fogathajtóra gondolni.
Kedves Olvasóink! Fogadják rövid emlékező
összeállításunkat Fülöp Edinborough-i hercegről, a fogathajtásról és Papp Józsefről.
(Forrásként köszönettel használtam dr. Sitnikiewicz Lászlóné Papp Judit családi archívumából fotófelvételeket, dokumentumokat, valamint Markóné Zöldág Ágnes közösségi oldalán
megjelent írását.)

„Ezennel a versenyt megnyitom!”
A Nemzetközi Lovas Szövetség /FEI/ 1969.
decemberi kongresszusán Fülöp Edinborough-i
herceget választotta elnökévé. A kongresszuson
hozott határozat a négyesfogathajtást hivatalos
versenyággá nyilvánította.
A rendezvényen az Elnök Magyarországot –
a már jó nevű fogatos nemzetet – kérte fel az első Európa-bajnokság rendezésére.
Így 1971-ben BUDAPESTEN rendezték meg
a versenyt, amelyen Fülöp főhercegtől elhangzott a nagy felhívás:
„Ezennel a versenyt megnyitom!”
Az Európa-bajnokság óriási MAGYAR SIKERREL VÉGZŐDÖTT:
Aranyérmes Abonyi Imre (Kecskemét),
ezüstérmes Fülöp Sándor (Apaj),
bronzérmes Papp József (Dömsöd).

Csapat Európa-bajnok: Abonyi, Fülöp, Papp.
A bajnoki díjakat Fülöp herceg adta át.
Ezzel a történettel szeretnék emlékezni egy letűnt NAGY KORSZAK kiváló szereplőjére...
2021. április 9-én reggel hunyt el Fülöp főherceg a windsori kastélyban.
„A férjem egyszerűen csak az én erőm volt
ezekben az években, és tartozom neki egy nagyobb adóssággal, mint amennyit valaha is követelne. ”
II. Erzsébet királynő
(Markóné Zöldág Ágnes áprilisi bejegyzése a
Facebook közösségi oldalon)
A Dömsödi Hírnök indulásával szinte egyidőben, 1991-től egészen 1996-ig olvashattuk Papp
József: Virradattól napnyugtáig című önéletírását. Az édesapa, nagypapa, egykori tsz-elnök
őszinte vallomása ez az írás. Megjelenik benne a
gazdálkodó ember józansága, szívóssága, kitartása, szorgalma, a föld és a jószág szeretete.
A magyar történelem viharos időszakában, a
kollektivizálást követően meglátta azt a kitörési
lehetőséget, mellyel megszilárdíthatta a dömsödi Aranykalász Tsz ménesének voltát. Versenyeken indította a ménes lovait, öregbítve hazánk és
falunk hírnevét. Az elismerések közt is igen sokat jelentett számára Fülöp herceg gratulációja.
1996-os kiadványában a Magyar Fogathajtás
Emlékbizottsága Papp Józsefnek állít emléket.
Deme János elnök és T. Dögei Imre szerkesztő
így írnak róla:
„Amikor rágondolok, rendre a jóízű, becsületes, derék magyar embert látom lelki szemeimmel… Hangulatot teremtő, társaságot kedvelő
ember hírében állt. Azt tartották róla, hogy első
a nótában, de első a munkában is. Első elnöke
volt a dömsödi Aranykalász Tsz-nek. Génjeiben
hordozta a felmenőitől örökölt föld-, állat- és
lószeretetet. A hajdani magánlótenyésztő ismereteire és megérzéseire hagyatkozva szervezett
szülőfalujában országszerte rangos ménest. Az
1960-as évek elején Papp József neve ott szere-

Fülöp herceg gratulációja

Tisztelgés Fülöp herceg előtt a Vadászati
Világkiállítás alkalmából rendezett I.
Négyesfogathajtó Európa-bajnokság
eredményhirdetésén, az aranyérmes
magyar csapat tagjaként
pelt azok között, akik újraindították Magyarországon a négyesfogathajtást. 40 kancás törzstenyészetet állított fel, aminek lovasaival meg is
kellett jelenni versenyeken. Az első ilyen alkalmat az 1964-es mezőgazdasági kiállítás jelentette, ahová egy bogárfekete kanca ötös fogattal
jelentkezett, a gyönyörű fogat nagy elismerést
szerzett. Részt vettek a Hortobágyi Lovasnapokon is, ahol szintén megnyerték az egyik versenyszámot. Ekkor határozták el Fülöp Sándorral, hogy megszervezik saját pásztorünnepüket,
a Kiskunsági Pásztor- és Lovasnapokat. Hagyomány lett belőle, és mindemellett a négyesfogathajtásban is öregbítette Dömsöd nevét. Beválasztották az első négyesfogathajtó Eb magyar csapatába. A versenyen a magyar csapat
aranyérmes lett. Az évtizedek alatt felépített dömsödi ménesben sok-sok jó képességű fogat- és
ugróló látta meg a napvilágot.”
Sajnos az 1990-es éveket követően a mezőgazdaság átalakulásával a nagyhírű ménes megszűnt.
Papp József elévülhetetlen érdemeire családja és a dömsödiek méltán lehetnek büszkék!
Településünkön utca viseli nevét.
Összeállította: Vass Ilona

XXXI. évfolyam 5. szám

17

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

15 000 Ft + áfa = 19 050 Ft
8 000 Ft + áfa = 10 160 Ft
4 500 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.

PETŐ F I EMLÉKMÚZEUM

Múzeumi hírek
Április 28-án az M4 Sport Kerékpártúra magazin stábja forgatott Dömsödön. Feltérképezték, hogy a kerékpárral ideérkezők milyen látnivalókat, szolgáltatásokat találnak itt. Így látogattak el a Petőfi Emlékházba és
a Duna-parton álló Petőfi-fához.
A műsorban nemcsak Dömsöd, hanem a Csepel-sziget települései közül Szigetbecse, Makád, Ráckeve is szerepelnek még.
Az adás megtekinthető május 12-én az M4 Sport-on, vagy keressék
youtube-on az M4 Sport Kerékpártúra magazin május 12-i adását.

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Nyitva:
kedd, péntek, szombat 10–16 óráig.
Az emlékhely az előírásnak megfelelően maszkban és
oltási igazolvány felmutatásával látogatható!

Telefon: 06-20-253-2589
Belépőjegyek: 500 Ft

Fotó:
Varga
Krisztina

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.

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

Köszönetnyilvánítás
Oly szomorú egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé soha,
Feledni valakit lehetetlen csoda.
Mert akit szeretünk, nem feledjük soha.

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

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-0208
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra, 17 óra.
Lelkipásztor: dr. Urbán Gedeon

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

ÖTVÖS ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk éreztek.
Felesége, lánya, veje, unokái
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Háziorvosi rendelés

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Kiss Márk Zoltán – Fabula Bernadett Fanni
ISTVÁN TIBOR
Kiss Gergő – Havasi Krisztina Nóra
BÁLINT ISTVÁN
Langer András József – Cser Annamária
KÁROLY ZOLTÁN és
TIBOR ZSIGMOND

Házasságot kötöttek:
Fülöp Sándor – Juhász Jázmin

Elhunytak:
Szappanos Ildikó
Bödő József
Horváth István
Nagy Sándor
Tamása Istvánné Varga Erzsébet
Nagy Sándor János
Csók Ilona
Ötvös István
Laki-Tatár Sándor

50 éves
77 éves
71 éves
47 éves
85 éves
75 éves
72 éves
65 éves
65 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: május 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: június első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, Budai
Ignácné, Budai Szilvia, dr. Csanádi Károly, Cser
Györgyi, Földvári Attila, Huszár Nikolett, Ispán
Imre, Katona Krisztián, Markóné Zöldág Ágnes,
Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József, Siket Péter,
Sitnikiewicz 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:

06-20-383-5407

HA BAJ VAN:
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!)

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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Tavaszi receptek
Zöldborsós krumplileves

Fokhagymás csirke

Hozzávalók: 25 dkg krumpli, 15 dkg zöldborsó, 1 sárgarépa, 1
hagyma, 2-3 evőkanál olaj, 1 evőkanál liszt, 1 dl tejföl, só, fűszerpaprika, petrezselyemzöld.
Elkészítés: Az apróra vágott hagymát üvegesre dinszteljük az olajon. Rádobjuk a karikákra vágott sárgarépát, néhány percig együtt
dinszteljük. Megszórjuk kevés fűszerpaprikával, megsózzuk, és felöntjük 1,5 liter vízzel. Körülbelül 5 percig főzzük, ekkor hozzáadjuk
a kockára vágott krumplit és a megmosott zöldborsót. A lisztet kikavarjuk a tejföllel, kevés forró lével hőkiegyenlítjük, és amikor a
zöldségek megfőttek, behabarjuk vele az ételt. Megszórjuk apróra
vágott petrezselyemzölddel, és félrevesszük a tűzről.

Hozzávalók: 8 csirkecomb vagy egy kis egész csirke, 1 csokor újhagyma, kis csokor friss kakukkfű, 40 gerezd fokhagyma hámozatlanul, 2 x 1,5 dl száraz fehérbor, só, bors, olaj.
Elkészítés: Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. A tűzhelyen pirítsuk
meg olajon a csirke bőrét, majd tegyük félre a húst. A vaslábosban a
visszamaradt zsiradékon pirítsuk meg az újhagymát és a kakukkfüvet, szórjunk bele 20 gerezd fokhagymát. Tegyük vissza a csirkét, a
tetejére mehet a maradék fokhagyma. Öntsük fel a fehérbor levével,
sózzuk, borsozzuk a húst. Fedjük le, és süssük a sütőben másfél órát,
majd a fedőt levéve pirítsuk meg a húst. Rizibizivel vagy petrezselymes burgonyával tálaljuk. Ha kivettük a csirkét a lábosból, nyomjuk
ki a héjukból a fokhagymákat, és a vaslábosban maradt többi összetevővel együtt törjük át villával. Öntsük fel a maradék fehérborral, forraljuk át alaposan, és már kész is a finom szósz!

Karalábéleves krumpligombóccal
Hozzávalók: 2 karalábé, 1 sárgarépa, 1 petrezselyemgyökér, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 teáskanál ételízesítő, 1 evőkanál liszt,
olaj, só. A gombóchoz: 15 dkg főtt krumpli, 15 dkg liszt,
1 tojás, fél mokkáskanál só.
Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk, felaprítjuk, olajon megfuttatjuk. Megszórjuk a liszttel, felöntjük vízzel. Hozzáadjuk az ételízesítőt,
ízlés szerint sózzuk, és megfőzzük. A krumplit
összetörjük, hozzáadjuk a lisztet, a tojást meg a
sót, tésztát gyúrunk belőle. Lisztezett kézzel
apró gombócokká formázva tesszük a levesbe.
Addig főzzük, amíg feljönnek a leves tetejére.
Apróra vágott petrezselyemzöldet szórunk rá.

Csáky rostélyos galuskával
Hozzávalók: 4 szelet rostélyos (kb. 60 dkg), 1 evőkanál liszt, 4
evőkanál olaj, 1 fej vöröshagyma, 1 teáskanál paradicsompüré, 2 kávéskanál fűszerpaprika, 5 dl marhahúsleves kockából, 2 dl tejföl, 1
hegyes erős paprika. A lecsóhoz: 2 paradicsom, 2 tv paprika, 1 fej vöröshagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 2 kávéskanál fűszerpaprika, 2 tojás. A galuskához: 30 dkg liszt, 4 tojás, 10 dkg vaj.
Elkészítés: A lecsóhoz a paradicsomot, a paprikát és a hagymát
megtisztítjuk, 1x1 centis kockákra vágjuk. A szalonnát kis kockákra
aprítjuk, serpenyőben kiolvasztjuk. Megpirítjuk rajta a hagymát,
hozzáadjuk a paprikát, a paradicsomot, megpirítjuk, és sóval, borssal, fűszerpaprikával ízesítjük. Felverjük a tojást, a lecsóhoz adjuk,
ha a tojás megkeményedett, félrehúzzuk és hagyjuk kihűlni.
A rostélyos szeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, a tojásos
lecsót ráhalmozzuk, felgöngyölítjük, fogvájóval megtűzzük. Lisztben megforgatjuk, és forró étolajon a húsokat elősütjük (kérgesítjük). Kiszedjük, félretesszük.
A hagymát megtisztítjuk, felaprítjuk, a visszamaradt zsiradékban
megpirítjuk. Hozzáadjuk a paradicsompürét és a fűszerpaprikát,
sózzuk és borsozzuk, felengedjük a marhahúslevessel. A tekercseket visszahelyezzük, és fedő alatt, szép lassan készre pároljuk (kb.
45 perc, de nagyban függ a marhahústól).
Amíg a hús puhul, elkészítjük a galuskát. A lisztet a tojással és a
szobahőmérsékletű vajjal, sóval összedolgozzuk, majd vágódeszkáról forrásban lévő sós vízbe szaggatjuk. Ha feljöttek a galuskák a víz
felszínére, még egyet forralunk rajta, majd leszűrjük.
Amikor a hús megpuhult, a mártást átszűrjük, ha kell, besűrítjük.
A hústekercseket a galuskával és a mártással, tejföllel és erős paprikával tálaljuk.

Bodzaszörp házilag
Hozzávalók: 50 dkg cukor, 10-12 db szép húsos
bodzavirág, 1 citrom, 1 kk. citromsav, 2 ek. ecet.
Elkészítés: Fazékban 4 liter vizet forralunk a
cukorral, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Közben
a lehetőleg frissen szedett bodzavirágokat jól leöblítjük. Ötliteres befőttesüvegbe beletesszük a
bodzavirágokat, a felkarikázott citromot, a citromsavat és az ecetet. Felöntjük a kihűlt cukros
vízzel, jól összekeverjük, lefedjük az üveget. Hűvös helyen 5 napig állni hagyjuk, közben naponta
egyszer jól átkeverjük. Az 5. nap elteltével leszűrjük,
csavaros üvegekbe töltjük, hűvös helyen tároljuk. A
felnyitottat pedig a hűtőbe tesszük.

Tejfölös-epres szelet
Hozzávalók: a tésztához: 4 db tojás, 10 dkg cukor, 1 cs. vaníliás
cukor, 10 dkg liszt, 5 dkg étkezési keményítő, 1 tk. sütőpor. A krémhez: 40 dkg eper + 4 szem a díszítéshez, 5 dl tejföl, 5 dkg porcukor. 1
cs. vaníliás cukor, fél citrom reszelt héja és leve, 4 dkg expressz zselatinfix, 2,5 dl habtejszín.
Elkészítés: Sütőpapírral kibélelünk egy 22x34 cm-es tepsit. A sütőt előmelegítjük 190 fokra. A tojásokat kettéválasztjuk, majd a fehérjét a cukorral, a vaníliás cukorral kemény habbá verjük, hozzáadjuk a tojássárgákat, végül rászitáljuk a sütőporral, az étkezési keményítővel, csipetnyi sóval elkevert lisztet. A masszát a tepsibe simítjuk, kb. 15 percig sütjük, végül tűpróbával ellenőrizzük. A sütőből
kivéve kiborítjuk, a sütőpapírt lehúzzuk róla, és hagyjuk teljesen kihűlni a piskótát.
A krémhez az epret megmossuk, megtisztítjuk, néhány szem kivételével kisebb darabokra vágjuk. A tejfölt elkeverjük a cukrokkal,
a citromhéjjal és lével és az expressz zselatinporral.
A tejszínt kemény habbá verjük, hozzákeverjük a zselatinos tejfölhöz, majd óvatosan beleforgatjuk az eperdarabokat is.
A piskótát hosszában félbevágjuk úgy, hogy két hosszú téglalapot
kapjunk. Egyenletesen az alsó lapra halmozzuk a krémet, majd ráborítjuk a másik piskótalapot. Hűtőbe tesszük 2 órára.
Tálaláskor 8 szeletre vágjuk, a süteményt meghintjük a porcukorral, és a félretett eperrel díszítjük.
Budai Ignácné
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