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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Még egy hónappal ezelőtt sem tudtam volna elképzelni azt, hogy Dömsödön ne legyen koronavírussal fertőzött személy! Pedig május közepén
bekövetkezett ez a várva várt állapot! Dömsöd lakói között jelen pillanatban nincs – legalábbis hivatalosan – fertőzött személy! Hosszú utat tettünk meg idáig! Úgy, ahogyan országunk is, Dömsöd is megszenvedte ennek a pusztító világjárványnak minden következményét! A mögöttünk
hagyott hónapokban nem egy tragédia rázta meg nagyközségünket.
Együttérzünk az itt maradottakkal, az eltávozókat nem felejtjük el!
Az, hogy mára szinte teljesen lecsengett a harmadik hullám, annak köszönhető, hogy európai szinten is előkelő helyet foglalunk el az oltakozás
tekintetében! Ez a pozitív megállapítás Dömsödre is vonatkozik! Értesüléseim szerint a felnőtt lakosságunk több mint 60 százaléka oltakozott
már. Ez nem jelenti azt, hogy egyszer és mindenkorra magunk mögött
hagytuk a járvány minden fázisát! A még érvényben lévő védekezési rendelkezéseket továbbra is szigorúan tartsuk be! Még egy nagyon fontos
dolog! Akik eddig még nem vették fel valamelyik oltást, azokat nagyonnagyon kérem, hogy vizsgálják felül az eddigi nézetüket, és regisztráljanak valamelyik vakcinára, a maguk és embertársaik védelmében! Köszönöm előre is! Köszönöm eddigi türelmüket a korlátozások elviseléséhez!
Amikor e sorokat olvassák, akkor már az utolsó simításoknál tartunk a
Hajós parkban felépült Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ ünnepélyes átadásához! 2021. június 18-án 11 órakor Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk és Szabó István, a Pest megyei Közgyűlés elnökének jelenlétében adjuk át a Dömsödi Polgároknak – birtokba vételre –
az egészségügyi intézményt! Ez nem jelenti azt, hogy a következő napokban már ott rendelnek az érintett orvosok. A használatbavételi engedély
megérkezése után, egy-egy hétvégén fogunk segíteni az orvosoknak, védőnőknek a költözködésben. Az új helyszínen történő rendelési időkről
tájékoztatni fogjuk lakóinkat!
Hosszú hónapok sziszifuszi munkája után végre megkaptuk a „Promenád fejlesztése Dömsödön” című projekt támogatási szerződését! Különböző félreértések miatt (nem mi voltunk a félreértők!), az utóbbi fél évben
még az is felmerült, hogy a jövő évre kell halasztanunk a Duna-partunk
rendbetételét! Szerencsére országgyűlési képviselőnk és mások erőfeszítéseit végül is siker koronázta! Még ebben az évben megvalósíthatjuk régóta dédelgetett álmunkat! Elárulom őszintén, hogy valamikor az év elején
úgy gondoltam, hogy a strandszezon kezdetére készen leszünk az összes
földmunkával. Nem így történt, így rengeteg kompromisszumra lesz
szükségünk a kiviteli munkák során!
Bölcsőde! A héten megtörtént a nyertes kivitelezővel a munkaterület
átadás-átvétele. Úgy tűnik, hogy jó céget választottunk az építkezéshez!
Olyan elánnal láttak neki a munkának, hogy most azt gondolom, ha ezt az
ütemet fogják tartani, akkor jóval a határidő előtt birtokba vehetik a kisgyermekek a bölcsit! Ha jól belegondolok, nagyon dolgos hónapok előtt
állunk!

Fotó: Vass

MEGHÍVÓ
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a Magyarország Kormánya által támogatott
PM_EUALAPELLATAS_2017/7 pályázat keretében a
Hajós parkban megépült

Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
ünnepélyes átadójára,
amelyre 2021. június 18-án 11 órakor kerül sor
a Dömsöd, Szabadság út 48. szám alatt.
Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk!
Tisztelettel: Bencze István polgármester
Június 4.-e az I. világháborút lezáró gyalázatos „békediktátum” 101.
évfordulója. A Dömsödi Kármentő Egyesület tagjai pályázatot írtak ki –
általános iskolás tanulóknak – a Trianoni paktummal kapcsolatban! Nagyon kíváncsi vagyok a szombati díjkiosztó gálára! Örömömre szolgál,
hogy Dömsödön vannak olyan fiatalok, akik felnőtté válva sem felejtik el
ezt a történelmi igazságtalanságot!
A végére maradt a pedagógusaink ünneplése. Az is lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni írásomat, hiszen a hagyományok szerint június első vasárnapja a PEDAGÓGUSOKÉ! Így nagy betűkkel! A Pedagógusnap alkalmából szeretettel köszöntöm az iskoláink és az óvodánk tantestületeit! Köszönöm helytállásukat, amelyet a mögöttünk
hagyott pandémiás időszak ellenére is tanúsítottak! Nagyon jó pihenést kívánok Valamennyiüknek!
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI NAPLÓBEJEGYZÉS
– Egészségház: Meghívó, Köszönetnyilvánítás
– Település-fenntartási csoport pillanatkép
Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önöket a Dr.
Székely Zsigmond Egészségügyi Központ és Hajós park ünnepélyes átadására, amely időpontja 2021. június 18.
11:00 óra.
Az Egészségügyi Központot és Hajós
parkot átadják Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke és Bencze
István polgármester urak.
Köszönetnyilvánítás
A Dömsödi Hírnök előző számában
felhívást tettünk közzé, amelyben Önökhöz fordultunk szíves támogatásukért. A
felhívás nyitott fülekre talált, és többféle
módon érkeztek felajánlások. Szervezési
feladatok vagy kétkezi munka vállalása,
saját növények, virágbolti virágok, illetve anyagi hozzájárulás formájában kaptunk támogatásokat, amelyek mind hozzásegítenek ahhoz, hogy az Egészségház
parkosítása az átadásig elkészüljön.
Szeretnék köszönetet mondani!
Szervezési feladatok vállalásáért: Jaksa Szabina, Várkonyi Márk.
Növények, virágok felajánlásáért: Bella Virágbolt, Éliás-Földvári Zsuzsanna,
Csécs Zsigmondné, Földváriné Zsuzsi, Jakosné Czékmán Anita, Várkonyi György, Várkonyi Márk.
Anyagi hozzájárulásért: Hajós Eszter Mária,
Ila Gáborné, Pelyhe Edit, Sarkadi Mónika és
Szabó Péter, Bencze István polgármester, Lázár
József képviselő, Muzs János képviselő, Szabó
Andrea alpolgármester, Szomor Dezső külsős
alpolgármester.
Település-fenntartási csoport pillanatkép
Pünkösdhétfőt követő keddi napra szabadságot vettem ki, hogy a Település-fenntartási csoport tagja legyek egy nap erejéig, a parkosításhoz szükséges növények beszerzése miatt. A
reggel fél 8-as munkafelvételtől kezdve alkalmam nyílt bepillantani a Csoport egy dolgos
hétköznapjába. Voltak, akik fűnyíróval, fűkaszával indultak útnak. Nekik nem volt egyszerű
dolguk az előző heti esőzések és igencsak megnövekedett fű és gaz miatt. Mások az Önkormányzat udvarán található műhelyben vették fel
a munkát, megint mások pedig egyéb önkormányzati területekre indultak feladataik elvégzésére. Gyökeres Áronnal, miután két munkatársat fűkaszával együtt egyik helyszínről a másikra juttattunk, egy-egy ásó és csákány társaságában nekifogtunk a felajánlott pampafüvek begyűjtésének.

A reggeli „edzés” után Áronnal, Siposné Katalinnal és egy munkatársukkal elindultunk egy
szigetszentmiklósi virágkertészetbe, ahol tudtuk, a legkedvezményesebben tudunk vásárolni,
felelősen gazdálkodva az összegyűlt támogatásokkal. A lista alapján hozzávetőleges költségvetést állítottunk össze, amelyben előzetes,
helyszíni körbejárásával Jaksa Szabina nyújtott
nagy segítséget. Áron határozottan és hozzáértéssel szedte össze a megfelelő növényeket, miközben folyamatos költségkontrollt gyakoroltunk, mert az összegyűlt pénznek fedezetet kell
nyújtania az eső által kimosott fűmag pótlására
és majd az egynyári virágok finanszírozására is,
a mentőbejáró középpontjában, a díszes kandeláberek lábánál. Ügyes logisztikával valamenynyi növény bekerült az önkormányzati Toyota
Hiace rakterébe.
Hazaérkezésünket és a kipakolást követően
felszereléseket, anyagot szállítottunk egy önkormányzati lakáshoz, ahol a munkatársak javítási munkákat végeztek. A délutáni felajánlónk
előtt még – lakossági bejelentés alapján – egy
autó által kitaposott árokpartot tettünk rendbe a
hozzánk csatlakozó két munkatárssal.
Másnap Várkonyi György képviselőtársam
részvételével az előzetesen kialakított koncepció mentén (növényszigetek létrehozása) megkezdődött a növények ültetése, amely folyamat

a még futárszolgálattal kézbesítésre
kerülő sövénnyel és virágbeszerzéssel folytatódik, a végső összkép kialakítása érdekében. Költséghatékonyság miatt kisebb méretű növényeket
szereztünk be, amelyek fejlődésével
szépülhet a park.
A héten, amikor arra jártam, két roma származású srác tekert el mellettem. Örömmel hallottam a beszélgetésüket, ahogyan értékelték az Egészségház területén feladatukat végző
önkormányzati dolgozók munkáját és
a terület szépülését.
Tanulságos nap volt számomra,
amiből látom, az önkormányzati dolgozók minden nap ezer felé mennek.
Napi feladatvégzésüket nagyban befolyásolja az önkormányzati területeken növekedő fű nagysága, a különböző lakossági bejelentések, az ad
hoc jellegű vagy havaria feladatok
felmerülése. Ezekre tekintettel kérem,
néha próbáljuk türelmetlenségünket
enyhíteni, mert nincsenek könnyű
helyzetben. Ezúton is köszönöm
munkájukat!
Tisztelettel és köszönettel:
Kommunikációs, Idegenforgalmi
és Innovációs Bizottság
Katona Krisztián képviselő, Bizottság elnöke

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfő

Idő
8.00–12.00,
13.00–16.00

Kedd

Nincs

Szerda

8.00–12.00,
13.00–16.00

Csütörtök

Nincs

Péntek

8.00–11:30

Polgármesteri Hivatal telefonszáma:
06-24-523-123
Dömsöd Nagyközség honlapja:
www.domsod.hu
Közösségi kommunikáció:
„Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Fórum” facebook csoport
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Lapozgató
Rovatunkban a 30 éves Dömsödi Hírnök cikkeiből szemezgetünk.
1996. júliusi, illetve 1997. júliusi számunkban jelentek meg az alábbi írások:

A vizsga kötelez!
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület 23 tagja féléves
vendégváró képzés után 1996. június 22-én vizsgát tett a falusi vendéglátás alapismereteiből.
Lázas készülődés és tételkidolgozás előzte meg a jeles napot. A vizsgabizottság előtt kellett számot adni mindarról az
ismeretanyagról, melyet az előző hónapokban adtak le a tanárok.
A vizsgabizottság tagja volt Bene Mária, a Falusi Turizmus Országos Szövetségének titkára, Vasné Schuszter Margit, a csákvári falusi vendéglátók vezetője, Vörös Andrea
jegyző, valamint jelen volt Galántai László, a Pest Megyei
Önkormányzat idegenforgalmi szakembere.
A csoportunkkal együtt vizsgázott még két vidéki hallgató
Szilvásváradról és Dombóvárról.
Mindannyian sikeres vizsgát tettünk, így már vendégvárókból képzett vendéglátók lettünk. Remélhetőleg már az
idei szezonban – s nem csak a nyári – többen is vendéget tudnak fogadni, s a gyakorlatban bizonyíthatják tudásukat.
A minőségi vendéglátás alapjait leraktuk községünkben.
Itt szeretnénk a kedves olvasó figyelmét felhívni arra,
hogy továbbra is várjuk azokat az ajánlatokat, programlehetőségeket (lovaglás, kosárfonás, házitészta-készítés stb. stb.),
melyeket közösen értékesíteni tudnánk a falusi vendéglátás
keretén belül.
Minden olyan termék vagy szolgáltatás iránt nyitottak vagyunk, melyekre vevők lehetnek a leendő vendégek, illetve
az itt nyaralók. (Címünk: 2344 Dömsöd, pf. 42., vagy csütörtökönként a központunkban, a Petőfi emlékháznál a délutáni
órákban személyesen is leadhatók.)

Kukucskáné háza újra életre kelt
Talán a helyi lakosság előtt ismert,
hogy a mai Petőfi Emlékmúzeum épületében valamikor becenevén „Kukucskáné” látta vendégül Petőfi Sándort,
amikor Dömsödön járt vagy átutazott.
A múzeum udvarán található lakóépületet a „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület használatába átadták, olyan
céllal, hogy kialakítsa a központját:
egy információs irodát és egy klubot.
Az épület használatáért cserében vállalta, hogy gondozza mind a két épületet, az udvart és az utcai kertet.
Jelenleg a múzeum belső meszelése
és takarítása után a leendő klubot teszszük rendbe, meszeljük ki és rendezzük be.
Örömmel vettük azon felajánlásokat, melyek alapján egyre több értékes
régi használati tárgy és eszköz került a
múzeumba és az udvarára.
Nagyon sok egyesületi tag vesz
részt az építő és gyűjtő munkában.
Szívből jövő köszönet érte!
Az utókornak egy naplóban örökítik
meg azok nevét, akik részt vettek a
munkában.
Külön köszönet a tárgyi emlékekért
Laczi Pálnak, Stein Jánosnak, Balogh

Lászlónénak, Rátkai Mihálynak, a remekbe szabott és jó állapotú ökrös
szekérért Gyöngyösi Péter örököseinek, Laczi Gábornénak, ifj. Gyöngyösi Péternek és Sinkóné Gyöngyösi
Ilonának.
Bödő Mihály gondos kezei már bemutathatóvá tették ezt a hangulatos
eszközt. (Petőfi hasonló felépítésű hatökrös szekéren utazott.)
Itt hívjuk fel olvasóink figyelmét
arra, hogy ha akadna olyan régi használati tárgy, eszköz, mely a múzeum
jellegét ismerve közönség elé tárható,
úgy azokat szívesen átvennénk bemutatás céljából.
Terveink szerint, amint anyagi körülményeink megengedik, úgy a hangulatos udvarban zenés és irodalmi estéket szeretnénk rendezni helyi és
meghívott előadókkal.
Ezzel is még előbbé téve az egykori
Kukucskáné házát.
Addig is minél többen látogassanak
el a múzeumba, ismerjék meg Petőfi
és Dömsöd történetét.
„Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület

Ismét volt földárverés Dömsödön
Mint a címben is jeleztem, ismét volt földárverés Dömsödön. A
Magyar Közlönyben történt meghirdetésnek megfelelően 1997. június 23-24-25-én a Pest Megyei Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal árverési csoportja a II/3. Földalap keretéből – elsőként Dömsödön –
összesen 21 ha 773 m2 580,98 AK értékű szántó művelési ágú termőföld területre tartotta meg az árverést.
Az érdekeltek tájékoztatásával és az árverésen a sikeres egyezség
lebonyolításával a Földrendező Bizottság hatékonyan – sőt az árverési biztos által elismerésre méltóan – segítette a csoport munkáját.
Az árverésen elkelt terület állami tulajdonú – a volt Csaplár tanyai
szilvás, ma napraforgótábla – a Hidrofer Kft. tartós földhaszon bérletében volt. Helyrajzi száma 0242/2. E helyrajzi számú területből 18
ha 1344 m2 került magántulajdonba. Vitára és meg nem értésre adott
okot, hogy e terület alagcsövezve van, és az árverés kitűzésekor korlátozó tényezőként ez nem szerepelt. Ugyan a kft. ügyvezetője az árverés második napján közölte az értéknövelő beruházást és annak egy
hektárra jutó összegét, az árverők ezt így nem fogadták el. Ez a tény
az árverési jegyzőkönyvben rögzítésre került.
A másik, kisebb területre (0267/2 hrsz.) árverezőknek hasonló ügy

miatt bosszankodniuk nem kellett, mert ott nem volt értéknövelő beruházás. A területen repce volt, melyet az előző napon be is takarítottak róla. Így az rövid időn belül birtokba is vehető lesz...
Összességében a leadott kárpótlási jegyek közel egynegyedéért vásárolhattak termőföldet az árverezők 1000 Ft/AK értékben.
Most már elmondható, hogy Dömsödön befejeződött a földárverés.
Mindenki gondolkodhat a maradék kárpótlási jegyének felhasználásáról.
A bizottságunk is a munkája vége felé közeledik. Elvégeztük azt a
munkát, amit a rendelet előírt, és amire még az előző képviselő-testület felkért (megválasztott). Tettük mindezt néhányuk szerint jól, mások szerint kevésbé jól, van aki szerint pocsékul. Egy biztos, a sok fáradozás ellenére sem tudtunk állami területből árverésre többet kiharcolni. Ezen a téren nemcsak a mi „kis” bizottságunk, de a törvényhozó, a kormányzati és a „magas” hivatali munka is elégtelenre vizsgázott, mivel nem tudták biztosítani a törvényben rögzített 20% állami
tulajdonú termőföld árverésre bocsátását.
Denke Gábor,
a Földrendező Bizottság elnöke
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Munkalehetõség!
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
MUNKAVÉGZÉS HELYE: 2316 TÖKÖL, RÁCKEVEI ÚT 6.
Fegyveres biztonsági őr
Munkalehetőséget akkor is tudunk neked
biztosítani, ha csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezel.
Annyit kérünk, hogy legyél:
1. Büntetlen előéletű
2. Magyar állampolgár
3. Egészségügyileg alkalmas
Cserébe kínálunk:
1. Kezdő bruttó 230.000 Ft fizetést

2. Nettó 12.500 Ft/hó cafeteria juttatást
3. Szociális és utazási támogatást
4. Egészségügyi ellátást

Felügyelői munkakör
Mire számíthatsz?
1. Fizetés minden hónap 5.-ig, kezdő bruttó
306.000 Ft – 357.000 Ft
2. Cafeteria nettó 12.500 Ft/hó
3. Lakhatási támogatás

4. Szociális és utazási támogatás
5. Egészségügyi ellátás
6. Tervezhető jövő
7. Továbbképzési lehetőségek biztosítása
Mit várunk el:
1. Érettségi bizonyítvány
2. Büntetlen előélet
3. Magyar állampolgárság
4. 18. életév betöltése
5. Elhivatottság!! ☺

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

A DÖMSÖDI HORGÁSZIRODA NYITVA TARTÁSA:
MÁJUSTÓL MUNKANAPOKON 8–12 óráig.
CÍME: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A 06-30-260-0957 vagy a 06-30-350-8820-as TELEFONSZÁMOKON KÉRHETNEK!

H.E. Elnöksége
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Gondolatébresztõ II.
Nem szeretnék plágiumot elkövetni, de nem
igazán tudtam más címet adni gondolataimnak.
Ispán Imre irodalmi gondolataival szemben, én
egy gyakorlati problémára szeretném felhívni a
figyelmet.
KRESZ
Dömsödön is érvényesek a közlekedési szabályok, amelyeket a KPM-BM 1975-ös többször módosított rendelete tartalmaz. A közlekedési szabályoknak vannak olyan részei, amelyek a biztonságot növelik, de vannak részek,
melyek nem betartása egyszerűen lehetetlenné
teszi a normál közlekedést. Mivel mostanában
rendszeresen tapasztalok a Kossuth Lajos úti
boltok előtt, a Határ utca elején, a Thököly utca
elején, a Dózsa György út elején, a Szabadság
út elején stb. szabálysértéseket, az ide is vonatkozó KRESZ szabályokat kigyűjtöttem, hiszen
az ismétlés sosem árt.
Megállás
40. § (1) *Járművel megállni – ha közúti jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből
más nem következik – csak az úttest menetirány
szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy
sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.
(2) *Egyirányú forgalmi úton az úttest bal
szélén – ha közúti jelzésből más nem következik – akkor szabad megállni, ha a jármű mellett
az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter
szélességű hely marad.
(5) Tilos megállni:
a) ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza;
b) ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal
vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely
nem marad;
c) be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban
vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti;
d) körforgalmú úton, útkereszteződésben és
az úttestek széleinek metszéspontjától számított
5 méter távolságon belül,
e) kijelölt gyalogosátkelőhelyen, valamint a
gyalogosátkelőhely előtt személygépkocsival,
motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral,
kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül;
(8) A járdán – részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad megállni, ha

a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a
felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot
nem haladja meg.
Várakozás
41. § (1) A 40. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a várakozásra is.
(2) Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdésében
említetteken túlmenően]:
c) ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az onnan történő kihajtást – az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárulása
nélkül – akadályozza.
43. § (1) Kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is – elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik.
Van még néhány jelenség, amelyet szeretnék
itt megemlíteni, amely veszélyes vagy roppantul idegesítő lehet, és a szabályokkal is ütközik.
Gyakran tapasztalom, hogy a jármű vezetője megáll, várakozik, és a tompított fényszórót felkapcsolva hagyja. Helyzetjelzőre
kellene váltani, hiszen a szembe közlekedőt
rendkívül zavarja, főleg, ha a bal oldalon várakozik (szabálytalanul).
Reggelenként az Apajra, Ráckevére járó kisdiákok és (szüleik!) a Dabi körút elején az úttesten vagy az útpadkán várakoznak a buszra.
Rendkívül veszélyes, és megnehezíti a Dabi körútról a kikanyarodást az 51-es útra. Egyébként is
van elegendő hely a buszmegállónál a járdán.
Egyre gyakrabban tapasztalom, hogy hangjelzéssel jelzik, hogy megérkeztek valakiért, és
többszörös dudálással sürgetik a várt személyt.
Szeretném megjegyezni, hogy ez is szabálytalan, és zavaró lehet a környéken közlekedőknek
és lakóknak.
A cikkel azt szeretném elérni, hogy valamennyi közlekedő igyekezzen betartani a közlekedési szabályokat. Akinek az a dolga, az igyekezzen betartatni a közlekedési szabályokat. Az
önkormányzat meg segítse elő a szabályozatlan
területek megfelelő szakszerű szabályozását.
Varsányi

MEGHÍVÓ

„Egy elszármazott vérvonal
Hajós Menyhért családjának
története Dömsödtől – Szadáig”
című könyv bemutatójára,
mely a már korábban megjelent:
Kicsiny községünk nagy története
c. helytörténeti füzetsorozat
5. kötete.

Június 26-án szombaton
délután 17 órakor
a dömsödi Szőgyényi Sándor Emlékház
(Baross utca 8.) udvarán.
Beszédet mond:
Kövendy Angéla történelemtanár.
Majd a szerzővel: ifj. Jancsó Attilával és
Rába Krisztinával, a szadai Hajós-ág
leszármazottjával beszélget a könyvről.
A bemutató után megtekintésre kerül:
Csapó Ádám közel 130 db-ból álló
képeslapgyűjteménye Dömsödről.
A bemutatón közreműködik:
Sipos Evelin és Balikó Mariann.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

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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Javított eredményességén a felnõtt labdarúgó csapat
Az elmúlt hetek változó sikerei után két sok
gólt hozó mérkőzésen győzött csapatunk, majd
idegenből is elhozta a három pontot.
Dömsöd : Délegyháza 5:2 (3:1)
jv: Tusa (Ficsor, Rizk)
Dömsöd: Csete János – Feith Tamás, Nagy
Attila (Szabó István 46. p.), Kerekes Zoltán,
(Bábel Norbert 54. p.), Szabó Zoltán – Turcsán
Tamás, Rösch Péter, Faragó Gábor – Csonka
Norbert, Cziráky Tamás, Végh Gábor.
Edző: Szanyó Tibor.
Már a mérkőzés elején nagy helyzetet alakított ki a Dömsöd. Turcsán jól helyezett, de
gyenge lövését kivédte a kapus. A 29. percben
azonban már nem volt akadály, Turcsán nagy
helyzetbe került és közelről biztosan fejelte a
hálóba a labdát. Innentől kezdve nyugodtan játszott csapatunk. A 32. percben Végh Gábor,
majd a 35. percben Cziráky szerzett szép gólt. A
39. percben a védőink csak a hátát nézték egy
gyors támadás végén Lázárnak, az ellenfél csatárának, aki elrúgta a kapus mellett a labdát. 3:1el vonultak a csapatok pihenőre.
A második félidő elején ismét Cziráky Tamás
szerzett szemfüles gólt. Ezzel biztosította hogy
háromgólos vezetés birtokában nyugodtan játsz-

hasson csapatunk. A nyugodtság eredményeként némi mezőnyfölénybe kerültek a vendégek. Az 55. percben az ellenfél csatára, Dudás
próbált kiugrani, de Csete is vetődött a labdáért.
A kapus nem tudta birtokba venni a labdát, a
csatár átesett a kapuson, ezért a játékvezető büntetőt itélt (jogosan). A tizenegyest Mótyán értékesítette. A 82. percben Szabó István gólja zárta
le a mérkőzést.
A sokszor mezőnyfölényben játszó Délegyháza ellen remek támadójátékkal sikerült biztos
győzelmet aratni. Amiben még felülkerekedett
csapatunk, a védelem helytállása. Itt szeretném
kiemelni Nagy Attilát, aki szükségből játszott,
és hiba nélkül lehozta az első félidőt. A mérkőzésen ugyan nem volt nagy iram, de az egész
csapat dicsérhető kitartó játékáért.
Dömsöd : Pilisszentiván 5:2 (3:0)
Jv: Józsa (Rózenbeiger, Kun)
Dömsöd: Csete – Feith, Kerekes, (Király J.
53. p.), Szabó Z. – Turcsán (Rácz 60. p.), Faragó, Rösch – Csonka, Szabó I., Cziráky, Végh G.
(Balogh V. 60. p.). Edző: Szanyó Tibor.
Gólszerzők: Rösch 11-esből, Szabó I., Szabó
I., Cziráky 11-esből, Balogh V., az ellenfél részéről Gieber, és Fülep 11-esből.

Az esős, szeles időben fontos győzelmet aratott csapatunk.
Pünkösdkor Pilisvörösvárra látogatott csapatunk.
Pilisvörösvár : Dömsöd 2 : 3 (1:1)
jv: Zelman (Berkes, Ács)
Dömsöd: Csete – Feith, Király, Kerekes,
Szabó Z. – Turcsán, (Moharos 72. p.), Rösch,
Végh G. – Csonka, Balogh V. (Cserna 64. p.),
Szabó I., Cziráky.
Edző: Szanyó Tibor.
A 20. perctől emberhátrányban játszott csapatunk, mert Rösch Pétert a játékvezető kiállította. Ennek ellenére sikerült elhozni a 3 pontot
a küzdelmes mérkőzésen.
Gólszerzők sorrendben: Végh G. 25. p.,
Szakszon 41. p., Fenyő 51. p., Balogh V. 60. p.,
Végh G. 83. p.
Értékes győzelem vendégként! Ezzel megerősítette a 7. helyét a tabellán Dömsöd.
Csapatunk még két mérkőzést játszik hazai
környezetben:
Dömsöd : Szigetszentmiklós május 30. 17 óra
és Dömsöd : Mogyoród június 2. 18 óra.
Hajrá Dömsöd!
Varsányi Antal

Online hírvadász
„Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Fórum” csoport
Bencze Zoltán június 03.-i bejegyzése:

„Promenád fejlesztése Dömsödön”
A tavaly októberben a Duna-part turisztikai
célú fejlesztése céljából bejelentett „Promenád”
néven elhíresült projekt közel 8 hónap után ma
egy új, fontos lépcsőhöz ért. Ma megkaptuk a
Kisfaludy Nonprofit ZRt.-től az aláírt támogató
okiratot, és nekiláthattunk a megvalósításnak.
Az elmúlt hónapokban – sok ember nem kevés munkájával – sikerült elérni, hogy a projekt a
kezdeti 196 millió forintos támogatás helyett 249
millió forint támogatást kap, vagyis a projekt
ÁFA-tartalmát sem kell településünknek fedezni.
A tervek szerint a jelentős útfelújítást (Középső-Dunapart), parkolókat, sétányt, kerékpáros pihenőt, járdát, sólyapályát tartalmazó beruházásban sor került a Petőfi-fa életének meghosszabbításához szükséges, meglehetősen költséges beavatkozásra, megújul a zöldfelület, a
sétány részen az elektromos vezetékek a föld alá
kerülnek, a közvilágítást kandeláberek váltják
ki. A kerékpáros pihenőben nem csak a pihenésre lesz lehetőség, hanem a kisebb javítások
elvégzésére, az elektronikus eszközök töltésére,
illetve ingyenes wifi használatára.
A szelfi és csoportképet készítők pedig
biztosan örülni fognak az óriásbetűs településnévnek is.

Az elmúlt hónapokban az önkormányzat
pontosította a terveket, illetve folyamatosan
egyeztetéseket folytatott a Miniszterelnökséggel, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és a
Kisfaludy Nonprofit ZRt.-vel annak érdekében,
hogy a részünkre felajánlott turisztikai fejlesztési lehetőség minél kevesebb kompromisszummal tudjon megvalósulni.
Bízom benne, hogy ez a válasz azok számára
is kellően informatív, akik már másutt azt firtatták, hogy vajon hova tűnt az erre szánt pénz. (és
amit még csak ezután fogunk megkapni)
„Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Fórum” csoport
Szabó Andrea május 24-i bejegyzése

Közösségi hírek
Lassan végére érünk ennek a járványhullámnak is, amelyről soha nem gondoltuk volna,
hogy elkövetkezik. Sokat javult a helyzet, kevesebb a beteg, könnyebb a családok helyzete is,
de azért a segítő szándék nem szűnt meg. Nagyon sok felajánlás volt az elmúlt hónapban is.
Kaptunk élelmiszert, ruhaféléket, nagyon sok
bútorfelajánlás érkezett. Emellett fuvarozásban
is kaptunk segítséget.
Szeretném megköszönni elsősorban a Szomor Húsüzemnek a felajánlott élelmiszereket és
Bognár Zsuzsinak a közreműködést. Köszönet
Muzs Jánosnak a szállításért, Bajnokné Irénnek,

Bajnok Irénkének a csomagolásért. A kiszállításban való közreműködést köszönjük Ambruska Margitnak, Oroszi Izának, Miskolcziné Marikának, Csehi Péternek, Csengődiné Erzsikének. Külön szeretnék köszönetet mondani a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak,
amelynek munkatársai nagyon aktívan kiveszik
részüket az étel adományok megfelelő családhoz való eljuttatásában. Sok csomagot visznek,
cipekednek, járják a falut. Általuk sok olyan
családhoz és idősekhez jutnak el a csomagok,
akikről nem is tudunk. A ládák fuvarozásáért
szeretnék köszönetet mondani Tűz Péternek, a
bútor fuvarozásokért Varga Tamásnak és Lakatos Károlynak. Ruhafelajánlások, játékok,
DVD-k és egyéb más felajánlásokért tartozunk
köszönettel: Bibók Rékának, Tóth Sándornénak, Tóth Mihálynak, Müller Mónikának, Sámsonné Melikánt Mariannak, Iványi Ágnesnek,
Oláh-Binszki Erikának, Hegedűsné Zsuzsának,
Duzmathné Dollinger Mariannának, Felföldi
Zsuzsanna Andreának, Prail Panninak, Tamasa
Erzsébetnek, egy fiatal házaspárnak, akik nevük
mellőzését kérték, Cser Györgyinek, Orosz Józsefnének és ifj. Orosz Józsefnek, Alberczki
Sándornak, Dudás Dezsőnek, Horogné Turóczi
Juditnak, Szakos Jánosnak, Agárdi Laurának,
Szilágyi Anikónak, Gál Krisztinának, Csörgő
Szabolcsnak, Csécs Lászlónak, Jakab-Kovács
Adélnak, Perger Máténak, Juhász Alexandrának,
Kiss Péternek. Sajnos nem minden nevet tudtam
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kiolvasni – bár saját magam írtam –, de napközben sok az elfoglaltságom, és előfordul, hogy
kapkodok. Akit név szerint nem említettem,
azoknak is hálásan köszönjük a jó szándékot!
A héten kaptam a jó hírt Bazsonyi Zsolttól,
hogy fogunk burgonyát kapni a jövő hét elején.
Akinek ruhára van szüksége, a művelődési
házban jelentkezzen nyitvatartási időben. Egyesével lehet válogatni. Itt szeretném megköszönni Csabai Juliannának, hogy a ruhák között szép
rendet rakott.
Dömsöd Nagyközség honlapján
2021. jún. 02.-i bejegyzés
ÁLLÁSLEHETŐSÉG –
Ráckevei Rendőrkapitányság
A Pest MRFK Ráckevei Rendőrkapitányság Vezetője álláslehetőséget kínál a Pest MRFK
Ráckevei Rendőrkapitányság Hivatal állományába ügykezelői munkakör betöltésére.
A munkakörre a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben meghatározott rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony szerinti foglalkoztatást vállalók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelményekkel.
Bérezés: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a fenti törvény rendelkezései és a
belső szabályzók az irányadók.
Munkakörhöz tartozó feladatok:
• A segédhivatal adminisztrációs feladatainak folyamatos ellátása.
• Az osztályok ügyviteli segédelőadói munkájának segítése.
• Iktatás bonyolítása, határidős iratok kezelése, nyilvántartás. Iratok kiadása és visszavételezése, határidőzése, tárolása.
• Selejtezés előkészítésében, végrehajtásában
való részvétel.
• A PMRFK Ráckevei Rendőrkapitányságra
érkező, illetve itt készülő küldeményekkel kapcsolatos egyéb feladatok.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• érettségi,
• felhasználó szintű számítógépes gyakorlati
ismeret,
• a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.
Beosztás betöltésének feltételei:
• egészségügyi alkalmasság.
Az elbírálásánál előnyt jelent:
• rendőrségi szervnél szerzett tapasztalat,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
• átlag feletti pontosság, precizitás, rugalmasság,
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• megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
• figyelem a feladatok határidőben történő
végrehajtására,
• rugalmasság, együttműködő-képesség; problémamegoldó-képesség,
• monotonitástűrés,
• jó rendszerező képesség.
Benyújtandó dokumentumok:
• magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz;
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
Munkakör jellege: Határozatlan idejű teljes
munkaidős jogviszony.
Munkavégzés helye: Pest MRFK Ráckevei
Rendőrkapitányság (2300 Ráckeve, Kossuth
Lajos u. 22.)
Munkaidőrend: Hivatali (hétfő-csütörtök:
7:30-16:00-ig, péntek: 7:30-13:30-ig)
Az állásra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A munkakör az alkalmassági vizsgálatoktól függően várhatóan legkorábban 2021.
augusztus 01-jei hatállyal – 4 hónap próbaidő
előírásával – tölthető be.
A jelentkezés beérkezésének határideje:
2021. július 1.
A jelentkezés benyújtása:
A munkakörre vonatkozó bővebb felvilágosítást Kovács Ildikó c. r. alezredes hivatalvezető ad
– hivatali munkaidőben – a 5080 BM hívószámon vagy a 06-24/518-691-es telefonszámon.
Az önéletrajzokat a rackeverk@pest.police.hu
elektronikus levelezőcímre kérjük megküldeni.
Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő,
illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a Hivatal vezetője érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Tájékoztatjuk továbbá a jelentkezőket, hogy
visszajelzést csak azoknak a jelentkezőknek
küldünk, akiket személyes elbeszélgetésre is
behívunk.
Dömsöd Nagyközség Honlapján
2021. jún. 01.-i bejegyzés

DAJKA – állás határozatlan időre
Dömsödi Nagyközségi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Dömsödi
Nagyközségi Óvoda dajka munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2021. 08. 01. – 2022. 02. 28-ig
tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2344
Dömsöd, Dózsa György út 27/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint. Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 általános,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
óvodában szerzett szakmai tapasztalat – 1 év
alatti szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű együttműködési készség, •
gyermekszeretet, • rugalmasság, • igényesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Szakmai önéletrajz;
• Iskolai végzettséget igazoló okmányok, okiratok másolata;
• Előző munkahelyekről igazolás;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba
betekinthessenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. július 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Madarász Mária nyújt, a 06 20 429
5379-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi
Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa György
út 27/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 133/2021, valamint a munkakör
megnevezését: dajka.
• Elektronikus úton Madarász Mária részére a
domsodiovi@kevenet.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az intézményvezető
bírálja el az intézményvezető-helyettes véleményének kikérésével.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• Intézmény hirdetőtábláján – 2021. június 1.
• Dömsöd Nagyközség honlapján – 2021. június 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a domsod.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 1.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által
a BM részére megküldött adatokat tartalmazza,
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Hivatalos kiírás megtekintése a KÖZIGÁLLÁS
portálon.
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Óvodai hírek

Óvodás gyermekek diétás étkezésérõl
Már óvodás korban is sajnos egyre több gyermek igényel speciális
étkezést! A modern kor velejárója, hogy az óvodába kerülő gyermekek szülei beiratkozáskor jelzik, gyermekük tartós beteg, emiatt fokozottabb figyelemmel kell velük foglalkozni. A leggyakrabban előfordulóak: cukorbetegség, ételallergia, ételintolerancia, glutén(liszt)
érzékenység (cöliákia), tejallergia és laktóz-intolerancia.
E miatt a szülők még jobban aggódnak az óvodát kezdő csemetéjükért, hogy megkapják-e a kicsik a kellő figyelmet, a diétát tudják-e
tartani az óvodában.
Természetesen nem kell aggódniuk! Az óvoda dolgozói is odafigyelnek a gyermek speciális étkezési igényére. Sőt a gyermek csoporttársai is elfogadják, megtanulják, hogy x és y mást eszik, mint a
többség, ebből nem szokott probléma lenni. Középső és nagycsoportban már megismerik és felismerik az ételeket, közlik, hogy akkor ebből vagy abból az x vagy az y nem ehet, lesik, hogy ő mit kap.
Amennyiben óvodáskor alatt lesz probléma a gyermekkel, csak gyanakodnak a szülők vagy az orvos/természetgyógyász valamilyen ételallergiára, ételérzékenységre, és otthonra ideiglenes diétát tartatnak a
gyermekkel, mindenképpen beszéljenek a gyermek óvodapedagógusával. Amennyire lehetséges, akkor az óvodai étkezésben is betartatjuk a gyermekkel az aktuális diétát, amit majd egy kivizsgálás követ és a végleges diagnózis.
Minden betegségfajtánál fontos a szülő – pedagógus állandó információcseréje a kisgyermek egészsége érdekében!
Röviden és általánosan a betegségekről:
a. Cukorbetegség
1-es cukorbetegség (inzulin
hiánya a szervezetben), ez a gyakoribb a kisgyermekkorban. Szigorú
szabályok alapján és időpontokban kell étkeznie a gyermeknek.
Szükséges, hogy a kisgyermek a maga fejlettségi szintjén tisztában
legyen a betegségével, hogy mit ehet, ihat, esetleg tudja kezelni a vércukormérőt, inzulinadagoló injekciót. Természetesen felnőtt ellenőrzésével, otthon a szülője, óvodában az óvodapedagógusa segítségével, felügyeletével. Nagy önfegyelemre van szüksége a kisgyermeknek, hiszen ő nem ehet/ihat bármikor, bármit (pl. cukrot, csokoládét,
cukros üdítőt).
2-es cukorbetegség a gyermekeknél ritkábban fordul elő. Legtöbb
esetben elegendő, ha a cukrot tartalmazó ételeket, italokat NEM fogyasztja a kisgyermek. Ritkábban szükség van gyógyszeres kezelésre.
Természetesen ennél a betegségfajtánál is fontos tudnia a kisgyermeknek a szigorú szabályok betartását, az esetleges gyógyszer bevételét.
b. Ételallergia
Bizonyos ételek fogyasztása után rövid időn belül hányása vagy
hasmenése van a gyermeknek, de lehetnek bőrkiütések, nyirokmirigy
duzzanatok is (torok részen nagyon veszélyes, mert fulladást okozhat). Általában jelölésköteles allergének okozzák: glutén, tej, tojás,
földimogyoró, diófélék, hal, rákfélék, puhatestűek, zeller, mustár,
szezámmag, csillagfürt, szójabab, kén-dioxid. Ezeket aránylag rövid
idő alatt ki lehet tapasztalni, hogy mi okozza. Az allergén étel elhagyásával, diéta folyamatos tartásával a tünet megszüntethető.

c. Ételintolerancia
Sajnos ezt már nehezebb megtalálni, hogy melyik allergén ételtől
van, mert a tünetek nem az étkezést követően jelentkeznek, hanem
12-16 órával vagy akár csak 1-2 nap múlva. Általában hasgörcs, puffadás, hasmenés, esetleg szorulás, gyomorfájdalom, étvágytalanság
jellemzi. Szerencsére manapság már több helyen is végeznek ételintolerancia vizsgálatot (pl. gasztroenterológián), könnyebben lehet
felismerni a betegséget, diéta tartásával a szervezet jól működik.
d. Glutén(liszt)érzékenység (cöliákia)
Nem kimondottan gyermekbetegség, de akinél kialakult, annál
egész életen keresztül megmarad. A gabonafélék (búza, rozs, árpa,
tönkölybúza, tritikálé) fogyasztását nem tudja a vékonybél megemészteni. Tünetei: krónikus (hosszú ideig tartó) hasmenés, puffadás
(pókhas), étvágytalanság, fogyás, gyermekeknél hossz- és súlynövekedésben való elmaradás, állandó fáradtság, bőrtünetek, neurológiai
tünetek. Ha a megjelölt gabonafélék, glutén fogyasztását elhagyják
az étkezésből, kb. 2 hónap múltán tünetmentes lesz a kisgyermek, de
egész életén keresztül kell a diétát tartania.
e. Tejallergia
A tejallergiát és a laktózintoleranciát nem szabad öszszekeverni. A tejallergia egyfajta ételallergia, ami általában
csecsemőkorban alakul ki, komolyan kell venni, mert súlyos
növekedési visszamaradás, fájdalmas emésztési panaszok
(puffadás, hasmenés), akár életet veszélyeztető allergiás rohamok (asztma, fulladás, ekcéma,
gégevizenyő) is kialakulhat.
Az állati eredetű tejet ki kell
váltani növényi tejre (rizs-,
mandula-, zab-, kókusztejre stb.). Tejet tartalmazó bármilyen étel fogyasztása tilos (sajt, túró, tejföl, joghurt, kefir stb.)! Szigorú tejfehérjementes diéta tartásával kell az életét leélnie a tejallergiás embernek.
f. Laktóz-intolerancia (tejcukor érzékenység)
Ez a betegség legtöbbször a felnőtteket érinti, de ritkán lehet veleszületett betegség is. Tejfogyasztást követően hasmenése, hasi görcsei, haspuffadása és bélgázok hangos távozása lehet a kisgyermeknél. Megfelelő diétával, laktózmentes tej, laktózmentes tejtermékek
vagy laktáz enzim (gyógyszertárban kapható, általában tabletta formájában) fogyasztásával a panaszok elmúlnak. A boltokban már
többféle laktózmentes terméket lehet kapni.
Remélhetőleg minél kevesebb gyermeknek lesz a fentiekben felsorolt vagy más, étkezéssel kapcsolatos betegsége!
A törvényi előírásoknak megfelelően igényelhet a szülő gyermekének diétás étkezést, ha orvosi kivizsgálás után megkapja a „tartós beteg” igazolást! Az igazolást be kell mutatni az óvodában, amit lefénymásolnak és a gyermek személyi anyagába kerül. Minden óvodai dolgozó, akik a kisgyermek nevelésében részt vesznek, megkapják a tájékoztatást a diétás étkezés szabályairól, odafigyelnek, hogy csak olyan
ételt, italt fogyasszon, ami neki elő van írva. Az intézményvezető és
az élelmezésvezető igyekeznek segíteni a szülőknek, hogy honnan,
melyik cégtől tudunk speciálisan összeállított étrendet biztosítani.
Tillinger Lászlóné (Emi néni) óvodapedagógus
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Jogviták alternatív rendezése mediációs eljárásban,
együttmûködõ felek között közvetítéssel
Az „alternatív”
szó kettő megoldást mutató, vagylagos, választható, rendhagyó, az
általánostól, a megszokottól eltérő lehetőségre utaló kifejezés. A latin eredetű „alternatíva”
szóból származik,
amely szintén két lehetőség közül történő választást jelent.
A jogviták rendezése Magyarországon is
hagyományosan és közismerten bírósági eljárásban történik. Bíróság előtt követeléseinket peres vagy peren kívüli eljárásban érvényesíthetjük. A bírósági eljárásban történő
jogérvényesítés alternatívája, azaz a másik
lehetőség, ha az igazságszolgáltatáson kívüli, civil jellegű vitarendezés lehetőségét
vesszük igénybe. Csak az eljárás jellege civil, a határozat végrehajtását az állam támogatja.
Az alternatív vitarendezés szerepének
vizsgálata előtt az igényérvényesítési lehetőségekből kell kiindulni. Az igazságszolgáltatáson belüli igény-, illetve a jogérvényesítés
az állami bíróságok rendszerében történik,
de lehetséges az igazságszolgáltatáson kívül,
közvetítéssel, békéltetéssel és a választott bíróság útján. Ide sorolható az országgyűlési
biztos, svéd eredetű szóval az ombudsman
tevékenysége is, aki az állami szervektől
független és csak az országgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az ombudsman jogi szakértelemmel segíti az egyének olyan jogsérelmének rendezését, melyek – a bíróságok kivételével – az állami szervek eljárása során
nem történt meg.
A bíróságok alkotmányos alapon működnek, az állam nevében járnak el. A bírósági
határozatok teljesítése az önkéntes jogkövetésre épül, ennek hiányában állami közreműködéssel kikényszeríthető. Például a pénzbeli követelések azonnali beszedési megbízással, inkasszóval vagy bírósági végrehajtóval
érvényesíthetők.
A bírói utat igénybevevők számára azonban a bíróság hatóságként jelenik meg, a tárgyalóterem olyan sajátosan berendezett, előírt protokollal működő hivatalos hely, ahova
a felek izgalommal lépnek be. Az ügyben

személyesen eljárók utólag úgy látják, hogy
az izgalom, az idegesség miatt nem tudták
úgy előadni a mondanivalójukat, ahogy azt
előzetesen elképzelték. Ezenkívül a panaszosok időben elhúzódónak látják az ügy befejezését. A költségek sem mellékesek, az illetékfizetés, a szakértői díj, a saját idő kiesése és a közlekedési költségek is magasak lehetnek, de a mindezeket kiváltó ügyvédi
megbízás munkadíját is magasnak tartják, a
kis perértékű ügyekben pedig aránytalannak
vélik.
A fentiek és az állami bíróságok tehermentesítése miatt szinte az egész világon keresik
az alternatív jogszolgáltató megoldásokat.
Hazánkban az igazságszolgáltatáson kívül a
közvetítés (mediáció) és a békéltetés az ismertebb alternatív vitarendezési mód. A békéltetés, mint panaszrendezési eljárás ismertebb és elterjedtebb a mediációnál.
A mediációra vonatkozó szabályokat a
közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi
LV. törvény tartalmazza. A közvetítés sajátos
permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági
eljárás befejezését elősegítő, egyeztető,
konfliktuskezelő, vitarendező eljárás. amely
a természetes személyek és szervezetek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatosak.
A közvetítés során a konfliktusban nem érdekelt harmadik fél – a mediátor – kísérli
meg létrehozni a felek közötti egyezségkötést. A felek nem kényszeríthetők, a mediátor
segítségével saját elhatározásukból jön létre
az egyezség, melynek végrehajtását is önként vállalják.
A természetes személyek körében a családi, a kamasz-szülő mediáció, az iskolai, valamint a válási mediáció iránt mutatkozik érdeklődés. A cégek, illetve tágabb értelemben a gazdálkodó szervezetek konfliktusainak hátterében gazdasági és/vagy személyes
érdekek állnak.
A gazdasági mediáció általában vagyoni
jellegű, a munkaügyi mediáció a munkaerő
foglalkoztatásával függ össze. A gazdasági
mediációra szükség lehet a szakszervezet
vagy az üzemi tanács és az ügyvezetés konfliktusának rendezésében, de helye lehet a
vállalkozás szervezeti egységei között felmerült hatásköri vagy más vitás ügy rendezésében is. A közvetítés nem jogvitáról és nem
vagyoni követelés rendezéséről is szólhat.

Bírósági közvetítői tevékenységet a
peres vagy nemperes
eljárás felei a közvetítés lefolytatása iránti közös kérelmükben a közvetítést ellátó bíróságnál terjeszthetik elő. A bí- Dr. Csanádi Károly
rósági közvetítőként kamarai jogtanácsos
eljáró bírósági titkár
vagy a bíró nevéről, az első tájékoztató megbeszélés időpontjáról és az eljárásban történő
képviselet lehetőségéről a feleket a bíróság
értesíti.
Kötelező közvetítői eljárás esetén a bíróság, illetve a hatóság arra kötelezi a feleket,
hogy vitájuk – részben vagy egészben – megállapodással történő lezárása céljából legalább egy közvetítővel együttműködjenek;
ezen együttműködési kötelezettségük keretében a felek kötelesek közösen felkéréssel
vagy kérelemmel a közvetítőhöz fordulni és
az első közvetítői megbeszélésen részt venni.
Nincs helye közvetítői eljárásnak gondnoksági és származási perekben, a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per kivételével a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben, az örökbefogadás felbontása iránti perekben, a közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése iránti per kivételével az egyes személyiségi
jogok érvényesítése iránt indított perekben, a
jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt indított perekben, a végrehajtási perekben, a házasság érvénytelenségének, érvényességének, létezésének vagy nemlétezésének megállapításában, a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésében.
A mediátor a közvetítés során pártatlanul,
lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint
közreműködik a felek közötti vitát lezáró
vagy a keletkezett konfliktust megoldó megállapodás létrehozásában. A mediátor tekintetében szerepe van a személyes befolyásának, tekintélyének, bölcsességének, konfliktuskezelő képességének. A közvetítés díjazása a bírósági költségeknél alacsonyabb.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó
európai uniós kkv-tréner
műsorvezető a FIX TV-ben
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„Jó volt itt élni, sok embert megszerettem!”
23 éven át gyógyított Dömsödön dr. Rókusfalvy Sylvia háziorvos
Odafigyeléssel és pontossággal gyógyított,
és szinte észrevétlenül vált a falu közösségének meghatározó tagjává. Két önkormányzati ciklusban is bizalmat szavaztak neki
választói. A Dömsödi Hírnök hasábjain
rendszeresen jelentkezett egészségmegőrző
rovatával, és jó tanácsokkal látta el az olvasóközönséget. 2015-ben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
„Dömsödért” Emlékéremmel ismerte el a
közéletért tett önzetlen munkálkodását.
Dömsöd III. számú háziorvosi körzetének
orvosa, dr. Rókusfalvy Sylvia több mint két
évtizedes szolgálatot követően nyugdíjba
vonul. Ebből az alkalomból kerestem fel
otthonában és kérdeztem indíttatásról, családról, hivatásról, szerepvállalásról:
– Mikor döntötte el, hogy gyógyítani szeretne? Mi inspirálta a pályaválasztásban?
– Inspirációt a Nagyapám jelentett, mert ő
csodálatos orvos volt. Gyermekként még kertész akartam lenni, aztán érettségi előtt már
dönteni kellett. Biológia fakultációra, fizika
előkészítőre jelentkeztem, és így ez volt az az
időszak, amikor eldöntöttem, hogy orvos leszek. Később, hogy milyen orvos, az még nehéz kérdés volt, amibe a sors is beleszólt, meg
az álláskínálat. Igazából gyermekorvos szerettem volna lenni, de dermatitisem ezt meghiúsította. Orvosi pályámat a Szt. János Kórház intenzív osztályán kezdtem. 1985-ben intenzív
terápia és anaesthesiológiából szakvizsgáztam. 1989-től hat éven át az ORFI II. Gastroenterológiai Belgyógyászati Osztályán dolgoztam, ahol 1992-ben belgyógyászatból szakvizsgáztam. 1995-től adjunktusként a Budagyöngye Kórház diabetológiai V. Belosztályán
elsősorban cukorbetegekkel foglalkoztam. 1996ban háziorvosi-licence vizsgát tettem, mert
mindig foglalkoztatott a háziorvoslás gondolata. És 1998-ban jöttem Dömsödre a III. sz. háziorvosi körzetbe családorvosként dolgozni.
– Nagyobb kihívás háziorvosi körzetet ellátni, mint kórházi orvosként dolgozni?
– Bizonyos szempontból igen, önállóbb feladat. Szakmailag magányosabb az ember itt
mint egy kórházban, mert egy városi kórházban vagy rendelőben többen vannak, ott egyszerűbb egymással konzultálni, megbeszélni a
dolgokat. Itt nehezebb elérni a kollégákat, még
telefonon is.
Én akkor dolgoztam kórházban, mikor kicsi
gyermekeim voltak. Havonta nyolcakat ügyeltünk, szinte éjjel-nappal. Úgy gondoltam, hogy
körzetbe csak akkor jöhet az ember, mikor már

mindent tud. (Akkor három szakvizsgával érkeztem ide.) Ma már fordítva csinálnám, mert
családorvosként több időt tudnék lenni a gyermekeimmel!
– Hogyan működik egy praxisközösség?
– Többnyire most van kialakulóban, de van
ahol már nagyon jól működik. Egy praxisközösségben több orvos is összefog, és így minimum öten alkotnak egy közösséget. Jelenleg ezt
az állam nagyon megtámogatja. Plusz támogatásért lehet felvenni dolgozókat, így akár gyógytornászt és dietetikust vagy pszichiátert is alkalmazhatnak. Angliában is így működik. De nem
kell ennyire messzire menni, mert Szigetszentmiklóson már a legtöbb orvosnak két asszisztense van. Régen is így volt, hiszen itt is egy írnok és egy ápoló segítette az orvos munkáját.
Csak az elmúlt időszakban az ápolónak át kellett venni az orvosírnok feladatkörét, és rengeteget adminisztrál, szinte már nem is ápol. Tehát
sok mindent el lehetne képzelni, amivel a betegekhez a szakellátás közelebb kerülne.
Dömsödön is megoldható lenne, mert van
három felnőtt háziorvos, egy gyermekorvosi
praxis és egy fogorvos. De szomszéd községgel is meg lehet oldani, mert nem előírás, hogy
egy épületben kell lenniük. Amiről beszéltem,
az a szoros praxisközösség. Van egy lazább
forma (ún. kollegiális) is, aminek tulajdonképpen én is és Szőnyi doktornő is tagjai vagyunk.
Itt beszámolási kötelezettségek vannak, kötelező továbbképzések, értekezletek.
Úgy érzem, jó változások előtt áll a háziorvosi szakma!
– 23 éve érkezett Dömsödre, és az akkori
bemutatkozójában elmondta, mennyire készül, mennyire várja, hogy háziorvosként
segíthessen az embereknek. Jó döntés volt?
– Igen! Nagyon jól éreztem itt magam, és a
falu is kedvesen befogadott. Jó volt itt élni! Sok
embert megszerettem, és jó barátaim is lettek.
Szakmai téren is sok minden jó irányban fejlődött, és nagyon jó, hűséges asszisztensnő segítette mindvégig a szakmai munkámat Kollár
Kati személyében, de Jónásné Marikának is sokat köszönhetek a rendelő tisztaságát illetően.
– Az itt eltöltött idő alatt milyen kihívásokkal kellett szembenézni?
– Az ügyelet nem volt könnyű az első időkben, amikor csak helyi orvosok látták el ezt a
feladatot. Az akkor nehéz időszak volt, hiszen
sokszor hetekig sem tudtunk kilépni a faluból.
Így utólag már szerencsére csak nosztalgia,

mikor visszagondolok, hogy -20 fokban mentem Apajra meg Szőrhalomba hófúvásban
egyes-egyedül, vaksötétben saját autóval. S ott
a tanyán negyven percet várni a mentőre az infarktusos beteggel – bár ez ritkán ma is előfordul. Voltak nehéz esetek, de az mindig az adott
pillanatban van! Ma már más rendszerben működik a sürgősségi ügyelet, s a betegek is lassan megértették, hogy van ami várhat másnapig – persze van amiben azonnal kell lépni.
Ezért, úgy hallottam, tovább változnak a dolgok, mert a mentőszolgálat vezetésével lesz
megoldva és a kórházakat is bevonják, tehát
hozzájuk is kötődik majd valahogy az ügyelet.
A falu helyzete továbbra sem lesz könnyű,
mert a megye legdélebbi csücskében helyezkedik el, de jó lesz, ha azonnal tudnak kocsit
küldeni, indokolt esetben.
– Munka mellett, Dömsöd közéletében
jelentős szerepet vállalt. Hány évig volt
képviselő?
– Két ciklusban is. Ebben az időszakban szorgalmaztam a település szépítését (a mostaninál
sokkal több fa telepítését szerettem volna!), és
szívesen vettem részt a Dömsödi Napok rendezvényein. Különösen jó kapcsolatot építettünk ki
Knüllwald testvértelepülésünk háziorvosával,
akivel a mai napig ápoljuk ismeretségünket.
Szerettem a Polgári Kör által szervezett
szellemi műhelyeket, ahol egy alkalommal
Édesapám is tartott előadást. Ugyanígy különös megtapasztalás volt számomra, tetszett,
hogy itt vidéken mindenki mindenkit ismer, és
a Valentin-bálon együtt tudott szórakozni az
egész család, mert a nagyszülőtől az unokáig
mindenki ott volt.
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Gyakran írtam a Dömsödi Hírnök hasábjain
egészségmegőrző cikkeket, amivel úgy éreztem, segíthetem a dömsödi embereket.
– A gyógyítást mindig nagy empátiával
végezte. Hogyan viszonyult ehhez a család?
– A családom ebbe belenőtt, megszokták.
Aktív korában férjem is az egészségügyben
dolgozott orvoslátogatóként. Ám most megingott egészségi állapota is indokolja azt a döntésemet, hogy nyugdíjba vonuljak. Az új egészségházba való átköltözést s az ottani rendelést
én már nem tudom vállalni. Bár tágabb (és
igen nagy létszámú) családom sem örül a
nyugdíjba vonulásomnak, hiszen legtöbbjüknek én voltam a háziorvosa.
– Hogyan fog alakulni Dömsödön a III.
számú háziorvosi körzet sorsa?
– Mint ahogyan a nyugdíjba vonulásomat,
úgy a praxisom átadását sem így terveztem! A
COVID járvány is igen sokat rontott a helyzeten. Nagyon szerettem volna találni egy rezidenst pár évvel ezelőtt, hogy legyen, aki majd
átveszi a praxist a betegek miatt is, de sajnos
érdeklődés híján ez nem így lett. De bízom abban, hogy mindezek ellenére jó kezekbe kerül
majd a körzetem, átmenetileg a jelenlegi kollegáknál! Nem lesz könnyű dolguk, hasonlóan
ahhoz, mikor Berhés doktor urat helyettesítettük. Akkor igyekeztünk, és egyben maradt a
praxis. Nagyon jó lenne, ha most is meg lehetne így oldani, mert a jövőre nézve mindenképp jó lenne, ha megmaradhatna a településen mind a három praxis!
– Az utolsó időszakot különös módon
megnehezítette a pandémia okozta zűrzavar. Magam részéről a közösségi oldalak
bejegyzésein keresztül láttam, hogy bizony komoly szervezést jelentett a járvány
elleni küzdelem a háziorvosok számára is.
Hogyan oldotta meg ezt az embert próbáló
feladatot?
– Annak idején az asszisztensemmel, Kollár
Katival úgy gondoltuk, hogy nyugdíjkorhatárunkat betöltve 2020 év végéig még dolgozunk. Ő plusz három hónapot húzott le még a
kedvemért, pedig őt is várták az unokái. De
márciusban még nem lett vége, és nem hagyhattuk itt az embereket oltatlanul a Covid járvány kellős közepén. Akit csak lehetett, beoltottunk! Ma viszont már elmehetnek az emberek maguktól is az oltópontokra, mindenki tud
foglalni időpontot és el tud menni, ha akar. Nagyon jó lenne, ha minél többen oltakoznának,
mert véglegesen csak így tudunk megszabadulni ettől a gonosz betegségtől! (Sajnos máig
is van, aki ezt nem érti meg: nem csak a saját
érdekünkben, hanem a többiekért is be kell
magunkat oltatni!)

Férjével, akivel 2011 óta házasok
Eleinte rendelési időn kívül oltottam, aztán
már keveredett a dolog. Megnehezítette az
egészet az a tény, hogy nem mindig van aszszisztensem.
Április óta Kovácsné Balibán Judit segít heti három napon át, mert ő, bár dömsödi lakos,
Szigethalmon is dolgozik körzeti szakápolóként. Korábban a ráckevei ügyeleten is dolgoztam vele: tapasztalt ápolónő, aki talpraesett,
lelkiismeretes, és igen rátermetten tudja ellátni
az ápolónői feladatokat. Április óta vette át
Kati munkáját, és ő itt marad, mint a folyamatosság képviselője.
A továbbiakban valószínűleg egyik héten
dr. Wágner Viktor, másik héten dr. Szőnyi Aliz
látja majd el a betegeket. A rendelési idő nem
változik, de kis módosulás biztosan lesz.
– Hol és hogyan tölti majd nyugdíjas
éveit?

– Nagyon megszerettük Dömsödöt, az itt élő
embereket és a Duna-partot! Tervezzük, hogy
jövünk majd ide többször is látogatóba. Természetesen ezután már legfontosabb számomra is a
család lesz: férjem, szüleim, gyermekeim, testvéreim és az unokák (férjemmel együtt 12 unokánk van)! Minden bizonnyal több időnk jut
majd családi találkozásokra, kirándulásra, könyvekre, különösen így, a járvány elmúltával!
Július 1-től már nyugdíjas leszek. S mint
mindenki, akit kicsit hirtelen nyugdíjaznak,
úgy érzem, túl korán történt ez, talán még sok
minden van, ami az én feladatom lenne!... Ez
picit szomorú, de lehet, hogy 10 vagy 20 év
múlva is ezt gondolnám…
Kedves Doktornő! Magam és a Dömsödi
Hírnök olvasói nevében jó egészséget, sok örömöt és tevékeny nyugdíjas éveket kívánok!
Vass Ilona

Nemcsak a doktornőtől búcsúzunk, a rendelő épülete is bezárul. Az új dömsödi egészségház
hamarosan nyitja kapuit... A III. számú háziorvosi körzet a továbbiakban ott várja betegeit.
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com
Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Beavatkozások májusban
Májusban azért az előző hónaphoz képest
emelkedett a riasztásaink száma. Cikkem megírásakor erre az évre már megvan a 37 vonulás.
Vonultunk:
31. esemény: május 5-én tűz volt a Tucem tavaknál. 9:48-kor kaptuk a riasztást: Kiskunlacháza és Dömsöd között mezőgazdasági terület,
nádas ég. A kiékező egységek kéziszerszámokkal és kettő sugárral oltották el a lángokat.
32. esemény: égetés miatt riasztották egységünket és a ráckevei kollegákat is 11-én a Kossuth Lajos út elejére. Kiérkezést és felderítést
követően derült ki, hogy a szomszédos Homok
utcában ételkészítéshez, bográcsozáshoz gyújtottak tüzet, így az eset téves jelzés volt.
33. esemény: CO jelző bejelzett. 12-én hajnalban a Kossuth Lajos útra kaptunk riasztást,
ahol egy CO jelző bejelzett a fürdőszobában. A
helyiségben többszöri kontrollmérést is végeztek az egységek, de a CO gázt kimutatni nem
tudták. A jelző készülék megvizsgálását követően kiderült, hogy az valószínűleg a fürdőben
lévő pára miatt tönkrement, így a jelzés műszaki
hiba miatt tévesen történt.
34. esemény: május 29-én 14:47-kor kaptuk a riasztást, Dömsöd, Balassi Bálint utcában egy személygépkocsi gázcsonknak hajtott. A gázszivárgás
miatt műszaki mentésben kérik a segítségünket.
Egységünk kiérkezést követően a szivárgó gázcsövet kézi szorítóval elszorította, így a Tigáz kiérkezéséig a gázszivárgást sikerült megszüntetni.
35. esemény: május 29-én 17:31-kor kaptuk a
riasztást: Dömsöd, Nyárfa sétánynál kigyulladt
a nádas. Házak vannak a közelben. A tüzet egy
gyorsbeavatkozó sugár és kéziszerszámok segítségével körbehatároltuk, majd lefeketítettük.
36. esemény: május 29-én 18:05-kor kaptuk a
riasztást: Dömsödön ÚJABB HELYSZÍNEN
VÁRNAK minket... Dömsöd, Kőrisfa utcában
fa hulladék, nyesedék ég. Az előző káresettől
erre a helyszínre átvonulva kettő sugárral és kéziszerszámokkal oltottuk el a ráckevei kollegákkal közösen ezt a tüzet is.
37. esemény: mentőknek segítségnyújtás betegmozgatásban. Ma este egy örömteli alkalomhoz vonultunk a ráckevei kollegákkal közösen.
Egy kismama otthonában megszült, és őt kellett
lehozni az emeletről. Egy speciális székben kézi
erővel meg is történt a biztonságos lehozatal. A
baba és a mama is jól van! Minden tagunk nevében szeretnénk GRATULÁLNI az anyukának
és az apukának, valamint jó egészséget kívánunk a kisbabának!!!
Szertár:
Ahogy a segítőink és egyesületünk tagjainak
ideje engedi, úgy folyamatosan dolgozunk a
szertár kialakításán, felújításán.

Előző írásom óta támogatók jelentkeztek,
akik felajánlottak sok mindent.
Kaptunk vasanyagot az ajtókhoz, kaptunk
vágókorongokat, hegesztőhuzalt stb. a legyártásukhoz, kaptunk pénzbeli támogatást is.
Továbbá fejlődött technikai felszereltségünk
is, mert ajándékba kaptunk egy Heron zagyszivattyút is, ami vízeltávolításra, vízszívatásra használható.
Barkácsbolttól is kaptunk ismét segítséget,
innen is a szertárhoz szükséges építőanyagot,
zárbetétet, festéket stb.
Köszönjük a munkát is! Volt olyan, aki szakmai tudását, munkáját ajánlotta fel, így készült
el a járólapozás az irodahelyiségben.
Nagyon-nagyon köszönjük, hogy folyamatosan
segítenek minket és támogatják fejlődésünket!
KÖSZÖNJÜK!!!
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Ha támogatni szeretné egyesületünket:
Takarékbank Zrt. dömsödi fiókja
Egyesület számlaszáma:
51700272 – 10903818 – 00000000
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!!
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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

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

Dömsöd
üdülő

június
17.
7.

Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés

Dömsöd
üdülő

június
11., 25.
7., 21.

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

Dömsöd-Áporka-Apaj
Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
Az alábbi szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre:
– információátadás az aktuális szociális
ellátásokról,
– tanácsadás:
– gyermeknevelési;
– lelki – mentális;
– életviteli;
– foglalkoztatási;
– családi konfliktus,
– hivatalos ügyintézés:
– családtámogatási ellátások (pl.: GYES,
GYET, családi pótlék);
– egészségkárosodottakat megillető ellátások (pl.: megváltozott munkaképességűek ellátásának igénylése, fogyatékossági támogatás);
– saját jogú nyugellátások (pl.: öregségi nyugdíj);
– hozzátartozói nyugellátások (pl.: özvegyi nyugdíj, árvaellátás);
– egyéb (pl.: kérelmek, beadványok
elkészítése),
– pszichológus általi megsegítés,
– adományok közvetítése.
Ügyfélfogadás helye:
2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 16:00
péntek: 8:00 – 12:00
Telefon:
06-24-523-146, 06-24-523-149,
06-24-523-128, 06-24-523-145
E-mail:
domsod.gyermekjoleti@gmail.com

TÁJÉKOZTATÁS
A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ SZEMÉLYEK FELÜLVIZSGÁLATA
Rokkantsági ellátásban részesülő személy
esetén a felülvizsgálatot nem kell elvégezni, ha a
felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam a 10 évet nem haladja meg.
Ez azt jelenti, hogy akik rokkantsági ellátásban részesülnek és 10 éven belül elérik a nyugdíjkorhatárt, azokat nem fogják behívni orvosi
vizsgálatra, amikor a komplex minősítésnek lejár az érvényessége.

Állapotrosszabbodás esetén azonban lehet
kérelmezni az érintett személynek felülvizsgálatot.
Rehabilitációs ellátásban részesülő személyeknek kötelező az együttműködés a rehabilitációs hatósággal, kötelesek a rehabilitációs hatóságnál megjelenni. Ha valaki rehabilitációs ellátásban részesül és elmulasztja megjelenését,
akkor felfüggeszthetik vagy megszüntethetik az
ellátását.

Fontos szabály volt eddig is, hogy felülvizsgálatra csak azokat a megváltozott munkaképességű személyeket hívja be a hatóság, akik ellátásban részesülnek. Akiknek van ugyan komplex
minősítése, de nem jogosultak ellátásra (mert pl.
nincs elég biztosítási idejük), azokat a rehabilitációs hatóság nem fogja behívni felülvizsgálatra,
ha lejárt a komplex minősítésük érvényessége.
Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
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Állatorvosi tanácsok
A nyár veszélyei, nyaralás a kutyával
A kánikula beköszöntével van néhány dolog, amire érdemes odafigyelni a kedvencünkkel kapcsolatban. Ezeket a nyáron előforduló
fontos dolgokat szeretném most röviden összefoglalni.
Társállataink szőrzetének ápolása ugyanolyan fontos, akárcsak az
egészségük védelme. A meleg idő elsősorban a hosszú szőrű kutyákra
jelent kifejezett veszélyt. Egy szakember által végzet szőrnyírás nem
csak esztétikai szempontból fontos ilyenkor, hanem a hőguta kialakulásának veszélyét is csökkenti. A tűző napsütésben a kutyák szervezete felhevül, túlmelegszik. A felesleges hőt lihegéssel próbálják leadni,
de egyes esetekben ez nem elégséges, és könnyen kialakul a baj. A hőguta kialakulása ellen a gazdik sokat tehetnek. A bunda rövidre vágásával, gyakori itatással, az inkább kora hajnalra és késő estére időzített
sétával csökkenthető a veszély. A kerti kutyák esetében fontos gondoskodnunk árnyékos pihenőhelyek kialakításáról és elegendő menynyiségű friss vízről. A következő tünetekre kell odafigyelnünk: az állat erőteljesen liheg, zihál, nyugtalan, esetleg nem képes felállni, testhőmérséklete megemelkedett. Természetesen nem minden erősebb lihegés minősül hőgutának, de egyértelműen a felhevülés jele, ezért érdemes ilyenkor megfigyelnünk a kedvencünket. Abban az esetben, ha
a kutyánkon a hőguta tüneteit észleljük, betekerhetjük egy hideg vizes
törölközőbe, ami azonnali hűtést biztosít, azonban rövid időn belül
mindenképpen állatorvosi ellátást igényel az állat.
A másik jellegzetes nagy problémakör ebben az időszakban a toklász. A kertben vagy séták alkalmával a fűből alattomosan a szőrzetbe kerülő toklászok igen nagy gondot jelenthetnek. Éles, tűszerű elülső részükkel képesek a bőrbe furakodni, és a bőr alatt haladva komoly szövetroncsolást, szövetkárosodást okozhatnak. Leggyakoribb
bejutási pontjuk a lábujjak közötti terület. Ebben az esetben a gazdi a
lábujjak között egy kipirosodott, esetleg savósan váladékozó duzzanatot fedez fel, amelyet az állat a fájdalom miatt folyamatosan nyalogat. Toklász-gyanú esetén az egyetlen megoldás a duzzanat megnyitása és a terület alapos átvizsgálása az ún. idegentest-fogóval, amivel
felkereshető és eltávolítható a probléma forrása. Amennyiben nem
találunk semmit az adott területen, gyulladáscsökkentő krémmel történő alapos bekenés után egy ún. párakötést helyezünk fel az állat lábára, majd 1-2 nap után ismételten megvizsgáljuk az adott területet.
A toklászok nemcsak a bőr alá, hanem a testnyílásokba is befurakodhatnak. Leggyakrabban a hallójáratba jutnak be, ahol a fülgyulladások kialakításán kívül a dobhártya épségét is veszélyeztethetik. Erre
akkor van gyanú, ha az állat kényszeresen rázza a fejét, vakarja a fülét. A toklászt a fülből minél hamarabb célszerű eltávolítani, hogy
csökkentsük a hallójárat és a dobhártya sérülésének esélyét. Nem túl
gyakori, azonban érdemes tudni, hogy a fűben történő szimatolással a
toklász az orrjáratba is bejuthat. Ilyenkor hirtelen fellépő, szinte csillapíthatatlan prüszkölés, tüsszentés, orrdörzsölés látható.
A meleg idő a külső élősködők elszaporodásának is kedvező feltételeket nyújt. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a bolha-, kullancs- és
szúnyogellenes védekezés fontosságát. Széles paletta áll a gazdik és
állataik rendelkezésére, amely kielégíti az egyedi igényeket, ugyanakkor megfelelő védelmet nyújt.
A Covid-19 járványhelyzet javulásával, a korlátozások enyhítésével, feloldásával a nyár közeledtével remélhetőleg egyre többen kelhetnek útra pihenés céljából. Ha kutyánk van, nem csak a saját nyaralásunkat kell megtervezni, azt is el kell dönteni, mit csináljunk
ebünkkel. Szerencsés esetben valamely családtag vagy szomszéd vigyáz az állatra. Ilyenkor is érdemes az etetési szokásokat, egyéb teendőket átbeszélni, kérdés vagy baj esetére telefonszámot hagyni. Több
kutyapanzió is kínálja szolgáltatását, ez is egy lehetséges megoldás, a
kutyák többsége jól tolerálja az új környezetet.

Egyre többen nyaralásra is magukkal viszik kedvencüket. Nem árt,
ha hozzászoktatjuk a kutyát az autózáshoz. Legyen egy állandó helye
a kocsiban, legjobb egy viszonylag zárt rész, nehogy hirtelen fékezéskor ide-oda röpködjön az utastérben. Kaphatóak már biztonsági felszerelések kutyák részére is. Utazás közben rendszeresen álljunk meg,
itassuk meg az ebet, hagyjuk, hogy a dolgát elvégezze, használjunk
pórázt az idegen helyen. Néhány kutya és főleg macska idegesen viselkedik utazáskor, nekik nagyon biztonságosan alkalmazható állatgyógyászati nyugtatót tudunk adni. Náluk is létezik az utazási betegség, émelygés és hányás léphet fel. A nyári melegben előzzük meg a
hőgutát, ha megállunk, mindig tekerjük le résnyire az ablakot, hosszan
ne hagyjuk az autóban az állatot. Nem helyes viszont, ha nyitott ablaknál utazik a kutya, a huzat igen gyakran kötőhártya-gyulladást okoz.
Ha külföldre utazunk, állatútlevélre is szükség lesz, ami állatorvosnál beszerezhető. Az „egységes európai állatútlevél” kiváltása az Európai Unión belüli utazás egyik feltétele. Ez egy negyedórás adminisztrációval, azonnal kiállítható okmány, a kutya egész életére használható, érvényességét évente, a kötelező veszettség elleni oltás bevezetésével nyeri el. Kötelező még mikrochip beültetése az állat egyedi
azonosíthatóságához. Az eb adatai egy interneten keresztül bárhol elérhető nyilvántartásba kerülnek, ami elveszés esetén is hasznos lehet.
A harmadik kritérium az érvényes veszettség elleni védőoltás megléte. Egyes országokba (nem EU tagállamok, úgynevezett harmadik
országba tartozó államok) a beutaztatásnak igen szigorú, egyedi feltételei vannak. Bővebb információ és az egyes országokra vonatkozó
utazási feltételek a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján olvashatóak:
www maok.hu Állatútlevél-utazások címszó alatt.
Amennyiben a célország speciális szabályozást ír elő a beutazásra
vonatkozóan, mindenképp tájékozódjanak az adott ország nagykövetségén, külképviseletén az előírásokról és az utazás feltételeiről.
Egyes országok adott életkorhoz, egészségügyi igazoláshoz, speciális vérvizsgálathoz, megfelelő időben végzett védőoltáshoz és parazita elleni kezeléshez, valamint előzetesen meghatározott idejű és helyszínű, karanténban történő tartózkodáshoz köthetik a beutazást. Ha
csak rövid időre tervezzük a nyaralást, de a cél olyan ország, ahol szigorú feltételekhez kötik az utazást, akkor javasoljuk, hogy – megfelelő gondoskodás mellett – inkább hagyják itthon kedvencüket, ezzel
elkerülhető a szállítással járó tortúra. Hosszú időre szóló külföldi utazás vagy tartózkodás esetén viszont meg kell ismerni az adott ország
jogi követelményeit, és ezeket be is kell tartani!
A gondos gazdik nemcsak saját biztonságukra ügyelnek, hanem
házi kedvencük jólétét is szem előtt tartják. Szerencsére már lehetőség nyílik kisállat biztosítás kötésére, amelyet mindenki figyelmébe
ajánlunk. A biztosítás nagy hasznunkra lehet egy utazás tervezésekor
és a mindennapokban egyaránt. Az éves biztosítás költsége elhanyagolható ahhoz képest, amennyibe egy komolyabb állatorvosi beavatkozás kerülhet akár hazánkban, akár külföldön.
dr. Siket Péter állatorvos
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GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...

GERINC
Nem, nem! Ne higgye Kedves Olvasó, hogy most egy egészségügyi
vagy anatómiai súlyos írás következik! Már megint csaponganak a gondolataim. Olyan ez, mint amikor a fotós a mindennapok rohanásából kiemeli azt az egy pillanatot, ami megfogja az embert. Úgy vagyok összerakva, hogy jobban figyeljek ezekre a pillanatokra, és érzékenyebb is vagyok bizonyos dolgokra, amikből aztán – később – hajlamos vagyok a saját véleményemet kialakítani. Így van ez a gerinccel is.
Szóval a gerinc egy nyelvtanilag többjelentésű szó. Jelenthet felszíni formákat, kiemelkedő éleket vagy éppen szilárdító, merevítő alkarészt is. A leggyakoribb jelentése mégis testünk felépítésére utal;
az ember, de rajtunk kívül még számos élőlény csontszerkezetének
vázát a gerinc alkotja. Annak idején, aki tanult biológiai rendszertant,
annak ismerősek lehetnek a gerincesek és a másik nagy csoport: a puhatestűek. Mi is a gerinc szerepe? Funkciója? Józan paraszti ésszel is
nagyon egyszerű: tartást adni az embernek.
Sajnos az utóbbi évtizedekben ez a tartás meginogni látszik. Nemcsak
fizikailag, de emberileg is! Bizony, bizony, Kedves Olvasó, az evolúció
úgy látszik, hogy felgyorsult ilyen értelemben! Az emberek kezdik elveszteni a gerincüket, és egyre inkább átalakulnak puhatestűekké! Némely embertársunknak kevés a csigolyák és porcok összessége a tartáshoz! Egyszerűen az egyéni érdek felülírja a becsületet és az emberséget.
Sokszor még a logikus gondolkodást is. Sajnos az utóbbi években egyre
többet találkozom ilyen emberekkel. Ilyenkor inkább szomorú vagyok,
mint dühös, mert látom, hogy bizonyos társadalmi folyamatok még kedveznek is ennek az „elkocsonyásodásnak”. Igazából azért vagyok szomorú, mert azt kezdem érezni, hogy a tartásról és a gerincről alkotott nézeteimmel kezdek kisebbségbe kerülni. Sokszor csodabogárnak érzem magam. Máskor meg baleknak, vagy éppen azt kell tapasztalnom, hogy már
megint engem néznek hülyének.
Kezdjük ott, hogy egyre tudatosabban képviselik a jogaikat az emberek. Ez természetesen rendben is van! Sajnos a probléma már ott elkezdődik, hogy vannak, akik mások jogaira fittyet hányva próbálják
menedzselni saját előrejutásukat. Intézményesen léteznek ügyvédek,
jogvédő szervezetek, jogbiztosítók, akik az emberek vagy társadalmi
csoportok jogaival, azok védelmével foglalkoznak – mert az egyszerű
emberek már nem mindig igazodnak el az egyre bonyolultabb jogi útvesztőkben. Erről ennyit – nem is erről szeretnék most beszélni. Sokkal inkább a kötelességekről! Nem, nem a szerződésben és jogszabályokban leírtakról! Az alapvetőkről. Az emberségről, az őszinteségről, a toleranciáról, az empátiáról. Meg ilyenekről. Na ezek meglétét
hiányolom sokszor, a mindennapi élet oly sok területén! Na és a jogok
mellett az alapvető kötelességek valahogy mindig háttérbe kerülnek.
Kezdjük a hazugsággal! Szerintem meg kellene újra tanítani az
embereket őszintének lenni! Persze ez nagyon nehéz! Kezdve a hölgyek „Hogy tetszik?” kérdésére adott választól, az „Igen, én szúrtam
el...” típusú mondatok alkalmazásáig. Folytatva a cinikus hazugságig, amit némely társadalmi csoportok már-már tökélyre fejlesztve
művelnek, megmagyarázva, hogy az vagy amaz nekem miért jó...
Nem jó, de meg van magyarázva! A hazugságra külön tudományágak
épülnek... Ilyen például a marketing. Most biztosan sokan felhördülnek ezen. A mai hipermarketek és áruházak kínálata tudományos módon úgy van kialakítva, hogy minél több terméket tukmáljanak ránk –
akkor is, ha arra nincs szükségünk! Reklámszlogennel, csomagolással és egyéb etikusnak mondott vagy éppen etikátlan trükkökkel! Persze aztán arra is van egy szakma, hogy „szegény” vásárló jogait védje. Lehet, hogy egy külön írást is megérne, de a reklám, a marketing –
azzal, hogy az ideálist mutatja és nem a reálist – bizonyos szinten be-

csapja (de legalábbis manipulálja) a vásárlókat. Ott tartunk, hogy ez a
mai társadalomban teljes mértékben elfogadott.
A másik érdekes dolog, ami az utóbbi években szerintem rengeteget változott, az az adott szó... Néhány napja olvastam egy manapság
divatos, félig-meddig demagóg gondolatot arról, hogy miért nincs
szüksége ennek a társadalomnak ma parasztokra (értsd: földműves –
nem pejoratív értelemben) – mert a társadalomnak fogyasztókra van
szüksége. Olyanokra, akiknek meg lehet mondani, hogy mikor, mit
és hogyan tegyenek. Ezzel szemben a régi paraszti gazdaságok többé-kevésbé önfenntartók voltak, úgy termelték meg a szükséges élelmiszert vagy takarmányt, hogy közben nem szennyezték a környezetet, tisztában voltak a természetben zajló folyamatokkal és összefüggésekkel, és nem a minisztériumból mondták meg, hogy mit vessenek és majd mit takarítsanak be. Volt ott tudás! Na meg ott volt a
munka szeretete is, Nagyon fontos, hogy ebben a régi világban többet
ért az adott szó! Szorosan összekapcsolódott a becsülettel!
Nézzünk egy másik területet: felelősség. Egyre inkább elfogadott
tendencia, hogy próbálunk törvényekkel meg jogszabályokkal kibújni a felelősség alól! A józan paraszti ész rovására. Természetesen –
mint ahogy azt már egy előző írásomban is említettem – kellenek a
szabályok, DE! Ne azért legyenek, hogy mögéjük bújva a saját felelősségünket áthárítsuk! Meredek gondolat? Az a baj, hogy ez sokkal
bonyolultabb annál, hogy néhány oldalban le lehessen írni! Nemrég
épp egy előadást hallgattam az adatvédelem fontosságáról és annak
szabályozásáról. Gyakorlatilag az van, hogy törvénybe foglalják,
hogy mikor mit írhatsz, tárolhatsz büntetlenül. Mert ha nem, akkor
jön a bünti. Viszont ha szabály szerint csinálod, akkor aztán lobogtathatod a törvényt, hogy: „Kérem szépen, én teljesen szabályszerűen
jártam el! Lehet, hogy rossz döntés volt, és lehet, hogy kárt okozott,
de nem az én felelősségem, én betartottam a szabályokat!” Nem tudom, mennyire érthető az, amit mondani szeretnék: mindent túl akarunk szabályozni, az egyszerű józan ész már nem trendi... Sok esetben nincs tartás bevállalni a hibás döntéseket. Arról aztán nem is beszélek, amikor a hibának nincs gazdája, mindenki mást próbál a végtermékkel bekenni...
Természetesen a régi világban is voltak bűnözők, betyárok, tolvajok, rossz emberek, akik ellen fel kellett, és ma is fel kell lépni, de
maradjunk az egyszerű jószándékú embereknél – az adott szónak értéke volt a régi világban! Manapság, ha valamiben biztos akarsz lenni, azt szerződésben írásba kell foglalni, és még így sem biztos, hogy
azt nem fogják úgy csűrni-csavarni, ahogy éppen az illető érdekei kívánják! Lehet, hogy rosszul gondolom, de ha annak idején mondjuk a
vásárban egy lóra megalkudott valaki, akkor kezet fogtak, és utána
már nem mondta azt a kupec, hogy: „Bocs én csak a lovat adtam anynyiért, ha a patkót is meg akarod venni, akkor fizess dupla annyit!”
Szóval úgy látom, hogy egyre inkább veszik el a gerinc. Átalakul
valami mássá, valami kocsonyás masszává. Így lesz az élet koronájából puhatestű, aki nem nézi, milyen módszerekkel és hol vágja át a
másikat, csak egyetlenegy dolog számít, a profit, a hozadék. A saját
érdek. Hát erre tartunk! Na persze régen is voltak puhatestűek, csak
szerintem nem volt ennyire elfogadott és általános ezek megléte.
Meg talán a felelősségrevonás is megvolt. Az ilyen puhatestűekre
mondták például azt, hogy „Oda piszkít, ahonnan eszik”. Ugye? Egy
kis áskálódás manapság viszont simán belefér. Gyorsan felháborodunk rajta egy kicsit, aztán megy minden tovább! A mai társadalom
már nem annyira veti ki magából a puhatestűeket. C’est La Vie! Ilyen
a világ!
Pedig milyen jó lenne gerincesnek maradni!
gondolatait leírta: Ispán Imre
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Díjátadó gálaest
A 2020-ban kiírt Trianon pályázat nyertesei tiszteletére
A Dömsödi Kármentő Egyesület a 100 éve
aláírt Trianoni békediktátum évfordulójára felső
tagozatos diákok számára 2020-ban pályázatot
hirdetett. Olyan írásos munkákat vártak, melyek
rávilágítanak arra, hogy a mai dömsödiek milyen emlékekkel, információkkal rendelkeznek
Trianon kapcsán.
A pályamunkák elkészültek, ám a hivatalos
eredményhirdetés a pandémia miatt elmaradt. A
veszélyhelyzet elmúltával a megemlékezést és
az eredményhirdetést idén június 5-én ünnepélyes keretek közt szervezte meg a Dömsödi
Kármentő Egyesület.
A PSOMK nagytermében jó érzés volt újra
együtt lenni, melyet Bencze István polgármester úr köszöntőjében külön hangsúlyozott. A
díjátadó gálán jelen volt Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr is, aki külön köszöntötte a
jelenlévő pedagógusokat.
Kopor Tihamér, a Dömsödi Kármentő Egyesület elnökének koordinálásával a díjazottak és
a díjátadók rendre felsorakoztak a színpadon, és
a fellépő előadók egy-egy különleges, értékes
produkcióval köszöntötték őket. A konferálás
során az egyesület elnöke egy-egy szolgálati
közleménnyel röviden ismertette az egyesület
létrejöttének körülményeit és a jelenleg kitűzött
programjait. Így tudtuk meg, hogy szándékuk-

ban áll a dömsödi 48-as kör zászlaját restauráltatni, melyre gyűjtést szerveznek. Hagyományőrző kézműves nyári táborra csalogatják
mindazokat a gyermekeket, akik szeretnék
megismerni a ház körüli régi hagyományos
tevékenységeket.
Az elbírálás alapján az elkészült pályamunkák közül különdíjat kapott Móricz Miklós
nyolcadik osztályos tanuló és szülei.
Első helyezést elért csoport tagjai: Baranya
Ábel, Basa Csaba, Izsák Fanni, Szeile Bernadett. A díjakat átadta Krnájszky Istvánné.

Második helyezett csapat

Első helyezett csapat

Agárdi László

Szóka Júlia

Ócsai Juli

Második helyezést elért csoport tagjai: Gonda Gréta, édesanyja Idrányi Szilvia és nagyapja
Idrányi Csaba. A díjakat átadta Jancsó Attila.
Harmadik helyezést elért csoport tagjai:
Matus Alexandra, Horváth Fanni, Lacza Hanna. A díjakat átadta Horváth Béla.
A díjátadó gálán a megemlékezést Agárdi
László színművész által elmondott versek, Szóka Júlia operettprimadonna, Ócsai Juli énekművész, valamint Tarnai Kiss László által előadott
dallamok tették a meghitté, feledhetetlenné.
szöveg és fotók: Vass Ilona

Harmadik helyezett csapat

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

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

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

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

PETŐ F I EMLÉKMÚZEUM

Hivatali idő:
Hétfő:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise:
Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián érdeklődjenek.

Istentisztelet:
Vasárnap
9 óra
17 óra
Lelkipásztor:
Dr. Urbán Gedeon

Köszönetnyilvánítás
„A szeretteink sosem halnak meg... Bennünk élnek tovább úgy,
ahogy mindig is éltek. Mi óvjuk a fényüket. Ha élénken élnek
emlékeinkben, így is képesek nekünk utat mutatni!”
Matt Haig
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szerető férjemet, az Édesapát, a Nagypapát

KUDAR ZSIGMONDOT
utolsó földi útjára elkísérték és a család fájdalmában osztoztak.
A Család

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

A Dömsödi Hírnök hirdetési árai
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.
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Háziorvosi rendelés

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Lengvárszky Norbert – Kalán Krisztina Etelka
NOEL
Orosz Károly – Halász Dóra
ILONA

Házasságot kötöttek:
Varga Dávid – Ilyés Elizabet
Zentai Béla – Csobolyó Klára
Várkonyi Márk – Kovács Anna Regina

Elhunytak:
Szűcs Györgyné Zinner Ilona
66 éves
Kátai Antal
81 éves
Kátai Antalné Bödő Ilona
81 éves
Balogh István Ferenc
68 éves
Horváth László
64 éves
Szűcs Józsefné Vég Eszter
93 éves
Gonda József
46 éves
Tóth Györgyné Bencze Ilona
74 éves
Szalai-Duzmath Józsefné Sipos Zsófia 90 éves
Kovács Julianna Róza
74 éves
Fabula István
76 éves
Brückner Gábor
69 éves
Kudar Zsigmond
81 éves
Ágoston László
85 éves
Horváth Sándor
70 éves
Az anyakönyvi hírekben megjelenő elhunytak adatai olyan időrendben kerülnek közlésre, ahogyan az elhalálozás helyszínéről beérkeznek hivatalunkhoz a dokumentumok.

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: június 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: július első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta,
Budai Szilvia, dr. Csanádi Károly, Földvári Attila,
Ispán Imre, Jancsó Attila, Katona Krisztián,
Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József, Siket Péter,
Szabó Andrea, Tillinger Lászlóné,
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

Tisztelt állattartók!

Egyesületünk telefonszáma:

06-20-383-5407

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

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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