
A múlt havi írásomat azzal fejeztem be, hogy vajon meg tudjuk-e végre rendez-
ni az Idősek Karácsonyát? Nos, legnagyobb szomorúságomra, nem tudjuk! Bár az
utóbbi héten stagnált a fertőzöttek száma Dömsödön, de a legveszélyeztetettebb
korosztály továbbra is az időseké, így nem kockáztatjuk meg annak lehetőségét,
hogy akár egyetlen megbetegedés is legyen a rendezvény után! Tényleg pótoljuk,
valamikor a pandémia után.

Ha már a koronavírus járványnál tartunk, akkor ismét muszáj szólnom az oltakozás
fontosságáról, a maszkhasználat, a távolságtartás jelentőségéről! Egy igazán zaklatott
világ vesz körül bennünket itthon és a határainkon túl is. Az önkormányzati intézmé-
nyek dolgozóinak oltásával kapcsolatban a polgármesterek kaptak felhatalmazást an-
nak esetleges kötelezővé tételéhez. Vannak olyan kollégáim, akik azonnal elrendelték,
hogy december 15. után az intézményeikben csak olyan munkatársak dolgozhatnak,
akik már oltakoztak. A ráckevei kistérségben – ahová mi is tartozunk – egységesen úgy
foglaltunk állást, hogy csak akkor szigorítunk a jelenlegi helyzeten, ha településeinken
nagymértékben megnő a fertőzöttek száma. Magam is várakozó állásponton vagyok,
de ettől függetlenül elrendeltem, hogy azt a harminckét alkalmazottat, akik nem vették
fel eddig egyik oltást sem, minden hétfőn kötelező tesztelni! Az elmúlt napokban Vala-
mennyiüknél elvégeztettük egy erre szakosodott céggel az ellenanyagszint mérését is!

A konyhai dolgozók között elterjedt vírusfertőzés miatt három hétig egy külsős cég-
től rendeltük meg a diákétkeztetést és a rászorulók ebédjét. Szinte ezzel párhuzamosan
kaptuk a hírt, hogy nem tudunk pályázni egy új konyha építésére, pedig a mostani csak
az ÁNTSZ „kegyelméből” működhet. A Képviselő-testület végül is úgy döntött, hogy
január elsejétől kiszervezzük a közétkeztetést, egy évre fogjuk megbízni a nyertes pá-
lyázót. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen tapasztalatokat fogunk szerezni!

Ismét egy gyászhírről kell beszámolnom, legnagyobb sajnálatomra! Dr. Tóth István,
aki több mint két évtizedig volt a háziorvosunk, 77 éves korában elhunyt. A doktor úr
lányainak írt részvétnyilvánításomban azt írtam, hogy a középkorú és időskorú Döm-
södiek nem fogják Édesapjukat elfelejteni! Én magam sem!

Örömteli hír viszont, hogy a bölcsi kivitelezése jó ütemben halad. Bár a lakói csak
szeptember elsejétől veszik birtokukba az új otthonukat, a műszaki átadás-átvétel, aztán
az ünnepélyes átadás talán már a tél végén, tavasz elején megtörténhet!

A „Promenád építése Dömsödön” projekt munkálatai is nagyon jól alakulnak. A Pe-
tőfi-fa életének meghosszabbítására előírt munkák befejeződtek. Helyükre kerültek a
kandeláberek, és a sólyapálya is kialakításra került. A kerékpáros pihenő szaletli alapja
most készült el, és a növényeket, a facsemetéket is elültették! A Középső-Dunapart asz-
faltozásának egyik fele már megtörtént (az átvágásig). Egyedül azt sajnálom, hogy a ki-
alakított zöldfelületet csak tavasszal láthatjuk teljes pompájában!

Az első gyertyát már meggyújtottuk az adventi koszorún. Nagyszerű élmény volt
számomra, hogy mindezt Eperjes Károly művész úr előadása után tettük! Boldog vára-
kozást kívánok Mindenkinek! Kívánom, hogy a következő hetek, hónapok csak az
örömről, a vidámságról, a szeretetről szóljanak, és ne a szomorúságról! Biztosan tu-
dom, hogy mi így együtt, Dömsödiek összefogva, ezt meg fogjuk valósítani! Ennek re-
ményében kívánok Áldott Karácsonyi Ünnepeket minden Dömsödi Polgárnak!

Bencze István
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Újra elmúlt egy év... úgy rohant el, mintha csak egy álom lett volna.
Hónapról-hónapra megszületett néhány gondolatébresztő cikk... Újra itt a
december. Tavaly ilyenkor egy karácsonyi történetet hoztam a Kedves Ol-
vasóknak. Ha jól sejtem, ez a lapszám csak néhány nappal karácsony előtt
jelenik meg. Félretettem tehát a panaszos gondolataimat – eltettem őket
jövőre. Folytatva a tavaly megkezdett hagyományt, következzen most is
egy karácsonyi történet – talán lesz benne gondolatébresztő is.

Karácsonyi történet
Tulajdonképpen eléggé kellemetlen, amikor a szél a szemedbe fújja a

havat. Ma este pedig különösen barátságtalan az idő. Még körülbelül két
kilométert kell az erdőn keresztül gyalogolni, hogy hazaérjen. Évek óta
mindig gyalog teszi meg ezt az utat. Egy-egy nehéz nap után a kisvárostól
az otthonig jólesik a csönd, vagy nyáron a madarak éneke, az őszi hulló
falevelek nesze, télen pedig a meztelenre vetkőzött fák között a szél fújá-
sa. Itt az ember egyedül lehet a gondolataival, rácsodálkozhat a természet
szépségére és a Teremtő bölcsességére.

A környék évtizedek óta alig változott. Mindenki jól ismeri egymást,
a pék, a szabó, és a többiek is mosollyal emelik meg a kalapjukat, ha
szembejönnek. A kis falu lakói valamilyen formában önkéntelenül meg-
osztják az örömöt, de a bajban is segítői egymásnak. Ez itt így működik
évszázadok óta.

Ma nem tud annyira a csöndre koncentrálni. Gondolatai folyamatosan
elkalandoznak, az emlékek minden egyes lépés után újra elő- és előtör-
nek. Csak néhány dolgot vásárolt az ünnepre. Ez lesz az első így egyedül.
Tavaly még együtt díszítették a fát, sütöttek mézeskalácsot, és egy-egy
bögre forralt bor mellett, gyertyafénynél üldögéltek a kandalló előtt. Ro-
pogott a tűz, és olyan jó volt ránézni... békés volt, nyugodt, és akkor még
nem érezték, hogy valami véglegesen és végzetesen megváltozott, nincs
már sok idő. Ha tudták volna sem tettek volna másképp; ugyanúgy ültek
volna a fenyőfa mellett, a ropogó kandallónál, a bögrével a kezükben, és
ugyanúgy fogták volna egymás kezét. Olyan gyönyörű volt! Aztán azon a
végzetes januári reggelen Ő nem kelt fel többé. Elaludt. Hirtelen lett
csönd körülötte. Hirtelen a sarkaiból fordult ki a világ. Eltűnt a mosoly, el-
tűnt a jókedv. Minden reggel ugyanúgy sétált be a faluba és ugyanúgy nyi-
totta ki a kis vegyesboltot, intézte a dolgait, aztán este ugyanúgy sétált visz-
sza az erdei otthonhoz. Valahogy semmi sem volt a régi. Kezdte észreven-
ni, hogy egyre inkább halogatja az időpontot, hogy hazamenjen. Otthon
valahogy minden Rá emlékeztette. A kis cserepes növények az ablakban,
a függönyök, a mosógép, a kenyérpirító. Minden. Néha olyan volt, mintha
csak elment volna valahová. Aztán újra jöttek a hosszú, őszi esték, és a
kandalló már nem lobogott olyan vidáman. Valahogy minden elvesztette
az értelmét. Már semmi sem volt olyan, mint régen.

Ma, hogy itt sétál hazafelé, azon gondolkodik, hogy mit fog csinálni
az ünnepen? Mindenki azokkal tölti a karácsonyt, akit szeret. Neki erre
már nincs lehetősége. Egyedül – még a szó is taszító. Néma lesz a csönd,
nem lesz süteményillat. Fenyőt sem állított. Majd csak átvészeli valaho-
gyan. Hozott haza egy kis krumplit, süt hozzá egy kis húst. Azon ellesz
három napig, aztán a két ünnep között már újra jöhet dolgozni. A munka
legalább elvonja a figyelmét a mindennapokról.

Lassan feltűnik a kis tisztás és a takaros kis házikó. Egy éve ilyenkor
még füstölt a kémény, olvadt csokoládé és vaj illata szállt a levegőben.
Most csendes és hideg minden. Leteszi a szatyrot, majd a reggel behozott
gyújtóst apróra törve feléleszti a tüzet a kandallóban. Szépen lassan ro-
pogni kezdenek a száraz gallyak, és kisvártatva a narancsvörös láng el-
kezd táncolni. Vöröses fénye beragyogja a szobát. Mintha gyertya égne.

Elnézi, ahogy életre kap a tűz, nagyon lágyan már érezni lehet a melegét
is. Nézi a tüzet. Megint jönnek a gondolatok. No, csináljunk valami enni-
valót! Hamarosan sistereg a zsír a lábasban, sül a krumpli és az oldalas.
Hozott egy üveg bort is, majd a három nap alatt megiszogatja. Egyedül.
Majd csak lesz valahogy. Ilyenkor még a tévében is csak a karácsonyi mű-
sorok mennek. Nem igazán kíváncsi rá. Inkább hallgatja a tűz ropogását.
Kint egyre jobban rákapcsol a szél. Ha így folytatódik, jó kis hóvihar lesz
az éjjel. Néha az is megfordul a fejében, hogy már soha többé nem lesz
karácsony. Neki legalábbis nem. Huszonnegyedikén este itt ül egyedül, és
nem tudja mi a rosszabb: a magány, vagy a gondolatai. 

A szél közben folyamatosan rázza az ablakokat, hallani a zúgását.
Erősödik. Reggel havat kell lapátolni. A kintről beszűrődő hangokat hirte-
len erőteljes kopogás töri meg. – Halló öreg! Itt vagy? – Az ajtó megadja
magát a nyomásnak, és hamarosan feltűnik a hang tulajdonosa is. Tagba-
szakadt, hórihorgas testét meghajolva préseli át a nyíláson a hozott fenyő-
vel együtt. Az első belépőt követi a többi. Összesen hatan jöttek fel a falu-
ból. A nagyhangú, az a hentes a feleségével. Ők a fenyőt hozták. Az asz-
szony sebtében el is kezdi díszíteni a fát. A kocsmáros fia bort és egy nagy
sült pulykát hozott: – Édesapám küldte! Boldog ünnepeket kíván! Fo-
gyassza egészséggel, aztán látogasson el felénk a két ünnep között! – Két
üzlettel arrébbról, a pék és a felesége két nagy kosárral érkezett. 
– No, nehogy nélkülöznöd kelljen az ünnepen! A kosárból a friss cipó
mellől kifli és foszlós kalács kandikál ki. – Na én meg egy kis mézet meg
egy kis sajtot hoztam – mondja a hatodik.

Az öreg a meglepetéstől megszólalni sem tud, nézi a hirtelen jött ven-
dégeket, aztán elérzékenyülve csak ennyit mond: – De hát miért? – A vá-
laszt a nagyszájú hentest vágja rá: – Miért, miért? Komaságból! Csak nem
hagyjuk, hogy a falu legkedvesebb boltosa egyedül töltse az ünnepet? Na
itt az ennivaló, ott az innivaló, mi meg hoztuk a jó társaságot! Boldog ka-
rácsonyt mindenkinek!

Jó társaságban hamar megy az idő. Az öreg sincs egyedül. Eszeget-
nek, iszogatnak. Még nevetnek is. Aztán jó hangulatban lassan elszállin-
góznak hazafelé. Na öreg, mi lesz az oldalassal? Annyi jót kaptam, hogy
egy hétig sem tudom elfogyasztani! Újra csak a kandalló ropogása törte
meg a csendet. Illetve... talán kopogtak? Igen, igen, határozottan olyan,
mintha kopogtak volna! Csak halkan. – Szabad! – Az ajtóban egy fekete
hajú asszony áll. – Bocsánat, hogy csak így magára török. Hoztam egy kis
kalácsot meg karácsonyi süteményt. Sajnos az unokáim meg a gyerekek
nem tudtak idén eljönni hozzám. Eddig mindig nálam töltötték a kará-
csonyt, de az idén inkább máshová mentek... tegnap tudtam meg. Két
napja sütök-főzök. Remélem, nem haragszik meg, hogy hoztam belőle.
Tudja, a kisunokám ezt nagyon szereti, azt mondja mindig, hogy... … és
csak ömlik a szó; a szeretetről, ami tulajdonképpen az elmúlt két nap pa-
nasza. Néhány óra múlva azon kapják magukat, hogy már sokadik órája
beszélgetnek kettesben a ropogó kandalló mellett, egy-egy pohár borral a
kezükben...

Amikor egy nap elkezdődik, nem tudni előre, hogy hogyan fog vég-
ződni. Ha nem figyelünk a kis csodákra, akkor nélkülünk fognak megtör-
ténni! A karácsony csodája nem az ajándék, nem a fényfüzér, és nem a sü-
temények. A karácsony csodáját meg kell látni, nem pedig hajszolni! A
karácsony csodája csak akkor történik meg, ha képesek vagyunk meglátni
és megérteni. Ez nem a boltok polcain és nem a roskadozó asztalon vagy
az ajándékok dömpingjében található. Ez az emberek közötti kapcsola-
tokból, a gyerekek szemének csillanásából, a ropogó kandalló melletti be-
szélgetések varázsából kapható. Ajándékba...

Boldog Karácsonyt kívánok Minden Kedves Olvasónak!

gondolatait leírta: Ispán Imre

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
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Beszélgetések az újság fenntartóival
és felelõs szerkesztõivel

Bencze István polgármester válaszol
Bencze István polgármester úr immár 15

éve egyengeti a Dömsödi Hírnök megjelené-
sét. A lap szerkesztésében, mint képviselő,
már korábban is részt vett.  Hogy hogyan látja
az eltelt 30 esztendőt, azt a 15 évet, mialatt
fenntartói minősítésben a kiadást szervezte,
arról egyik fogadóóráján beszélgettünk.

– Ön szerint változott-e a Dömsödi Hír-
nök az eltelt 3 évtizedben és hogyan?

– A 30 év alatt szerintem küllemében és tartalmában is sokat válto-
zott pozitív irányban. Érdekesebb  és olvasmányosabb lett, sokkal több
benne az információ és a tájékoztatás, mint azelőtt.

– Mely rovatokat vezeti?
– Az Aktuálist úgy örököltem. Előtte pedig a 2000-es évek elejétől

Döntésháttér címmel vezettem rovatot. Rendszeresen jelentkeztem írá-
saimmal, mert úgy gondoltam, hogy talán némi érdeklődésre tart szá-
mot az, hogy ha egy képviselő leírja azt, hogy egy-egy döntés megszü-
letésének milyen háttere van szó szerint. Így utólag visszagondolva a
2006-os választások után valószínűnek tartom, ha nem is nagy mérték-
ben, de mégis hozzájárult ahhoz, hogy polgármester lettem.

– Voltak más típusú írásai is?
– Igen, labdarúgással kapcsolatos cikkek és a cikluszáró összefogla-

lók. Ez utóbbi egyben az Aktuális összefoglalója volt.
– Melyek a kedvenc témái?
– A közélet, az nagyon érdekel, és a politika, hiszen abban élek. Ezen

túl nagyon kedves téma számomra a sport is, amit aktívan művelek.
Tornázom, sétálok és kerékpározom is. Ahhoz, hogy a szellem friss
maradjon, a testet is fitten kell tartani.

– Amikor kézbe veszi a Dömsödi Hírnököt, mely rovatokat ol-
vassa szívesen?

– Az első pillanattól kezdve szerettem olvasni amikor az intézmé-
nyeinkről esett szó, ami azokkal kapcsolatos. Szeretem a Varsányi An-
tal rovatát. Nagyon figyelemreméltó és mindig el is olvasom a Tűzoltó
és a Polgárőr Egyesületek híreit.

– Ön szerint milyen a lap olvasottsága?
– Amíg nem volt internet, addig kicsiktől a nagyokig, a fiataltól az idő-

sekig mindenki olvasta az újságot. Ma is sokan elolvassák, de csak hóna-
pokkal később a honlapunkról. Sajnos az utóbbi 6-8 évben csökkent az
eladott példányszám. Úgy vélem, amíg az én korosztályom él és a tőlem
10 évvel fiatalabbak, addig biztosan lesz olvasója a Dömsödi Hírnöknek.
A mostani 40-esek már nem hiszem, hogy olvassák, és 10-20 év múlva
papír alapú formában már nem látom a jövőjét. Ma már a Magyar Nem-
zet és a Népszabadság kézzelfoghatóan megszűnt, interneten viszont
megtalálható. Ez lesz a jövő. Dömsödi Hírnök lesz a jövőben is, de úgy
vélem, online formában. Ez az én véleményem, de ne legyen így!

– Mit üzen a Dömsödi Hírnök olvasóinak?
– Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok!
Mi így együtt közel hatezren fogjunk úgy össze, hogy a dömsödi

polgárokat semmiféle sérülés, tragédia ne érje a következő hónapok-
ban, években!

– Köszönöm válaszait!
Vass Ilona

Ahogyan a szerkesztõ látja
A Dömsödi Hírnök fennállásának 30. évfordu-

lója alkalmából indítottam útjára azt a sorozatot,
ahol több-kevesebb sikerrel megszólaltattam azo-
kat az embereket, akik az újság fenntartásának kép-
viseletében biztosították a megjelenés lehetőségét,
szerkesztették, nyomtatták vagy tördelték azt. 

Engedjék meg nekem, hogy a 15 éve általam
szerkesztett Dömsödi Hírnökkel kapcsolatosan
most én is megoszthassam Önökkel gondolataimat.

1990 decemberében, a rendszerváltást követően a környékbeli helyi la-
pok közül szinte elsőként indult útjára a Dömsödi Hírnök. Új lehetősége-
ket kínálva a lakossági tájékoztatásban, jogi rovat, önkormányzati hírek,
kisebb interjúk, kulturális rovat nyújtott hiteles képet a falu életéről. Az
évek múlásával, a nyomdatechnika változásával a lap külleme egyre csi-
szolódott. A szövegek mellett megjelentek a fotók is. Az újság egyre színe-
sebbé, olvasmányosabbá vált. A fenntartó részéről mint információs csa-
torna vált egyre fontosabbá. A mindenkori felelős szerkesztők nagy körül-
tekintéssel és odaadással töltötték meg tartalommal, mely mögött mindig
komoly munka húzódott. Én 2006 júliusában vettem át a lap szerkesztését
Gerenday Évától. Sokat segített az indulásnál, amikor elmagyarázta, mire
figyeljek, milyen az újság felépítése, kik a rovatvezetők stb.  Úgy éreztem,
óriási felelősség ez a feladat, ezért fontos volt számomra, hogy képezzem
magam és figyeljek minden aprónak tűnő jelzésre. Igyekeztem és igyek-
szem ma is úgy szerkeszteni a Dömsödi Hírnököt, hogy az minden korosz-
tály számára tartalmazzon érdekes, olvasmányos, informatív írásokat. 

Hogy melyek a kedvenc rovataim? Minden írást elolvasok, de nagyon
szerettem a Mezőgazdasági híreket, mert abban mindig kaptam iránymu-
tatást, hogy melyek az időszerű házi kerti munkák. Jelenleg a Gondolatéb-
resztőben találkozom olyan témákkal, amik formálnak, valóban elgondol-
kodtatnak vagy éppen megnevettetnek.  Írás tekintetében legkedvesebb té-
mám, ha szokásokról, emberekről, a faluról vagy emlékekről írhatok, bár
erre ritkán van lehetőségem. Úgy tartom, nagy felelősséggel jár, bármiről
ír az ember, mert számomra rendkívüli módon fontos a hitelesség. Minden
írás formál és nevel, ezért fontos a pontosságra való törekvés.

A technikai vívmányok fejlődése és annak mértéke hihetetlenül felgyor-
sult. Ez a tény a Dömsödi Hírnököt sem kerülheti el, hiszen Dömsöd
Nagyközség honlapján már megtalálható az összes megjelenő példány,
ami 2007 óta kiadásra került. A lap jelenleg 600 példányban jelenik meg,
ami nem minden esetben talál gazdára maradéktalanul. A megoldás rend-
kívül összetett, de elsősorban lokálpatriótaként kellene gondolkodni mind-
azoknak, akik online vagy épp a szomszéd által megvásárolt példányt ol-
vasnak, ahelyett hogy maguk is megvennék. Az újság hiteles, már csak
azért is, mert kézzel fogható, így nem lehet egyetlen gombnyomással tö-
rölni vagy módosítani a leírt szöveget. A régi példányokat előásva sok ér-
tékes írás tanúskodik arról, hogy a 30 éve életre hívott Dömsödi Hírnöknek
lelkülete van. A környékbeli helyi lapok fenntartói, szerkesztői, küllemé-
ben is és tartalmában is mintaként tekintenek a Dömsödi Hírnökre. Arra a
Dömsödi Hírnökre, amit nem lehet egyetlen gombnyomással módosítani,
és amit 30 év elmúltával is kézbe lehet majd venni, hogy elolvassuk.

Bízom abban, hogy a jövőben  a  valós tartalommal, valós hírekkel és
beszámolókkal megjelenő Dömsödi Hírnök minden egyes példánya gaz-
dára talál majd! Én azon leszek!                      Vass Ilona felelős szerkesztő
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2016 februárjától folyamatosan vették birtok-
ba új lakói a Szőnyi Károly Otthon helyiségeit.
A minden igényt kielégítő intézmény ma össze-
sen 14 fő számára nyújt gondoskodó, meleg,
családias otthont. Fiatalabb, idősebb, megtört
emberek menedéke, ahol szakemberek, nővérek
segítségével, jól kialakított napirenddel tartal-
mas életet élhetnek. Gyakorta találkozhatunk ve-
lük a település rendezvényein, az Istentisztelete-
ken vagy csak egyszerűen séta közben az utcán.
Valójában hogyan is élnek ők itt Dömsödön?
Hogyan telnek napjaik, és hogyan készülnek a
karácsony meghitt ünnepére? Erről kérdezget-
tem a lakókat és a dolgozókat ottjártamkor.

Kovácsné Brassó Andrea terápiás munkatárs
– Szociális asszisztensként érkezett tavaly

augusztusban. Azóta napi 4 órában gondo-
san szervezi a délelőtti foglalkozásokat. Ho-
gyan fogadták?

– Szeretettel jöttem, és úgy érzem, hogy
ugyanilyen szeretettel fogadtak. Hívő ember va-
gyok, és nekem nagyon fontos, hogy hívő kö-
zösségbe jövök, itt dolgozhatok, és így készül-
hetünk közösen az ünnepre.

– Milyen módon készül fel a délelőtti fog-
lalkozásokra?

– A családom zenei beállítottságú, én magam
pedig billentyűs hangszeren játszom. Ezt épí-
tem be a munkámba, ezt viszem magammal
mindenhová. Sokat énekelünk, van akinek egé-
szen gyönyörű hangja van, és az itt lakók na-
gyon szeretik, elfogadták ezt a módszert. A ze-
nén kívül kézműves foglalkozásokat építek be,
melyek egy-egy ünnepkörhöz fűződnek. Van-
nak irodalmi foglalkozásaink is, ilyenkor felol-
vasunk. Egy-egy zenehallgatás alkalmával be-
csukjuk a szemünket, és mindenki gondol vala-
mire. Egy-egy napon komplex művészeti fog-
lalkozás is van, ahol a társművészetek is előtér-
be kerülnek. Az alkalmak végén az adott témát
mindig megbeszéljük.

– Mivel készülnek itt az otthonban a kará-
csonyra?

– Versekkel is, és új énekeket is tanulunk,
amelyek inkább dicséretek. Készülünk a gyü-
lekezeti adventi alkalmakra is, szintén énekek-
kel. Fontos, hogy megmutatkozzunk, hisz mi
is a társadalom része vagyunk. Nem vagyunk
egyformák. Itt megfáradt lelkű emberek élnek,
akik ugyanolyanok, mint bármelyikőnk, csak
van, aki az élet dolgaival nem tud megküzdeni.

Hegedűsné Zsuzsi ápoló
– Mióta megnyílt az otthon, itt dolgozik

szoros időbeosztással. Mégis kedves, teszi a
dolgát. Hogyan telnek a mindennapok?

– Öten vagyunk nővérek, és mindig szinte
futva váltjuk egymást. Van a nappalos ügyelet
és az éjszakai. A nővér értekezletek mint a

gyorstalpaló úgy mennek, mert a lakókat nem
lehet felügyelet nélkül hagyni. Reggel a néniket
segíteni kell öltöztetni, a gyógyszereket eloszta-
ni, reggeliztetés, közben megy a mosógép, szá-
rítógép. Figyelni, hogy kinek kell mosni, a meg-
száradt ruhákat hajtogatni, eltenni. Jó időben a
néniket kell kitolni levegőzni, és vannak akik-
nek segíteni kell a fürdésben. Mindeközben zaj-
lik az áhítat, a foglalkozás. Délben mikor meg-
hozzák az ebédet, azt ki kell osztani, megint
gyógyszereket osztani, majd a tányérokat, po-
harakat leszedni, és rendbe tenni a konyhát.

– Hat év hosszú idő. Honnan meríti ehhez
a munkához az erőt?

– A saját családomból. Nagyon jó gyermeke-
im vannak, és nagyon szeretem az unokáimat!
Szeretek kerékpározni, az feltölt. Mindig van-
nak tervek, hogy mikor hová megyek. Már
megkerültem a Balatont, a tassi zsilip irányában
vagy a szigeten, vagy Kunszentmiklós felé te-
kerek a barátaimmal. Téli időszakban pedig so-
kat gyalogolok.

– Hogyan készülődnek a karácsonyra?
– Az Andika készül a lakókkal. Mi nővé-

rek külön nem szoktunk, de lehet, hogy az
idei esztendő kivételes lesz… A családom-
mal nagyon jól szokott telni az ünnep, a fi-
nom ételek, a közös játék és a nagy neveté-
sek mindig emlékezetesek.

A folytatásban a Szőnyi Károly Otthon la-
kói készséggel válaszoltak kíváncsiskodá-
somra:

Viktória
– 2016 decembere óta tagja ennek a közös-

ségnek. Hogyan telnek itt a napok?
– Reggel 7-kor van ébresztő, de én már előbb

felkelek, mert nem tudok aludni. Segítek testhőt
mérni reggelente a lakóknál, mert ezt rám bízták
a nővérek. Törölközőket cserélek, és 8-kor reg-
gelizünk. Miután letakarítom az asztalt, fölsöp-
röm a morzsákat. 9-10-ig áhítat van, ami nagyon
jó. Hol az Erzsike, hol Attila, hol Kati olvassa fel
az igét a Csendes percekből. Előtte és utána éne-
kelünk, végül imádkozunk. Ezt követően kez-
dődnek a foglalkozások. Szokott lenni zenehall-
gatás, ami inkább relaxációs. Van irodalmi fog-
lalkozás, ahol hangoskönyvet hallgatunk, vagy
volt, hogy én olvastam fel. Volt hogy Örkény
Egyperceseiből, máskor Mikszáthtól, Móricztól
olvastunk novellákat. Mikor mit. Csütörtökön
kézműves foglalkozás van, és a péntek az mindig
lazább egy kicsit, ilyenkor társasozunk is. Dél-
után van szabadidő, amikor mindenki elvonulhat,
vagy ki lehet menni a faluba. Én ilyenkor szok-
tam számítógépezni, naplót vagy verset írni,
vagy éppen  dobon dobolok.

– Van-e lehetőség a családdal való kapcso-
lattartásra?

– Igen. Mindenkinek van lehetősége a család-
jával együtt lenni, vagy a kapcsolatot tartani.
Vannak akikhez látogatóba jönnek, és olyanok,
akik ritkábban ugyan, de meglátogatják a csa-
ládjukat. Én kéthetente járok haza, péntektől va-
sárnapig. 

– Karácsonyra hogyan készül?
– Mint említettem, kaptam egy nagyon szép

dobot. Olyan mintha harang lenne, épp olyan
csengő-bongó a hangzása. A Csendes éjt gya-
korolom rajta, amit majd a lakótársaimnak sze-
retnék eljátszani karácsonykor. A Dömsödi Hír-
nök olvasóinak három rövid kis versemet kül-
döm nagy szeretettel:

Fohász

Uram hozzád kiáltok, 
Te vagy nekem az egyetlen kapocs, 
Szárítod mindig könnyeimet, 
Vigasztalsz, segítesz engemet. 
Csak Te vagy ki nem hagysz el soha, 
Velem vagy háborúban és békében, 
Az ellenséget leküzdöd velem. 
Nem hagyod, hogy elvesszek, 
Mint egy félredobott kő, 
Ne hagyd, hogy ússzak az árral, 
a Te utadon kell hogy járjak.

Kezdet

Félelmeim burokba zártam, 
Átléptem a fény kapuján, 
Szívem tengelyén bimbózó rózsa nyílik, 
Valami elkezdődik, 
Igen, valami nyílik bennem, 
Ami a jövő titka, 
És nem tudja senki sem, csak az Isten.

Egy éjjelen

Éjjelem békés, nyugodt, csendes, 
Most csak a csillagok figyelnek, 
Megszűnt minden zaj és lárma, 
A hold is mosolyt csalt arcára, 
Mindenki megpihen most, aki él, 
De az égiek figyelnek ránk így is, 
Lelkünket s testünket őrzik Ők.

Katalin
– Hogyan telnek mindennapjaik az ott-

honban?
– Nagyon színesen, nagyon jól! Gazdagon

programokban, étkezésekkel, pihenővel, sziesz-
tával. Olyan gyorsan szaladnak a napok, hiszen
csak most volt húsvét, és most meg már a kará-
csonyi műsorban segédkezem Andikának. Reg-
gelenként vannak áhítatok, majd foglalkozások,
irodalmi, zenei, játék és kézműves, minden nap-
ra jut valami. Utána étkezés, szieszta, uzsonna,
megint egy kis szabadság és vacsora, gyógyszer-
osztás. És végül lehet még TV-t nézni vagy szá-

Adventben: Mindennapok és várakozás a Szõnyi Károly Otthonban
Beszélgetés az itt dolgozó, itt élõ emberekkel
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mítógépezni. Én délután szoktam gépezni
meg reggel is, ekkor szoktam a családommal
beszélgetni. Délután böngészgetek és tanu-
lok, hogy tájékozottabb legyek. Szabadidőm-
ben verseket írok, és részt veszek a közösségi
életben.

– Hogyan tartja a családjával a kapcso-
latot?

– Mint említettem, facebook-on napi kap-
csolatban vagyok mindkét gyermekemmel.
Ünnepekkor az egyik napot mindig otthon
töltöm, egyik fiam szokott elvinni. Sajnos ta-
valy nem mehettünk haza a vírus miatt. Most
is félek ettől.

– Miért költözött az otthonba?
– Én önként döntöttem úgy, hogy ide köl-

tözöm, amíg dönthettem saját sorsomról. Van
egy mentális betegségem, köszvényem, meg
egyéb járulékos fizikai betegségem, 9 éve
volt egy sztrókom, és emellett paranoiás is
vagyok, ez nem titok, lehet tudni. Ezért volt
fontos számomra, hogy míg magam tudok
dönteni a sorsomról, azt megtehessem. Ne-
kem nagyon nagy szerencsém volt, hogy
megnyílt ez az otthon, és nálunk a helyi lel-
kész által ide kerülhettem. Ez egy isteni jel
volt! Itt jutottam hitre is, mert az életemet
megrögzött ateistaként éltem. Abban nőttem
fel, és a főiskolán, az egyetemen is az anyag-
elvűséget hallottam. Mikor ide kerültem,
részt vettem az áhítatokon, mert hát az köte-
lező is volt. Annyira kíváncsivá tett, hogy el-
kezdtem olvasni a Bibliát, és hitet kaptam.
Vallásos lettem. Nagyon sokat beszélgetek a
jó Istennel. Úgy érzem, hogy a sorsom jobbí-
tásáért vagyok itt. Ilyen jómódban még nem
volt dolgom. Ilyen jó sorom még nem volt,
hogy mosnak, főznek, takarítanak rám.

– Készülnek az ünnepekre?
– A télapóra nagyon készülünk, minden

lakó énekkel vagy valami mással. A nővér-
kék is minden évben készülnek, nagyon jó
fejek! Emberközeliek, humánusak és jól kép-
zettek!

Attila
– Ez a ház tulajdonképpen értem épült. Írtam

is a Madocsai Enikőnek egy verset hálából:

Két nyitott tenyér emlékezem, 
Nem fogtad kezem sosem, 
Ajkadról kenyér a szó nekem, 
Hangodtól zeng a szívem, 
A királynőm vagy kedvesem.

– Kedves Attila! Hogyan érzi itt magát
az otthonban?

– Nagyon jól, köszönöm szépen. A telje-
sen viharos életút után itt külön szobám van
és tudok tanulni. A matematika és a fizika ér-
dekel. Jelenleg középiskolai szinten próbá-
lom az ismereteimet elmélyíteni, de majd
szeretnék magasabb szintre eljutni. Autodi-
dakta módon foglalkozom a tanulással, ezért
jól jönne egy kis segítség is.

– Hogyan telnek a napjai?
– Ébresztő, reggeli, aztán Andrea áhítatot

tart. Ilyenkor vagy én viszem az igét, vagy a
Katika. Nem okoz számomra különösebb
problémát, hogy református intézményben
vagyok, de azért hiányzik a katolikus szent-
mise, hisz katolikus vagyok.

– Mit jelent az Ön számára a kará-
csony?

– Nekem Jézus születését jelenti. Remé-
lem, hogy a lakótársaim egy kicsit jobban
megszeretik egymást és egy kicsit közelebb
kerülnek egymáshoz. Készülünk a kará-
csonyra és a télapóra, amiben én is mindig
részt veszek.

– Mit osztana meg másokkal?
– Csak annyit, hogy megszerettem a döm-

södi embereket. Mindig köszönök nekik, és
ezt nagyon jó néven veszik. Ha tehetem, el-
megyek a templomba, és lehetőség szerint a
rendezvényekre is.

– Ha kívánhatna valamit, mi lenne az?
– Szívből kívánom, hogy ennek az otthon-

nak a lakói összekovácsolódjanak! 

Erzsébet
– Sokszor látjuk egyházunk intézmé-

nyeiben szorgoskodni. Hogy fér bele mind-
ez a napirendjébe?

– Mindig csak egy célt tűzök ki magam elé
egy napra, és arra koncentrálok, hogy azt el-
végezzem.

Folyton az lebeg előttem, hogy az otthon,
a templom minden szeglete az ároktól a szó-
szék bársonyáig tiszta legyen és ragyogjon
mint a gyémánt. A gyülekezeti ház és a virá-
gok meg minden szépen rendezett legyen és
ragyogjon. Nagyon-nagyon szívesen csiná-
lom! Ezzel a szándékkal fejezem ki a tiszte-
letem, a szeretetem mások felé.

Az otthonban az áhítatokat az Andrea tart-
ja, és én ott szoktam lenni mindig. Az ige na-
gyon fontos számomra, ha valamit nem ér-
tek, akkor a Tiszteletes Úr elmagyarázza ne-
kem. Boldog vagyok, hogy olvashatom a
Bibliát és hallgathatom az igét!

– Mikor van lehetősége elcsendesedni?
– Koránkelő voltam egész életemben, így

most is. A hajnalok nyugodtak, akkor van
időm az elcsendesedésre, az imádkozásra.
Ezek után következnek amiket célul tűztem
ki a parókián, a gyülekezeti házban vagy az
otthonban, illetve a foglalkozásokon. És min-
den belefér az időmbe!

– A családdal tudja tartani a kapcso-
latot?

– Egy fiam van, Németországban dolgo-
zik, és mindennap írunk egymásnak. 

Zsuzsa néni
– 86-ot töltöm februárban.
– Hogyan szokott indulni egy napja?
– Kelés, reggeli, áhítat, torna, ének, eze-

ken mindig részt is veszek. Kisebb dolgok-

ban tudok segíteni, mint pl. a szalvétahajto-
gatás, és mindig szívesen megcsinálom.

– Hogyan érzi itt magát az otthonban?
– Mióta megnyitott az otthon, a lakója va-

gyok. Itt egy közösség él együtt, ezzel tisztá-
ban vagyok. Szerencsém, hogy jól alkalmaz-
kodtam régen is és most is. Így azt tudom
mondani, hogy minden szép és minden jó.
Gyakran kötögetek. Régebben mindenfélét,
most mellényt, ami ha elkészül, a családban
fog gazdára találni.

– Tartja a családjával a kapcsolatot?
– Három gyermekem van és hét unokám.

Telefonon hívnak, meglátogatnak és  el szok-
tak vinni. Most a vírus miatt korlátozott a ta-
lálkozás, de ha a járványhelyzet engedi, ak-
kor megyek karácsonykor hozzájuk. Régen a
férjemmel ünnepeltünk, most más minden,
de névnapkor, születésnapkor megemlékez-
nek rólam.

Attila
– Mióta lakik itt az otthonban, és mivel

tölti a szabadidejét?
– 2016-ban költöztem be, a nyitás után né-

hány hónappal. A foglalkozásokon mindig
részt veszek, és azon túl a szabadidőmben a
gépen szoktam pókerezni, vagy kimegyek a
faluba, és ami jó még, hogy szeretem a vicce-
ket. A dolgozókkal jó a kapcsolatom, és el-
vagyok a lakótársakkal is.

– Van-e lehetősége a családjával való
kapcsolattartásra?

– Igen, vagy én megyek haza, vagy pedig a
bátyám jön el látogatóba.

– Készülnek-e a karácsonyra?
– Várjuk a karácsonyt, de a műsor, amivel

készülünk, télapókor lesz. Hogy hazamehe-
tek-e, az a vírushelyzet miatt bizonytalan
még. Itt biztosan jó lesz, az ünnepi menü is
mindig finom. Tiszteletes Asszony igyekszik
mindenben a kedvünkben járni, itt mi va-
gyunk a testrész, Ő pedig a fej!

István
– Szeret-e itt az otthonban lakni?
– Hat éve élek itt és jól érzem magam.
– Mivel tölti az idejét?
– Próbálom hasznosan tölteni az időmet és

segítek a takarításban, a parókián söpröm a
járdát és a kertet rendezgetem.  A foglalkozá-
sokon mindig részt veszek, szeretem is.

– Hogyan készülnek az otthonban a ka-
rácsonyra?

– Díszeket készítünk, amiket felteszünk
majd a fára, és verseket is mondunk majd.

Ez a Családom! Szeretem az itteni embe-
reket!

A Dömsödi Hírnök olvasói nevében Ál-
dott, Békés Ünnepeket és jó egészséget kívá-
nok a Szőnyi Károly Otthon lakóinak, mun-
katársainak és fenntartóinak!

Vass Ilona
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Az idei évben az eddigi évekhez hasonlóan az óvodai jeles napok közül
október 4-én megrendeztük az Állatok Világnapját óvodánkban. Erre a
napra mindig készülünk a gyerekeknek állatos játékokkal, barkácsolási
lehetőséggel, állatsimogatással, illetve különböző állatok megtekintésé-
nek lehetőségével. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél korábban
megismerkedjenek a felelős állattartás alapjaival, és a olyan példát lássa-
nak az állatok gondozásával kapcsolatban, mellyel pozitív példát tudunk
mutatni számukra. Október 4-én óvodánkban megtekinthettek a gyerme-
kek teknőst, nyuszit, hörcsögöt, halat, valamint ellátogatott hozzánk Cse-
re Ágnes jóvoltából Matyi, a póni is, akit a gyerekek szeretettel fogadtak.
A gyerekek szívesen kefélgették a póni szőrét, almával etették, megsimo-
gathatták, és egy-egy kis rövid körre fel is ülhetett rá, aki szeretett volna.
Ezúton is köszönjük szépen a látogatást!

Abban az esetben, ha valakinek van otthon háziállata, szereti azt a gyer-
mek, akkor ennek segítségével megtanul odafigyelni rá, gondozásában,
etetésében részt vesz, megtanulja, hogy az állatokról gondoskodni kell.
Az állatok is érző lények, nekik is lehet fájdalmat okozni, valamint szeret-
hetők, és ők is tudnak szeretetet adni nekünk.

Az állat szerepe egy családban betöltheti  a társas lény szerepét, öröm-
forrás, kirándulótárs, játszótárs is lehet. 

A háziállatok ragaszkodásukkal viszonozzák a gondoskodást, és a
gyermek személyiségének fejlődését is pozitív irányban befolyásolják.

Egy gyermek, miközben szüleivel közösen gondoskodik a házi ked-
vencről, felelősségtudatot és rendszerességet is tanul. A gyermek az állat-
tartással kapcsolatban feladatot, feladatokat is kaphat, melyeket rendsze-
resen el kell végeznie. A szülő felelőssége, hogy következetesen meg is
követelje a feladatok teljesítését. A gyermek kapcsolatba kerül az állatok-
kal, megtanulja megérteni azoknak a jelzéseit, alakul az empátia, a másik
lelkiállapotába való beleélésének képessége. A gyermek, a család rend-
szeres feladata a folyamatos törődés, gondoskodás, odafigyelés.

Amikor egy család állattartásra vállalkozik, kötelezettséget vállal,
amely bizony hosszabb időre szól.

,,Te egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”
/Antione de Saint-Exupery/

Az állattartás elsősorban örömforrás a gyermeknek, az állatokkal való
kapcsolat stresszoldó hatású is lehet, de folyamatos odafigyelést, gondos-
kodást igényel a felelős állattartótól. 

Ezért mindenképpen csak akkor vállaljuk a kisállatok tartását, ha végig-
gondoltuk ezeket a szempontokat. Az állatokkal való kapcsolat ,,terápiás”
jellegű is lehet, hiszen mellettük nagyon sok pozitív élményre szert tehe-
tünk. Az állatokkal való kapcsolat megtanít minket a feltétel nélküli elfo-
gadásra, feltétel nélküli szeretetre is. Az állatokkal való kapcsolat kialakí-
tása, megtartása életre szóló mintát nyújt a gyermeknek, olyan mintát,
amelyet otthon lát, tapasztal. 

Konrad Lorenz mondta: ,,Kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes.” Én
azzal bővíteném ki ezt a mondatot, hogy állatok nélkül lehet élni, de nem
érdemes. Olyan sok mindenre tanítanak minket, melyet nélkülük nehéz
lenne megtanulni.

Az állatok szeretete, az állatvédelem, a természet iránti tisztelet, alázat,
felelősségvállalás, türelem, kitartás, odafigyelés, alkalmazkodó-képesség
mind-mind olyan terület, tulajdonság, melynek fejlődéséhez jelentős mér-
tékben hozzájárulhat a felelős állattartás. Mindenképpen pozitív hatást
gyakorol a gyermekek személyiségfejlődésére.

E néhány gondolatot egy Fekete István idézettel szeretném zárni, aki
nagyon kifejezően írt az állatokról, az állatokkal való kapcsolattartásról, a
természetről. Nála érzékletesebben nem is tudnánk megfogalmazni az ál-
latokkal való kapcsolat mibenlétét.

,,Ribizke – mint minden magányos ember – szól egy pár szót a kutyá-
hoz, és a kutya a farkát csóválja, a szeme nevet, mert szereti az emberi
hang lágy hullámzását, legfőképpen pedig szereti azt a simogató valamit,
ami a hang mögött van. És szereti a gazdája szemét is, amelyben annyi erő
van, parancsolás, néha harag, de sokszor vidámság, és ha még a kezét is a
fejére teszi, akkor valami lágy reszketés szalad végig egész testén, és nyü-
szíteni kezd a boldogságtól.”                                                        Baracsi Beáta

Óvodai hírek

Az állatok jótékony hatása a gyermekek személyiségfejlõdésére

FIGYELEM!
Változás az 

ügyfélfogadásban!

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a
Polgármesteri Hivatalban 2021. no-
vember 15-től a személyes ügyfélfo-
gadás kizárólag szerdai napokon tör-
ténik délelőtt 8–12 óráig, délután
13–16 óráig!

A hivatali helyiségekben egyszerre
csak egy ügyfél tartózkodhat, maszkot
viselni kötelező!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kol-
légáinkat elsősorban telefonon, e-mailben
stb. keressék meg!

Kedves Olvasók! 
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy

a Dömsödi Hírnök 2022. január 1-től 350
Ft-os áron lesz elérhető a megszokott érté-
kesítőhelyeken:

Dabi Vegyesbolt

Dobos György (Dobos ABC)

Faragó ABC

Harsányiné Dobos Ildikó (Dobos bolt)

Mizsei Beáta  (Mizsei Élelmiszerbolt)

Papírbolt és Vegyeskereskedés

P+P KER BT. (mindkét üzletében)

RIT Kft. üzlete

Siposné Csécs Erzsébet Zsuzsanna
(Sipos ABC)

Lehetőség van előfizetésre január hó-
napban az Önkormányzat főpénztárában. 

Hirdetési áraink a következők szerint
alakulnak:

Szavas: 150 Ft/szó
Negyed oldalas: 6000 Ft
Fél oldalas: 11000 Ft
Egész oldalas: 20000 Ft

A megjelölt árak az áfát tartalmazzák,
fekete-fehér megjelenésre vonatkoznak.
Színes hirdetésre is van lehetőség, mely a
fekete-fehér értékének duplája.

Az emelések hátterében a papír árának
növekedése áll, mindemellett a Dömsödi
Hírnök tíz éve változatlan áron érhető el.
A hirdetések tekintetében szintén indo-
kolttá vált egy csekély mértékű emelés.
Megértésüket megköszönve,

tisztelettel: 
Vass Ilona felelős szerkesztő

Szerkesztõi levél
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☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
„November ködöket varázsol a hegyre,
hogy csupa jég arcát mielőlünk fedje.
Deres hajnalokon didereg a csillag,
kútba esett a nap, soha meg nem virrad.”

(Simon Emil: Hónapok)

Október 15-én került megrendezésre a Bo-
lyai Matematika Csapatverseny megyei/kör-
zeti fordulója, melynek eredményét november
3-án tudtuk meg. 

Eredményeink:

3. évfolyamon 63 induló csapat közül:
6. hely Banditák (3. b)
Felkészítő pedagógus: Rabné Polgár Edit
Csaplár Zsombor
Csécs István
Rab Sándor Benedek
Szombati Kornél

4. évfolyamon 47 induló csapat közül:
19. hely Zseni csapat (3. a)
Felkészítő pedagógus: Budainé Doroszlay Judit
Balázs Botond András
Gombos Alexandra
Jánosi Gábor Ferenc
Radó Fanni

7. hely Gold Gang (4. b)
Felkészítő pedagógus: Feketéné Patonai Nóra
Balogh László Levente
Bucsi Bence
Kudar Csanád Levente
Szabó Balázs

13. hely Fafaragó (4. a)
Felkészítő pedagógus: Bábelné Varga Judit
Ambruska László
Fabók Fruzsina
Farkas Boglárka Emma
Gacsó Jázmin

November 3-án a Lázár Ervin Program kere-
tén belül a 4. évfolyamosok számára egy Kama-
rakoncert került megrendezésre az OMK-ban.
A színvonalas előadást hallgatván, a diákok kö-
zelebb kerülhettek a komolyzene világához.

November 11-e Szent Márton napja, mely-
hez számos népszokás, néphit kapcsolódik.
Az általános iskola alsó tagozatán a tanító
nénik a gyerekeknek Márton naphoz kapcso-
lódóan különböző kézműves foglalkozásokat
tartottak.

November 12-én folytatódott a megmérette-
tés, a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny me-
gyei/körzeti fordulójával. 

Eredményeink:

3. évfolyamon 37 csapat nevezett:
7. hely Zseni csapat (3. a)
Felkészítő pedagógus: Budainé Doroszlay Judit
Radó Anett
Papp Hunor
Gazsó Fanni 
Balázs Botond András

4. évfolyamon 31 csapat nevezett:
6. hely Csenge és a csibészek (4. b)
Felkészítő pedagógus: Feketéné Patonai Nóra
Jakos Csenge
Bucsi Bence
Kudar Csanád Levente
Nagy Gergő Zsigmond

Hatalmas dicséret illeti a gyerekeket és az
őket felkészítő tanárokat, szülőket. A versenyt
megelőző hetekben aktívan készültek az iskolá-
ban a tanítási órák után, majd otthon a szülőkkel.

November 19-én a Lázár Ervin Program ke-
retében a 3. évfolyam tanulói a „Tündér Lala”
című előadást nézték meg Budapesten, a Pesti
Magyar Színházban. A gyerekek és a pedagó-
gusok számára is nagyon élvezetes, színvonalas
műsort láthattak. Élményekkel gazdagon tértek
haza, s még napok múlva is a hatása alatt voltak.

Rabné Polgár Edit tanító
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Petőfi Sándor, Arany János, Fazekas Mihály nevéhez a XIX. század je-
lentős alkotásai fűződnek. Műveiket az irodalomtörténet örökzöld klasz-
szikusként tartja számon. Az alkotások némelyike többször került átdol-
gozásra, mesekönyvet, diafilmet, filmet, operettet, rajzfilmet készítettek
belőlük. Népszerűségük töretlen. Aligha emlékszik még valaki a kezde-
tekre, megjelenésük eredeti küllemére.

A Barnaföldi Gábor Archívum kiadásában megjelenő reprint kiad-
ványok segítenek felidézni a kezdeteket.

A dömsödi Petőfi Emlékház és Kiállítóhely közreműködésével koráb-
ban már elérhető volt Petőfi Sándor János vitéz és A helység kalapácsa cí-

mű munkáinak reprint kiadványa.
Most bővült kínálatunk Arany János
Vidám verseinek gyűjteményével és
Széchenyi emlékezetével, amit 1860-
ban az Akadémiai Széchenyi-ünne-
pélyen olvastak fel, valamint az
1817-ben Bécsben megjelent Lúdas
Matyi, Fazekas Mihály tollából. Az
itt felsorolt munkák képet adnak a
XIX. sz. magyar történelméről, a
társadalmi rétegződésről és annak
viszonyulásairól.

Ezek a kiadványok különleges
tartalommal bíró ajándékok lehet-
nek karácsonyra és más alkalmakra
egyaránt.

Petőfi  Sándor elbeszélő költemé-
nye, a János Vitéz 600 Ft-os áron, A
helység kalapácsa hőskölteménye 500 Ft-os áron, Petőfi naplójából
kivonat 400 Ft-os áron érhető el. Arany János vidám verseinek gyűj-
teménye Tillárom Haj címmel jelent meg, mely 1000 Ft-os áron, Szé-
chenyi Emlékezete pedig 200 Ft-os áron vásárolható meg. Igazi kuri-
ózum Fazekas Mihály Lúdas Matyi egy Eredeti Magyar Rege négy
levonásban címmel, ami 1817-ben Bécsben jelent meg, 400 Ft-os
áron vásárolható meg.

A kiadványok a múzeumban elérhetők, érdeklődni a 06-20-253-
2589-es számon lehet.

Vass Ilona

PÁLYÁZAT
Uniós támogatással a Canal-System-Plast Kft. új létesítmény létre-

hozására elnyert pályázat adatai:

A kedvezményezett neve:  Canal-System Plast Kft.

A Támogató neve:  Nemzetgazdasági Minisztérium

A támogatás forrása: 2014 – 2020 pénzügyi költségvetési támogatás a
Pest megyei Területfejlesztési Program keretein belül.

A projekt címe: Nemzetgazdasági Minisztérium PM_KKV_2016
számon, „mikro, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek
javítása Pest megye területén”

Támogatói okirat száma: PM_KKV_2016/30

A támogatási összeg: 96.865.037 Ft

A támogatás mértéke: 55%

A projekt tervezett kezdése: 2017. október 28.

A projekt befejeződött: 2021. május 30.

A projektben a Dömsödön található telephely bővítése a cél.

A Canal-System-Plast Kft. 2014 – 2020 pénzügyi költségvetési
támogatás a Pest megyei Területfejlesztési Program keretein belül,
Nemzetgazdasági Minisztérium PM_KKV_2016 számon, „mikro,
kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest
megye területén”.

176.118.250 Ft összköltségű fejlesztés eredményeként, új üzem-
csarnok létesítésére kerül sor, mellyel cégünk kapacitás-bővítést tud
létrehozni, valamint új munkahelyeket is tud teremteni.

A Canal-System Plast Kft. 1991-ben alakult, célunk a termelékenység
növelése, valamint új piac szerzés, új munkahelyek teremtése.

További információ kérhető: 

Canal-System Plast Kft.
Cím: 2344 Dömsöd, Nagy Tanyai út Ipartelep Műanyag Üzem
E-mail: info@canalsystemplast.hu

Különleges karácsonyi meglepetés
Nagy klasszikusaink reprint kiadványban
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Településünk újabb hagyatékkal gazdago-
dott: néhai Poromb Péterné és id. Poromb Péter
hagyatékával.

Id. Poromb Péternének nagyon szép korsó és
népi kerámia gyűjteménye volt, amelyeket a
Kárpát-medence több néprajzi tájegységéről
gyűjtött össze. Ezenkívül id. Poromb Péter ha-
gyatékából kaptunk egy nagyon szép hibátlan
üllőt és egy kézi kohót. Fabókné Poromb Zsóka
jóvoltából ezeket a régi tárgyakat Dömsöd köz-
ség helytörténeti gyűjteménye örökölte. A kor-
sókat és népi kerámiákat átválogattuk, letisztí-
tottuk, és a művelődési ház galéria részén he-
lyeztük el. Van ígéretünk polcos állványokra,

amelyeket hamarosan elhozunk, és azokra fog-
juk majd e szép gyűjteményt elhelyezni. Végső
helyük nem ez lesz. Ígéretünk van egy több ter-
mes régi, de jó állapotú ingatlanra, amely nagy
múlttal rendelkezik, és számos, főleg régi isko-
lai emlék fűződik hozzá. 

Ha ezt az épületet megkapjuk, végre beren-
dezhetjük benne Dömsöd helytörténeti múzeu-
mát. Köszönöm a nyári diákmunkások segítsé-
gét, akiknek köszönhető a tárgyak letisztítása és
leltárba vétele. 

Köszönjük szépen a felajánlást Fabókné Po-
romb Zsókának és Poromb Péternek!

Szabó Andrea

Iparostörténeti gyűjteményünk
újabb értékes darabokkal gyara-
podott. Megkaphattuk Badencz-
ki Pál fodrász mester üzletének
nagyon régi és különlegesen
szép berendezését. Ezeket a bú-
tordarabokat már Pali bácsi
édesapja is használta, és ugyanitt
kezdte pályafutását a fodrász di-
nasztia harmadik tagja, Badencz-
ki Erzsébet is.

A tárgyak leendő helytörténe-
ti múzeumunkban kerülnek majd

elhelyezésre. Most áttakarítjuk és beleltározzuk őket. 
A fodrász üzlet igazi kuriózum. Minden darabja XX. század eleji,

és változatlan berendezéssel kiszolgálta dömsödieket majd száz éven
át. A Badenczki név fogalommá vált ebben a faluban. A műhely pótol-
hatatlan, mint ahogy Pali bácsi is. 

Nagyon szépen köszönjük özv. Badenczki Pálnénak és a családnak,
hogy ezt a különleges borbély- és fodrász „műhelyt” megőrizte, és meg-
tisztelte falunkat azzal, hogy itt helyben adott lehetőséget a megőrzésére.
A jövő felcseperedő nemzedéke ilyesmivel már csak múzeumban talál-
kozhat. 

A mi gyerekeinknek nem kell majd messzire menni!
Köszönöm szépen a szállításban való közreműködést a településgaz-

dálkodási csoport dolgozóinak .
Szabó Andrea

Badenczki Pál hagyatéka

„Amit ránk hagytak,
õrizzük hûen...”

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár 

nyitvatartása

2022. január 1-től a következő nyitvatartási
rend szerint várjuk kedves Olvasóinkat:

Hétfő: 10:00–16:00
Kedd: 10:00–16:00

Szerda: 10:00–16:00
Csütörtök: 10:00–16:00

Péntek: 10:00–16:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

Tel.: 06-24-519-711. 
Mindenkit szeretettel várunk!

***
Dömsöd múltjából állandó 

helytörténeti kiállítás 
a könyvtárban Kovács László

tanító úr gyûjteményébõl. 
Nyitva tartás a könyvtári 
nyitvatartási rend szerint.
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József Attila: Thomas Mann üdvözlé-
se című verséből való idézet a címe
Eperjes Károly Kossuth-díjas színész,
rendező önálló estjének, amelyben XX.
századi magyar költők Istenkereső ver-
seiből adott elő. 

A nagyszerű színművész és rendező Advent
első vasárnapján a Dömsödi Kármentő Egyesü-
let meghívására Dömsödön járt, és feledhetetlen
produkcióval nyűgözte le a járványhelyzet és a
kellemetlen időjárás ellenére szép számmal
megjelent közönséget.

A nézők soraiban ott volt településünk polgár-
mestere, Bencze István, valamint két alpolgár-
mesterünk, Szabó Andrea és Szomor Dezső is.

Az estnek sokféle különlegessége volt. Az
egyik ilyen különlegesség, hogy a versek mel-
lett, azok kiegészítőjeként és két versprodukció
között Négyessy Katalin csellóművész virtuóz
játékában is gyönyörködhettünk. 

A másik különlegesség Eperjes Károly szó-
beli kiegészítései, elemzései, a költők korának
és alkotáskori lelkiállapotának megidézése. Ön-
magában a versek interpretálása is élmény-
számba ment a professzionális előadás hozomá-
nyaként, de a szóbeli kiegészítések jelen idejű
közös produkciókká tették a megidézett alkotá-
sokat, melyben a költők mellett az előadónak is
egyenrangú szerep jutott.

Továbbá az a kifinomult természetes elegan-
cia, amivel a művész kontaktust alakított ki a je-
lenlévőkkel, magától értetődően tökéletesen be-
fogadhatóvá tette a legnehezebb költői gondola-
tokat is. 

El ne feledkezzünk róla, mely költők is vol-
tak a megidézettek. Az idősebb korosztály szá-
mára kommunista költőként sulykolt József
Attila – másfél évig tartó kommunista „kirán-
dulása” (aztán csalódása) – rövid időre ellen-
pontozta ugyan a valóságot, de jó, ha tudjuk, a
tragikus sorsú költő a XX. század egyik legje-
lentősebb Istenkereső alkotója volt. Természe-
tesen a sok ellentmondással élő Ady sem hiá-
nyozhatott a sorból („Mikor terheim roskadoz-
va vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Is-
ten.”). Hallhattunk verseket Szabó Lőrinctől,
Weöres Sándortól, Nagy Lászlótól és a 100 év-
vel ezelőtt született Pilinszky Jánostól.

Hajlamosak vagyunk a téma kapcsán vala-
milyen feszengve komolykodó, vagy éppen
komorkodó hangulatot feltételezni, mintha
Isten és az őt keresők csak így lehetnének hi-
telesek. Szerencsére ez nem így van. Isten
önmagában is szeretheti a humort (elég csak
szétnézni egy kicsit embertársaink között), s
ezt a vonását talán a költők is megtalálhatták
az Őutána való keresgélés során. Eperjes
mindenesetre jó érzékkel élt a könnyedség és
a humor adta lehetőségekkel is, amelyek
nem harsánnyá tették az előadást, hanem
sokkal inkább emberivé, könnyen emészthe-
tővé a produkcióját. Még akkor is, amikor
súlya volt a nézőtéri csendnek. 

Ez olyannyira igaz volt, hogy a hálás néző-
közönség kétszer is vastapssal hívta vissza a
művészeket a színpadra.

Az előadás végén, ahhoz kapcsolódva meg-
gyújtottuk az első gyertyát is községünk nagy

adventi koszorúján, melyen a művészek is
részt vettek.

Jó páran voltak, akik a látottak és hallottak
hatása alatt még nem igyekeztek haza, ha-
nem kis csoportokban beszélgettek az őket
ért szellemi, intellektuális élményekről. Sőt a
közösségi oldalakon is folytatódott mind-
ezeknek a közreadása.

Szép, felemelő alkalomnak lehettek részt-
vevői mindazok, akik ott voltak november
28-án Eperjes Károly színművész, rendező
előadói estjén, s hallgathatták a XX. század
Istenkereső költőinek verseit. 

Dömsöd, 2021. november 29.

Kopor Tihamér

AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK A VALÓDIT
Eperjes Károly Dömsödön

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

November hónapban történt
November hónapban három eseményhez kaptunk riasztást, sajnos ha-

lálos áldozatot követelő káresethez is. 
Beavatkozásaink:

2021. november
4-én 17:19-kor kap-
tuk a riasztást: Döm-
söd, Kossuth Lajos
utcában műszaki
mentésben kérik a
segítségünket: sze-
mélyi sérüléses köz-
lekedési baleset tör-
tént.

Riasztott szerek:
Keve/1, Dömsöd
ÖTE/1.

2021. november 19-én 22:17-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, Geszte-
nye soron személyi sérüléses közlekedési baleset történt, műszaki men-
tésben kérik a segítségünket. Személygépkocsival egy ház falának men-
tek, két fő sérült.



Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.
2021. november 20-án 15:50-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, Pipacs

utcánál, a csatornánál vízbe fulladt embert találtak. 

Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.
Mindenkit hazavárnak!
Minden esetben megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedjünk, és

főleg az út- vagy a látási viszonyoknak megfelelően, valamint a közleke-
dési szabályokban meghatározott sebességgel!

Kérjük, figyelmesen vezessenek!
Lassan megjön a tél és ideér a hideg levegő, valamint a csapadék is, de

már ködös időre is lehet számítani.
Ne feledjük el, tartósan 5-7 Celsiusoknál vagy az alatt már a nyári gumi

nem ad megfelelő tapadást, így aki még nem tette, minél előbb cseréltesse
vagy cserélje le téli gumira azokat.

Az egyik fő ok, hogy a nyári gumi a téli hideg idő hatására megkemé-
nyedik és elveszíti a megfelelő tapadását, ezáltal megnövekszik a fékút és
balesetveszélyes lehet a használata. 

A másik az, hogy a téli gumi nem csak összetételében, hanem kialakítá-
sában is különbözik a nyári gumitól.

Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!

Hasznos tanácsok az ünnepekre
November 28-án vasárnap gyújtottuk meg az adventi koszorú első

gyertyáját, ezzel elkezdődik az ünnepi készülődés, a várakozás időszaka.
Ha azonban nem biztonságos koszorút veszünk vagy készítünk, esetleg
nem megfelelő helyre tesszük az adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a
baj, amikor már csak a tűzoltók segíthetnek.
Ősszel és télen naponta több lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat átlago-

san, mint az év más időszakában. A lángok legtöbbször egy-két négyzet-
méteren pusztítanak, de naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz
miatt, kétnaponta meghal valaki lakástűzben, holott ezek a tragédiák köny-
nyen megelőzhetőek lennének. 

A hétvégén otthonunkat egy tűzveszélyes dekorációval, az adventi ko-
szorúval egészítjük ki. Mindegy, hogy mi magunk készítjük el a koszorút,

vagy készen vásároljuk azt, a legfontosabb, hogy a gyertyák alatt legyen
egy nem éghető alátét. Az elmúlt években több lakástűz keletkezett az ad-
venti koszorúk miatt. Nem elég, ha biztonságos egy koszorú, az elhelye-
zésére is figyelni kell. A koszorú környékén ne legyen semmilyen éghető
anyag, hiszen a tűz könnyen átterjed a koszorúról az asztalon lévő tár-
gyakra, függönyre, ablakkeretre. A legbiztosabb megoldás, ha csak akkor
ég a koszorún a gyertya, amikor a szobában tartózkodunk. Sose hagyjuk
az égő gyertyákat felügyelet nélkül.

A lakásban lévő, egyre több műanyagot tartalmazó tárgy és bútor miatt
gyorsabban terjed a tűz, mint ötven évvel ezelőtt, és több mérgező füst is
keletkezik. Minél hamarabb észrevesszük, hogy kigyulladt valami a la-
kásban, annál nagyobb eséllyel tudjuk saját kezűleg eloltani, több időnk
van kimenekülni és a tűzoltókat hívni, akik egy kisebb kiterjedésű tűz ese-
tén több értéket tudnak megmenteni. A tüzek korai észlelésének legjobb
módja, ha beszerzünk egy füstérzékelőt.

Szilveszter és a pirotechnikai eszközök
Szilveszter éjjel az országban átlagosan 50 tűzeset keletkezik tűzijáté-

kok miatt. Jellemzően csak kisebb tüzek alakulnak ki, mégis minden év-
ben előfordulnak többmilliós kárral járó esetek. A leggyakrabban fenyők,
tuják és szeméttárolók gyulladnak ki, de nem ritka az sem, hogy egy raké-
ta erkélyre repül, vagy szoba ablakán jut be és tüzet okoz. Íme 21 tanács,
hogy ne kelljen a tűzoltókkal szilvesztereznünk:

Ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon, vagy csomagtartóból.
Ezek nem felelnek meg a hazai előírásoknak. Egy silány minőségű illegá-
lis tűzijáték okozta sérülés kezelése vagy egy lakástűz utáni helyreállítás
sokkal költségesebb, mint amennyit megspórolnánk vele.

A szilveszteri tűzijátékokat december 28. és 31. között lehet megvásárol-
ni az árusítóhelyek valamelyikén. Ezeket a rendőrök és a tűzoltók is folya-
matosan ellenőrzik. Itt szakképzett árusoktól vásárolhatunk minőségi tűzijá-
tékokat. Petárdát sehol se keressünk, ezeket árusítani és használni is tilos.

A megvásárolt tűzijátékot otthon ne tegyük a kazán, kandalló, cserép-
kályha, hősugárzó mellé, mert a nagy melegtől idő előtt elindulhatnak.
Olyan helyre zárjuk el ezeket, ahol nem éri őket károsodás, csapadék,
napfény vagy sugárzó hő.

Ne felejtsük az autóban a tűzijátékokat. Kelenföldön azért égett ki telje-
sen egy kocsi a napokban, mert az autóban hagyott tűzijátékok idő előtt
működésbe léptek.

Csak úgy mozgassuk vagy szállítsuk ezeket, hogy a kanóc vagy gyújtó-
hely védősapkája a helyén van.

Ne tegyük olyan helyre, ahol a gyerekek vagy a házi kedvencek hozzá-
férnek. Ne tegyük olyan helyre sem, ahol nedvességet, párát kapnak. Ha
valamelyik mégis nedves lett, miután megszáradt se használjuk fel, mert
jó eséllyel hibásan fog működni.

Ne tároljuk a tűzijátékokat együtt más tűzveszélyes anyaggal: benzin-
nel, gázolajjal, hígítóval, festékkel.

A tűzijátékok eredeti kialakítását, formáját megbontani, szétszerelni,
átalakítani nem szabad. A tűzijátékok akkor működnek megfelelően, ha
elégnek és ezzel megsemmisülnek. Mindenféle átalakítás változtat ezen a
megfelelő működésen, és balesetet vagy tüzet okoz.

Minden tűzijátéknak van egy használati utasítása. Ez tartalmazza,
hogy hova helyezzük, hol gyújtsuk meg az adott tűzijátékot, illetve azt,
hogy mekkora védőtávolságot kell betartani. Olvassuk el ezt, és tartsuk
be a védőtávot.

Teljesen mindegy, hogy milyen tűzijátékról van szó, ne irányítsuk em-
berekre, állatokra, növényekre, járművekre, épületekre.

A legjobban akkor járunk el, ha úgy tesszük le őket, hogy még hibás
működés esetén se okozzanak kárt.

Erős szélben ne használjuk fel őket.
Ne tűzijátékozzunk, ha fogyasztottunk alkoholt.
A rakétákat vetőcsőből vagy üres pezsgősüvegből indítsuk. A vezető-

pálca a rakéta része, ami elrepül a rakétával. Soha ne indítsuk kézből.
Rakétát ne indítsunk fák, villanyvezetékek alól, vagy közvetlenül épü-

letek mellett.
A telepeket sík talajra helyezzük.
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A Pest megyei bajnokság III. osztályában a
nyugati csoportban szereplő csapatunk többnyi-
re jó eredményekkel zárta az idényt, a hazai és
az idegenben vívott mérkőzéseken is.

Dömsöd : Törökbálint 2:0 (0:0)
A tabellán előttünk lévő Törökbálint az első

félidőben minden támadást kivédekezett, és
többször veszélyeztette a hazaiak kapuját. A
második félidőben büntetőhöz jutott a Dömsöd,
melyet Rösch Péter értékesített az 50. percben.
A vendégek mindent megtettek az egyenlíté-
sért, de a 92. percben Rösch újabb góljával be-
biztosította a győzelmet.

A Szigetszentmiklós elleni mérkőzés ké-
sőbbre halasztása után november 7-én játszott
csapatunk. 

Dömsöd : Pilisszentiván 6:1 (3:0)
Jv: Tamás (Molnár, Licska)
Dömsöd: Szilágyi – Turcsán, Dudu Gbube-

mi, Szabó Z. – Cziráky, Rösch, Kerekes
(Mosoni 60. p.), Joszkin (Izsák 75. p.) – Moha-
ros, Faragó, Nyisztor. Edző: Szanyó Tibor.

A sérülések és egyéb okok miatt kissé felfor-
gatott csapat támadásokkal kezdte a mérkőzést.
A 15. percben Cziráky labdája jó helyzetben ta-
lálta Faragót, aki higgadtan helyezett a kapuba.
A következő gólunkat szintén a kényszercsatár
Faragó Gábor szerezte. Valaki megjegyezte a
nézőtéren, hogy ha „Faros” 15 percenként rúg
egy gólt, akkor nagyon nagy gólaránnyal győ-
zünk. Nem egészen lett igaza, mert a 44. perc-
ben büntetőhöz jutott csapatunk. A 11-eshez
megint Faragó állt oda, és a bal sarokba helyez-
te a labdát. Klasszikus mesterhármas. Szünet
után a vendégek megpróbáltak szépíteni, de
nem ment nekik. Az 52. percben Moharos szép

támadás végén szerzett gólt. A nem régen be-
cserélt Mosoni a 77. percben szerezte az 5. gólt.
A 82. percben Papp révén szépítettek a vendé-
gek, de a mieink nem hagyták annyiban, Moha-
ros a 90. percben beállította a 6:1-es végered-
ményt.

Az egész csapat jól játszott, de ki kell emelni
a mezőny legjobbját, Faragó Gábort, akinek
szinte minden megmozdulása élményszámba
ment. Ezenkívül még nagy kedvvel játszott
Ciráky Tamás és a kétgólos Moharos Péter.
Szilágyi Gergő is jól védett.

Diósd : Dömsöd 3:1 (1:0)
A listavezető otthon tartotta a három pontot,

annak ellenére, hogy csapatunknak is volt több
helyzete. A Dömsödből Dudu Gbubemit a 67.
pecben, Kerekes Zoltánt a 91. percben a játék-
vezető kiállította. A Dömsöd gólját Riegel sze-
rezte 11-esből.

Az elmaradt mérkőzést Szigetszentmiklóson
villanyfényes mérkőzésen pótolták november
18-án.

Szigetszentmiklós : Dömsöd 1:7 (0:3)
Már a 6. percben vezetést szerzett csapatunk

Riegel Bence révén. A mérkőzés 20. percében
Kovács Péter játékvezető Riegelt kiállította, és
Szanyó Tibor edzőnek is felmutatta a piros lapot.
A létszámhiány ellenére még két gólt szerzett
csapatunk Cziráky révén a 36. és 45. percben. A
második félidőben tovább folytatódott a gólgyár-
tás. Cziráky a 61. percben volt eredményes,
melyre Potemkin válaszolt a 76. percben. A 80.-
ban Rösch, majd ismét Cziráky szerzett gólt, a
85. és a 88. percben volt eredményes. 

Ki kell emelni Cziráky Tamás 5 gólját, amely
minden bajnokságban ritka és kiemelkedő ered-

ményességnek számít. A csapat is nagy dicsére-
tet érdemel, hiszen a 20. perctől emberhát-
rányban játszva érte el ezt a nagyszerű ered-
ményt. Nem válik viszont dicsőségére a csa-
patnak az a sok kiállítás, amely rendszeresen
sújtja a csapatot.

A tabella eleje a következőképpen áll az őszi
szezon befejezésével:

1. Diósdi TC 11 10 1 0 48:9 31
2. Dömsöd SE 11 7 3 1 29:8 24
3. Törökbálint 11 7 1 3 39:20 22
4. Budajenő 11 6 1 4 24:26 19
5. Tárnok 11 5 4 2 36:19 19     

Varsányi A.

Az öt gólt szerzett Cziráky Tamás az általa
edzett DUSE játékosokkal

Dicséretes eredményességgel zárta az idényt a felnõtt focicsapat

Az elhasznált tűzijátékok maradványait ne dobjuk azonnal kukába.
Minden évben kigyullad néhány kuka, a mellette parkoló autó vagy ház
azért, mert még forrón dobják ezeket kukába.

Társasházak ablakából, erkélyeiről ne indítsunk el semmilyen tűzijáté-
kot. Menjünk le az utcára, és a házaktól távolabb működtessük őket!

Ne feledkezzünk meg a házi kedvencekről. Figyeljünk rájuk, és ne kös-
sük meg őket. Tavaly egy kutya annyira megijedt, hogy a tűzoltóbúvárok-
nak a péceli Csúnya-tó jegéről kellett lementeniük. Volt olyan is, hogy egy
ház és a mellette álló garázs közé szorult a kutyus. A
tűzoltóknak kellett megbontaniuk az épületet, hogy
ki tudják szabadítani a rémült állatot.

Szilveszter éjjel az év többi napjához hasonlóan a
hivatásos, az önkormányzati, a létesítményi és az
önkéntes tűzoltók is készenlétben vannak. Ha tűz
keletkezik, próbáljuk a saját testi épségünk veszé-
lyeztetése nélkül eloltani, és hívjuk a 112-es segély-
hívó számot.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága

A 2021-es évi utolsó cikkemben, már az ünne-
pek előtt itt szeretnék jómagam és az egyesületünk
tagsága nevében is mindenkinek Áldott, Békés Ka-
rácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esz-
tendőt kívánni!

Ha támogatni szeretné egyesületünket technikai fejlődésében vagy mű-
ködésében, itt megteheti:

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 weboldalun-

kon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.webno-
de.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
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Olimpiai és világbajnoki 4. helyezés hegyi és
országúti kerékpározásban

Interjú Vas Kata Blankával

Nemcsak Magyarország, hanem Kiskunlacháza és Kunszentmiklós vonzáskörzetének büszkesége is a kerékpározásban
ismertté vált fiatal olimpiai versenyző, Vas Kata Blanka. Kitartását, a sport iránti szeretetét, kötelességtudatát dobogós
eredményei egyértelműen tükrözik. A szinte egymást érő versenyek, edzések közt csak kevés idő marad családjával való
meghitt együttlétre. Igyekszik ezt kihasználni és feltöltődni szeretetükkel, odafigyelésükkel. Egy ilyen itthoni látogatás
alkalmával kerestem fel és beszélgettünk Kiskunlacházán, a családi otthonban versenyekről, bringákról.

– Az idei esztendőben rendkívül figyelem-
reméltó eredményeket értél el a kerékpárver-
senyeken. Gondolok itt a Tokióban megren-
dezett olimpiára, ahol 4. lettél mountain bike
versenyszámban, az olaszországi világbaj-
nokságra, ahol szintén 4. helyezést értél el or-
szágúti számban. Nem is beszélve az azóta lé-
vő világkupákra és a téli versenyek eredmé-
nyeire. Számítottál arra, hogy ilyen szépen
teljesítesz majd?

– Nem, egyiknél sem számítottam ilyen ered-
ményekre, sem az olimpián, sem utána a vb-n.
Meglepődtem, hogy ilyen jól sikerültek.

– Véleményed szerint min múlnak ezek az
eredmények?

– Sokat számít az erőnlét meg a technika is.
Ezek nagyon fontosak. 

– Mennyit edzel, hol és hogyan?
– Amikor nincs verseny, akkor heti húsz órát

edzek bringán. Emellett hengerezni és nyújtani
szoktam. Ha verseny időszak van, akkor kicsit
visszaveszünk, ilyenkor 12 órás edzéseim van-
nak. Az edzések mindig máshogyan történnek.
Nyáron leginkább itthon. A versenyekre egy-két
nappal előbb utazunk, és ott akkor a pályán
edzünk. Az országúti versenyek kivételével
mindig bejárjuk a pályát. Ez különösen fontos,
ha mountain bike, azaz hegyikerékpáros ver-
senyről beszélünk, mert ott a sziklák miatt ve-
szélyes a terep. Nálunk kerékpárosoknál nem
úgy megy az edzés, mint más sportágaknál, mert
egyedül edzünk. Mindig megkapjuk az edzéster-
vet egy applikáción keresztül. Ez olyan mint egy
naptár, ahol be van írva, hogy melyik nap hány
órát kell menni. Ezek még külön instrukciókkal
is el vannak látva, hogy melyik résztávnál kell
gyorsabban menni. Pulzus- és wattmérőt is hasz-
nálunk, ami azt mutatja, milyen erősséggel teke-
rünk. Az edzővel folyamatosan kommunikálunk,
ez nagyon fontos mindkét részről.

– Milyen versenyszámokban indultál, me-
lyiket szereted jobban?

– Közúti, cyclocross (terepkerékpár), valamint
mountain bike (hegyikerékpár) számokban szok-
tam indulni. A mountain bike és a közúti kerékpár-
versenyek márciustól szeptemberig kerülnek meg-
rendezésre, a cyclocross pedig téli időszakban. Az
olimpián mountain bike, azaz hegyikerékpár
számban lettem 4. helyezett. Olaszországban az

Európa-bajnokságon 2., majd Belgiumban a fel-
nőtt vb-n 4. helyezést értem el. Utána megkez-
dődött a cyclocross szezon. Voltunk Ameriká-
ban, ott egyszer lettem 3. egy világkupán, aztán
Belgiumban megint egy világkupán 1. helyezett.
A kérdés második felére válaszolva nem tudom
eldönteni, hogy melyik versenyszámot szeretem
jobban. Mindhármat kedvelem, de legjobban
kombinálni ezeket. A mountain bike és a cyclo-
cross közt nem tudok dönteni, mindkettőnek
egyéni sport hangulata van. Az országúti kerék-
pározást is egyre jobban kedvelem, mert ott csa-
patban megyünk, és azt inkább csapatsportnak
érzem.

– Milyen kerékpárral versenyzel?
– Mindhárom szakágban külön speciális ke-

rékpárral veszek részt a versenyeken. Márkájuk
azonban megegyezik: SPECIALIZED.

– Műszaki hiba. Mi történik akkor, ha pl.
verseny közben leesik a lánc, vagy leenged a
kerék?

– A láncot magam is vissza tudom rakni.
Egyéb esetekben a hibák elhárítása függ attól,
hogy milyen típusú a verseny. A cyclocross és a
mountain bike versenyeken körpálya van, és
mindkettőn van technikai zóna, ahol különböző
módon megengedett a hibaelhárítás. A cyclo-
cross-nál kicserélhetem a biciklimet (saját csere
kerékpárra), míg a mountain bike-nál tilos, ott
csak kereket lehet cserélni verseny közben. Az
országúti versenyeken a mezőnyt egy kocsisor
kíséri. A kocsikban a szerelők hozzák a pótkere-
keket, esetleg pótbiciklit, és ha gond van, akkor
félre  lehet állni, jön a kocsi, megszerelik a bicik-
lit, és mehet tovább a verseny.

– Legemlékezetesebb versenyed ?
– Az olimpia mindenképp! Az volt a legkü-

lönlegesebb az összes verseny közül. Más volt a
környezet is és a hangulat is Japánban, mint egy
vb-n. Talán azért, mert az olimpia négyévente
kerül megrendezésre, és a szervezése is egészen
különleges.

– Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
– A távoli jövőben nagyon szeretnék több

olimpián is indulni, ez mindenképp a céljaim kö-
zött van. Jó lenne több szakágban is világbajnoki
címet nyerni, de ez inkább egy álom. Valamikor,
ha sikerülne, az jó lenne. Azzal is megeléged-

nék, ha csak egy szakágban világbajnok lehet-
nék. Sok munkát kell beletenni!

– Mit üzennél a fiatalabb sportolóknak?
– Dolgozzanak keményen a céljukért, ami

rengeteg lemondással jár. Sok dologról le kell
mondani, hogy elérjék azt, amit szeretnének.
Sok áldozatot kell hozni, de egyszer biztosan ki-
fizetődik!

– Egy hónap van karácsonyig. Hogyan tel-
nek majd az ünnepek?

– Az utolsó versenyem karácsony előtt, de-
cember 19-én lesz, aztán pedig 26-án Belgium-
ban. Bízom abban, hogy a két verseny közt né-
hány napra haza tudok majd jönni. Nagyon
szeretek itthon lenni, anyuékkal, a családdal.
Két nagyim van, egyikük Pesten él, a másikuk
pedig itt lakik a Duna-parton, őket is jó lenne
meglátogatni.

Kedves Blanka! Magam és az olvasók ne-
vében sok sikert kívánok a kerékpáros ver-
senysportban! Karácsony közeledtével pedig
meghitt, békés ünnepeket kívánok!

Vass Ilona

Az Európa-bajnoki ezüstéremmel
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Ha családi ház vagy lakás fűtését gázka-
zánnal vagy gázkonvektoros fűtéssel oldották
meg, a fűtési szezon kezdete előtt gázkészü-
lék szakszerviz szolgáltatását vegyük igény-
be a rendszer és a készülékek átvizsgálása,
karbantartása és szükség szerinti javítása cél-
jából. Az átvizsgálás terjedjen ki a gáztűz-
helyre és a vízmelegítő készülékekre is. A
gázkészülékek karbantartásával, javításával
és az üzemszünet utáni beüzemeléssel házila-
gosan ne kísérletezzünk, életveszélyes lehet.

A gázberendezésekkel kapcsolatos munká-
kat a gázszerelők nyilvántartásában szereplő,
fényképes gázigazolvánnyal rendelkező sze-
relő végezhet. Gázszerelőt keresni a https://
www.gazigazolvany.hu portálon lehet. A „Gáz-
szerelők jegyzéke” megyénként tartalmazza a
nyilvántartásba vett gázszerelők nevét, elérhe-
tőségét, a fényképes gázigazolványának szá-
mát, érvényességi idejét, valamint a gázszere-
lő által végezhető tevékenységet. Megtalálha-
tó a felülvizsgálatra jogosultak listája is. A
munka megkezdése előtt a megrendelő feltét-
lenül kérje a fényképes gázigazolvány bemu-
tatását, és ellenőrizze annak érvényességi ide-
jét! Az igazolványnak a gázvezeték- és készü-
lékszerelés időtartama alatt a szerelőnél kell
lennie. A rendszeres karbantartással gazdasá-
gosabb az üzemeltetés. 

A gázüzemű kazánokra, gázkészülékekre vo-
natkozó garancia megszűnhet, ha az üzemel-
tető bizonyos időközönként – általában éven-
te – dokumentálhatóan szakszervizzel nem
végezteti el a karbantartást. Szabálytalan
szerelés vagy kontármunka esetén szén-mo-
noxid (CO) mérgezés fordulhat elő. Tünetei-
ről és a megelőzéséről a www.gazigazol-
vany.hu portálon tájékoztatás olvasható. Mi-
előtt gázszerelőt hívnak, olvassák el a portál
tanácsait! Tekintsék meg a gázigazolvány
fényképét! Próbálják ki a portál használatát,
szükség lehet rá!

A központi fűtéssel kapcsolatos hőveszte-
ség csökkenthető, ha megvizsgáltatják a pin-
cei, alagsori fűtési csővezetékek hőszigete-
lésének állapotát. Gondoskodjanak a sérült
vagy hiányos hőszigetelés javításáról, pótlá-
sáról. A pincében hagyják szabadon az elzá-
ró-szerkezeteket. A fűtési időszak kezdete,
de legkésőbb a tél beállta előtt célszerű elvé-
geztetni az épület külső nyílászáró szerkeze-
teinek törött, repedt vagy a hiányos ablak-
üvegeinek cseréjét, illetőleg pótlását. Ez a hi-
ányosság főleg a társasházakban fordul elő.
A munka elvégzésével kisebb lesz a fűtési hő-
veszteség, és a balesetveszély is elkerülhető.

Az épületeinkben a jó közérzetünkhöz a
fűtésen kívül fontos a használati melegvíz
előállítása. 

Életveszélyes lehet a vízmelegítők, gázka-
zánok, gázkészülékek szabálytalan kivitele-
zése, a karbantartás és a műszaki felülvizsgá-
lat elmulasztása. A háztartási tüzelőberende-
zések égéstermék-elvezetőkhöz, kémények-
hez csatlakoznak. Ezek biztonságos haszná-
latát a kéményellenőrzés segíti. A kéményel-
lenőrzés leírása a www.kemenysepro.hu
oldalon olvasható. Mely esetekben kötelező,
lehet-e önkéntes, továbbá az ingyenes vagy
fizetős kéményellenőrzésről, árakról a „Ké-
ményseprési kisokos” nyújt információt.
http://dev.kemenysepro.hu

Fordulhat az ügyfélszolgálathoz levélben
vagy telefonon; e-mail: info@kemenysep-
ro.hu, telefon: +36-1-999-0664.

Legismertebb közszolgáltató a fővárosi
FŐKÉTÜSZ. Akinek Budapesten is van in-
gatlana, hozzájuk fordulhat, de tőlük is kérhet
tájékoztatást arról, hogy Dömsöd településen
melyik közszolgáltató végzi a lakossági ké-
ményellenőrzési és tisztítási feladatokat.

Információ elérhető a https://kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu portálon is.

Jogszabály: 2015. évi CCXI. törvény a ké-
ményseprő-ipari tevékenységről.

Ingyenesen elérhető a Nemzeti Jogsza-
bálytárban: https://njt.hu

A téliesítés során szükséges a folyamato-
san nem használt, egyedülálló családi házak
és nyaralók elektromos árammal működő be-
rendezéseinek védelme. Ha a melegvíz előál-
lítására villanybojlert használnak, le kell en-
gedni a vizet, és a hozzá csatlakozó hidegvíz
nyomóvezetéket el kell zárni, de szükséges a
készülék áramtalanítása is. Ha hidrofor be-
rendezést is használnak, a vizet szintén le
kell engedni, a szívóvezetéket és a szivattyút
fel kell húzni a kútból, különben az esetleg
feljövő talajvíz károsíthatja a szivattyút. Ne
feledkezzünk meg az áramtalanításról sem.
Szakismeretet igénylő munkához villanysze-
relő szakembert kérjünk fel!

A többszintes társasházban a lakók helyett
a közös képviselő vagy a gondnok elvégzi a
téliesítési feladatokat. Ilyen lehet például a
locsoláshoz használt kerti csap vagy falikút
elzárása és a víz leeresztése. Aki gondosan
akar eljárni, megfelelő időben beszerzi a jár-
da csúszásmentesítéséhez szükséges anya-
got, és nem feledkezik meg az ereszcsatorna
tisztításáról sem. Ez utóbbi a karbantartás
körébe tartozik, sok esetben házilagosan el
sem végezhető, de az elmaradása lehetetlen-

né teszi csapadékvíz
vagy a hóolvadáskor
keletkező víz aka-
dálytalan távozását.
Az elzáródás sok
esetben a lombhullás
eredménye, megte-
lik falevelekkel. 

Ne maradjon el a
repedt, törött tető-
cserepek, palák cseréje, pótlása, illetőleg a
más anyagú tetőszigetelések javítása is tör-
ténjen meg a tél beállta előtt. Ne feledkez-
zünk meg a hideget nem tűrő növények,
hagymák fagyveszélytől védett helyre törté-
nő telepítéséről sem. Ezt nemcsak a virágos-
kertben, hanem az erkélyen is érdemes meg-
tenni.

A télre való felkészülés, de inkább már a jö-
vő évi tavaszvárás jegyében érdemes megem-
líteni az ősszel lehullt falevelek, az avar és a
különféle kerti hulladékok elégetésének tilal-
máról szóló szabályokat. Az avar, a gallyak és
egyéb, nem kályhába való kerti hulladékok el-
égetésével kapcsolatos rendelkezések a kör-
nyezet védelmének általános szabályairól szó-
ló 1995. évi LIII. törvényben, valamint a helyi
önkormányzatok rendeleteiben találhatók. 

Az említett vegyes hulladékok elégetése je-
lentős légszennyezést okoz, és többféle, az
emberi szervezetet károsító anyag – egyebek
mellett a szén-monoxid – keletkezése egész-
ségügyi kockázatot jelent. A lakosságnak a
„füstölés” helyett a komposztálás ajánlott. Ér-
demes tanulmányozni a komposztálásra alkal-
mas alapanyagok listáját, és azt is, mely anya-
gokat ne tegyünk a komposztálóba. A témá-
ban az interneten kiváló leírások találhatók. A
környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdé-
sében szereplő rendelkezés alapján környezet-
szennyezés észrevétele esetén bárki az illetékes
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály figyelmét írásban
felhívhatja. A bejelentést célszerű fényképfel-
vétellel, videóval, tanúval, a hely és időpont
pontos megjelölésével alátámasztani.

A tisztelt Olvasók egész évi megtisztelő
figyelmét és a szakmai kérdéseiket köszö-
nöm! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikeres, Eredményes Új Esztendőt kívánok!

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, fogyasztóvédelmi refe-
rens, műsorvezető-szerkesztő a FIX TV-ben

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Hogyan készüljünk a télre? – Melyek a legfontosabb
tudnivalók és teendõk? II. rész
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A címben megjelölt téma igen szerteágazó, alapos kutatómunkát igénylő feladat. A helyi értéktár feltárandó munkái közül erre vállalkozott Varga
Gézáné nyugdíjas tanító néni. A témakör teljes körű feldolgozása még nem fejeződött be, ám megállapodtunk abban, hogy a már feltárt és összeállí-
tott anyagokból rovatot indítunk. Ennek tizenhetedik részeként Katona Katáról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

Katona Kata

Az Értéktár sorozatában a következő riportalanyom Katona
Kata, akit első körben gyerekkoráról kérdezek. 

– Mit tudsz felidézni ezen időszakról?

– Budapesten születtem. Születésemtől Dömsödön élek, szüleim
szintén dömsödi származásúak. Gyermekkoromat és az általános is-
kolai éveimet itt töltöttem. 

Kislányként rengeteget játszottunk a velem hasonló korú szomszéd
gyerekekkel. A mindennapi játék lezárásaként este gyakran sütöttünk
szalonnát vagy főztünk paprikás krumplit, melyben nagy segítsé-
günkre volt Édesapám. 

A tűz mellett énekeltünk, nagyokat nevettünk.

– Hogyan alakult a pályaválasztás? 

– 1986-ban, 14 évesen továbbtanulás előtt álltam. Sosem felejtem
el, Édesanyámmal együtt egyik este beszélgettünk, hogy hova is to-
vább. Én már akkor tudtam: csakis és kizárólag az egészségügyi pá-
lya az én jövőm. Ő nagyon féltett a szakmától és annak minden ne-
hézségétől. Ennek ellenére ezen az úton indultam el: a Kállai Éva
Egészségügyi Szakközépiskolában kezdtem el tanulni.

A szakközépiskolás és kollégiumi évek sok tanulás mellett, renge-
teg élménnyel teltek. 

Megtanultuk a rendet, fegyelmet, a szakma tiszteletét és szeretetét.
Közben jó közösséggé kovácsolódtunk, a mai napig tartjuk egymás-
sal a kapcsolatot. 

Mindig jó szívvel gondolok ezekre az évekre.

– Hogy alakult az életed az iskola után? 

– Az iskola elvégzése után sok évvel tudtam csak a szakmámban
elhelyezkedni. Kezdetben Dömsödön, az akkor még működő ügyele-
ten vállaltam munkát, majd az itteni háziorvos mellett dolgoztam he-
lyettes asszisztensként. Bár nem volt még fix állásom, de elvégeztem
a körzeti szakápolói képzést is, gondolva a jövőre.

1999 őszén tudtam elhelyezkedni a Ráckevei Tüdőgondozóban,
majd az intézmény Szigetszentmiklósra költözése után ott dolgoztam

tovább. Az itt töltött évek alatt
rengeteg tapasztalatot, ismeret-
séget, barátságot és plusz képe-
sítést szereztem. Ezek után már
röntgen szakasszisztensként vé-
geztem  a munkámat.

– Hogyan kerültél Dömsöd-
re dolgozni?

– A magánéletem, a családom,
kicsi gyermekeim miatt igye-
keztem helyben, Dömsödön mun-
kát keresni. És sikerült... 

2012 márciusa óta Dömsöd
II. sz. háziorvosi rendelőben, dr.
Wagner Viktor asszisztenseként
dolgozom.

A röpke, lassan 10 év rengeteg változást, újat, nehézséget állított
elénk. Ebből egyet emelnék ki: napjaink legnagyobb ellenségét, a ví-
rust, mely kihívás az egészségügyi dolgozókat még több és több
munkára, kitartásra „ösztönözte”. 

Nekünk hónapokon keresztül nem volt megállás: hétköznap rende-
lés, majd minden hétvégén, szombat, vasárnap oltás. 

Ezeket az oltásokat mindig komoly adminisztráció előzte, előzi
meg. Telefonon időpontegyeztetés, az oltás kivitelezése, majd admi-
nisztrációja.

– Miben érzed a nehézséget, gondot, problémát a munkád so-
rán?

– Talán amit itt szeretnék említeni, az az emberek türelmetlensége.
Mindenki azonnal, rögtön szeretne bejutni a rendelőbe. Nem látják át
az időpontfoglalás lényegét és miértjét. Nem jöhet ugyanakkor egy
panaszos beteg, mint egy egészséges páciens, aki „csak” oltásra je-
lentkezik. 

– Miben tudod segíteni a minél gördülékenyebb betegellátást? 

– Úgy érzem, mindent megteszek, amit tehetek a betegekért. Ru-
galmas vagyok, több fórumon (telefonon, Messengeren) is elérhető
vagyok, igyekszem segíteni. Akár munkaidőn túl, sokszor hét vé-
gén is. 

– Hogy érzed, jól döntöttél annak idején, 14 évesen? 

– Igen, mindenképp! Az egészségügyben eltöltött éveim alapján
azt mondhatom, hogy jól választottam a nyolcadik osztály után. Sze-
retem a munkám minden mozzanatát, a sok esetből újakat tanulok,
nyitott vagyok a kihívásokra.

– Mit üzensz a következő generációnak? 

– Senkire nem lehet egy pályát, munkát erőltetni. Így az egészség-
ügyet sem. De ha valaki egy pici ambíciót is érez e szakma iránt, ne
hagyja magát lebeszélni. Hiszen gyönyörű munka! Bár ahogy a gyer-
mekeim mondják: 

„Nem munka, Anya! HIVATÁS!”
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A Dabi Játszótér és Pihenőpark az elmúlt 10 év alatt nagyon elhasználódott,
megkopott. 

A Még 1000 év Dömsödért Egyesület saját erejéből és az Önkormányzat
segítségével próbálta fenntartani, működtetni. Komoly pénzügyi tételt je-
lentett a vandálok miatt pótlás, javítás. Sőt több alkalommal festettük újra
az elemeket, ültettünk növényeket.

Örömmel tájékoztatok minden kedves érdeklődőt, hogy több helyi vállalkozó és család segítségé-
vel most elkezdődnek a játék elemek állagmegóvási munkái, télen a feljavítások, hogy tavasszal egy
jól használható, parkosított, felújított közösségi tér álljon a falu lakói számára. Több év 1%-os felaján-
lásaiból csak a szükséges anyagot tudjuk biztosítani. Ezért továbbra is várjuk a felajánlásokat, adó jó-
váírásra jogosító igazolást tudunk adni a pénzügyi támogatóinknak, OTP-s egyszámlaszámunk:
11742214-20006606. Előre is köszönjük.

A felújítás ideje alatt a JÁTSZÓTÉRI ELEMEK HASZNÁLATA TILOS! Kérjük tartsák be ezt a
kérést, ellenkező esetben mindenki saját felelősségére használja, használtatja a játszótéri elemeket. 

Még 1000 év Dömsödért Egyesület

Kedves Dömsödi-
ek! Ezúton értesítünk
minden kedves érin-
tettet, hogy idén is
elmarad a Mikulás-
várás Dömsödön

programsorozat. A Covid helyzet miatt nem
lenne szerencsés házról házra járva széthor-
dani a vírust. A tömegrendezvényen sem le-
hetne garantálni azt, hogy ne legyen problé-
ma, így csak a Falusi Betlehemest állítjuk fel
a Petőfi Múzeum kertjében. Azért a régi idők
hagyományának megfelelően a gyerekek
Miklós napján keressék az ajándékokat az
ablakokban.

Még 1000 év Dömsödért Egyesület

MikulásvárásTisztelt Dömsödiek, Dömsöd-
höz kötõdõk, Nagyszülõk,
Szülõk és kedves gyerekek! 

A játszótér tervrajza
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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: december 25.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-

érkező anyagokat, illetve a pdf formátumban kül-
dött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!

Várható megjelenés: január első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok

feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Baracsi Beáta, Bencze István, Bucsiné Mózes 
Henrietta, Budai Ignácné, Budai Szilvia,

dr. Csanádi Károly, Ispán Imre, Kopor Tihamér,
Korona Sándor, Pongrácz József, 

Rabné Polgár Edit, Szabó Andrea, Varga Gézáné,
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

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő: hétfőtől–csütörtökig: 
17.00–07.00 óráig; péntek: 12.00–07.00 óráig, 

hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben) 

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
(Előjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46.
Tel.: (06-24) 655-630, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-
11.30 óráig, csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46. 
Tel.: (06-24) 658-645
Rókusfavy doktornő 2021. július 1-től
nyugállományba vonult. Helyettesítését
Szőnyi doktornő és Wagner doktor úr lát-
ja el az alábbi rendelési idők szerint: 
„A” hét: dr. Szőnyi Aliz
Hétfő: 8:00–10:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 8:00–10:00, Csütörtök: 15:00–17:00,
Péntek: 12:00–14:00.
„B” hét: dr. Wagner Viktor
Hétfő: 11:00–13:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 11:00–13:00, Csütörtök: 17:00–19:00,
Péntek: 12:00–14:00.
A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelő
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46.
Gyermekorvosi rendelés 
„A” hét (páratlan hét) tel.: 06-24/658-430
Hétfő: 8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd: 14–17 dr. Szakály Ilona
Szerda: 14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szakály Ilona
Péntek: 8–11 dr. Szakály Ilona

Tanácsadás
Hétfő: 15–17 dr. Czúth Ildikó

„B” hét (páros hét) tel.: 06-24/658-430
Hétfő: 8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd: 14–17 dr. Szakály Ilona
Szerda: 14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szakály Ilona
Péntek: 14–17 dr. Czúth Ildikó

Tanácsadás
Szerda: 10–12 dr. Szakály Ilona
A gyerekorvosi rendelő a gyerekorvos@
domsod.hu e-mail címen is elérhető.

Fogorvosi rendelés: Dr. Stiller Zsolt 
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 658-525

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 – 18.00 
Szombaton: 8.00 – 12.00

Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion

Security számán: 06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi telefonszámon tehetik meg: 

Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485

Tisztelt állattartók!
A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti
rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a
Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018.
01. 01-től az alábbiak szerint módosul: 

Rendelési idő: 
hétfő, szerda, péntek: 18.00–19.00, 
kedd, csütörtök: 8.00–9.00, 
szombat: 8.00–10.00.

– Betegellátás, – Védőoltások beadása, 
– Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása,
– Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daga-
nat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultra-
hangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógysze-
rek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyeztetéssel!)

Az anyakönyvi híreket a 
januári lapszámban közöljük.

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

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

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

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-0845
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra, 17 óra
Kapcsolattartó lelkipásztor: 
Dr. Almási Mihály

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

Temetõi  közlemény
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy akik a dömsödi temetőben 1996-ban vagy korábban váltották meg szeretteik sírhelyét, an-

nak a törvény értelmében – 25 év elteltével –  a sírhelymegváltás érvényessége idén lejár. 
Amennyiben szeretnék azt megőrizni, 2021. december 31-ig újra meg kell váltani.
Ezt a lelkészi hivatalban tehetik meg: Dömsöd, Petőfi tér 7. Hivatali idő: hétfő és csütörtök 9-12 óra. Tel.: 06-24-434-477.
Köszönettel: 

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma

Megrendülve, szomorú lélekkel…
Elhunyt dr. Tóth István, a II. háziorvosi körzet nyugal-

mazott körorvosa. Megrendülve, szomorú lélekkel vet-
tük tudomásul, hogy november 12-én itt hagyott minket.

Dr. Tóth Istvánra mindig jó szívvel gondolnak a dömsödi
emberek. 1975-2011-ig gyógyította, segítette, vigasztalta
betegeit. Életének aktív időszakában a család és a munka
mellett közösségi szerepeket is betöltött. A mintegy három
évtizedes lelkiismeretes munkáját a falu 2006-ban Döm-
södért kitüntető elismerésben részesítette. 2011-ben, nyug-
díjba vonulása alkalmából az életútját felelevenítő interjú
készült vele, amit a Dömsödi Hírnök 2011. augusztusi szá-
mában olvashattak. Ugyanez megjelent az Orvosok-egész-
ségügyi dolgozók c. rovatban 2020 novemberében. Mintegy

kilenc évvel  azután, hogy nyugdíjba vonult és szeretett feleségével Budapestre költöztek (a gye-
rekekhez közelebb), elmondása szerint nagyon sokat álmodott Dömsödről, a rendelésekről,
hogy szinte alig győzték asszisztensével, Ilonkával a betegek ellátását. Feleségét 2021 januárjá-
ban veszítette el.

Dr. Tóth Istvántól  2021. december 03-án vettek végső búcsút szerettei, ismerősei. Hamvait a
budapesti Fasori Református Templom urnafalába helyezték örök nyugalomra felesége mellé.

Emlékét megőrizzük. A Dömsödi Hírnök olvasói nevében:       Vass Ilona felelős szerkesztő

Dabi Református Egyházközségben:
Dec. 24-én /pénteken/ du. 16 órakor Szentesti
Istentisztelet.
Dec. 25-én /szombaton/ de. 9 órakor Úrvacso-
rás Ünnepi Istentisztelet.
Dec. 26-án /vasárnap/ de. 9 órakor Úrvacsorás
Ünnepi Istentisztelet.
Dec. 31-én /pénteken/ du. 18 órakor Óévzáró
Istentisztelet.
Jan. 1-jén /szombaton/ de. 9 órakor Újévi Is-
tentisztelet. 
Jan. 2-án /vasárnap/ de. 9 órakor Istentisztelet. 

Baptista Egyházközségben:
Dec. 25-én /szombaton/ de. 9:30 órakor Isten-
tisztelet, du. 17. 00 órakor Istentisztelet.
Dec. 26-án /vasárnap/ de. 10 órakor Istentisz-
telet.
Dec. 31-én /pénteken/ du. 17:00 órakor Isten-
tisztelet.
Jan. 1-jén /szombaton/ de. 9:30 órakor Isten-
tisztelet. 
Jan. 2-án /vasárnap/ de. 9:30 órakor Istentisz-
telet.

Katolikus Egyházközségben az ünnepi szent-
misék időpontja a hírdetőtáblán feltüntetve meg-
található.

Dömsöd-Nagytemplomi Református 
Egyházközségben:

Dec. 19-én /vasárnap/ de. 10 órakor Adventi
Istentisztelet a templomban.
Dec. 22-én /szerdán/ du. 17 órakor bűnbánati
Istentisztelet a gyülekezeti házban.
Dec. 24-én /pénteken/ du. 15 órakor Karácso-
nyi Istentisztelet a gyermekek szolgálatával a
templomban.
Dec. 25-én /szombaton/ de. 10 órakor Úrva-
csorás Ünnepi Istentisztelet a templomban.
Dec. 26-án /vasárnap/ de. 10 órakor Úrva-
csorás Ünnepi Istentisztelet a templomban.
Dec. 31-én /pénteken/ du. 15 órakor Óévi Is-
tentisztelet a templomban.
Jan. 1-jén /szombaton/ de. 10 órakor Újévi Is-
tentisztelet a templomban.
Jan. 2-án /vasárnap/ de. 10 órakor Istentisztelet
a templomban.
Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

Ünnepi Istentiszteletek  gyülekezeteinkben
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Karácsonyi halászlé 8  fõre
Hozzávalók: 1 db 2 kg-os ponty, 1 db 2 kg-os harcsa, 2 db keszeg,

3 fej vöröshagyma, 1 szem burgonya, só, paprika, paradicsomlé, erős
paprika, halászlékocka.

Elkészítés: A halakat megtisztítjuk, felszeleteljük, a fejét, farkát
és az aprólékát a két keszeggel, a vöröshagymával és a sóval feltesz-
szük főni 3 l vízbe. Addig főzzük, míg teljesen szétfő benne minden,
csak a szálkák látszanak. Utána lepasszírozzuk, ez lesz az alaple-
vünk. Közben a szeleteket lesózzuk, mert úgy jobb ízük lesz. Az
enyhén sűrű alaplevet felforraljuk, amikor forr, akkor szórjuk bele a
pirospaprikát (ízlés szerint erős paprikát, halászlékockát is tehetünk
bele). Egy kis paradicsomlevet öntünk hozzá, majd beletesszük a
halszeleteket, és pár percig főzzük, hogy ne törjenek szét. Ezután
már fogyasztható is a háromféle halból készült, különlegesen finom,
sűrű, laktató halászlé.

Gyöngytyúkleves grízgaluskával
Hozzávalók: 1 gyöngytyúk, 25-30 dkg leveszöld-

ség, 1 paradicsom, 1 zöldpaprika, 1 vöröshagyma, 2
cs. petrezselyemzöld, 2 g egész bors, só. A grízga-
luskához: 1 tojás, 4-5 dkg vaj, 5 dkg búzadara,
késhegynyi sütőpor, ételízesítő.

Elkészítés: A megtisztított, megmosott gyöngy-
tyúkot feldaraboljuk, és aprólékjával együtt hi-
deg vízben föltesszük főni. Miután a habját le-
szedtük, beletesszük a zöldségeket, a borsot, a
sót, a megmosott és kettévágott héjas vöröshagy-
mát. Lassan, gyöngyözve forraljuk, és 2-3 óra alatt
készre főzzük. Ha a hús megpuhult, levesszük a tűzről,
kb. 20 percig hagyjuk ülepedni, majd leszűrjük. Közben
elkészítjük a galuskát: a tojást felverjük a zsiradékkal, hozzáadjuk a
darát és a sütőport, valamint a kevés ételízesítőt. Fél órát állni hagy-
juk, majd teáskanállal forrásban lévő sós vízbe vagy a levesbe szag-
gatjuk. Lassú tűzön, 10-15 percig főzzük.

Karácsonyi narancsos kacsa
Hozzávalók: 1 db pecsenyekacsa, só, bors, 2 narancs, 2 alma (ízlés

szerint aszalt szilva), pici víz, 1 kg burgonya, 2 fej lilahagyma.
Elkészítés: 1 db 2-3 kg-os kacsát megtisztítunk, megmosunk, pa-

pírtörlővel áttörlünk, majd sózzuk, borsozzuk. Sütés előtt legalább 1
napig hagyjuk, hogy a só átjárja a húst és megpuhítsa a rostokat.
Megpucolunk 2 db narancsot, 2 db almát, belerakjuk a kacsa hasába,
de a bőre alá is dughatunk, és tepsibe vagy kacsasütőtálba tesszük.
Egy pici vizet öntünk alá, hogy a párától porhanyósabb legyen a hús,
és lassú tűzön megsütjük. Ha puha, levesszük róla a tetőt vagy a fóli-
át, és grill fokozaton pár perc alatt ropogósra sütjük a bőrét. Aki
szereti, aszalt szilvát is tehet a belsejébe, mert így lesz igazán ünne-
pi. Általában hagymás burgonyát kínálunk hozzá.

Szilveszteri sörös, hagymás csülök
narancsos káposztával

Hozzávalók: 2 közepes hátsó csülök, só, frissen őrölt bors, 8 fej vö-
röshagyma, 1 fej fokhagyma, 5 dl világos sör. A káposztához: 1 fej
vörös káposzta, 2 evőkanál kacsa- vagy libazsír, 1 fej vöröshagyma, 4
dl száraz vörösbor, 2 dl narancslé, 3-4 evőkanál barna cukor.

Elkészítés: A csülköt megmossuk, letisztítjuk, sózzuk, borsozzuk.

A hagymát megtisztítjuk, vékony csíkokra vágjuk, egy tepsi aljára
szórjuk. Rátesszük a csülköket, rádobáljuk a megtisztított fokhagy-
magerezdeket, majd felöntjük a sörrel.

Alufóliával letakarjuk, 200 °C-os sütőben kb. 3 órát sütjük. Ekkor
leszedjük az alufóliát, bekockázzuk a csülkök bőrét. Visszatesszük a
sütőbe, és addig sütjük, míg piros és ropogós lesz.

A körethez a káposzta külső takaróleveleit leszedjük, kivágjuk a
torzsáját, majd késsel vékonyra vágjuk vagy legyaluljuk. Megsóz-
zuk, állni hagyjuk.

A zsírt felolvasztjuk, majd megpároljuk rajta az apróra vágott hagy-
mát. Hozzáadjuk a kinyomkodott káposztát, cukrozzuk, sózzuk, bor-
sozzuk. Apránként beleöntjük a bort, a narancslét, közben meg-megke-
verjük. Addig főzzük, amíg a káposzta összeesik. A csülökkel tálaljuk.

Luxus szelet
Hozzávalók: 4 tojás, 3 evőkanál cukor, 2 evőkanál olaj, 2 evőka-

nál forró víz, 4 evőkanál rétesliszt, sütőpor, 1,5 evőkanál ka-
kaó. Krém: 5 dl tej, 2 vaníliás pudingpor, 1,5 dl tojásli-

kőr, 3 evőkanál porcukor, 20 dkg vaj. Tetejére 2 dl
habtejszín, 5 dkg étcsokoládé.

Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk, a fehér-
jét majdnem kész habbá verjük, hozzáadjuk a
cukrot és keményre verjük. Folyamatosan egyen-
ként beledolgozzuk a tojások sárgáját, az ola-
jat, a vizet, a réteslisztet és a kakaót. 23x23-as
formába simítjuk. 180 °C-on kb. 10-15 percet

sütjük. 
Krém: A tejet és a pudingport sűrűre főzzük. Ez-

után hozzáöntjük a tojáslikőrt és hagyjuk kihűlni.
Közben gyakran kavargatjuk. A vajat habosra keverjük

a porcukorral, és lassan hozzáadagoljuk a pudinghoz. A kész
krémet ráöntjük a kihűlt tésztára. 

A habtejszínt felverjük, és habzsákból díszítjük a tetejét, majd
csokoládét reszelünk rá. 

Mákos  fonott kalács
Hozzávalók: fél bögre víz, 4 tk szárított élesztő, negyed bögre

cukor, fél bögre tej, 6 dkg vaj, 2 db tojássárgája, 4 bögre liszt, 1 tk
só, 2 bögre darált mák.

Elkészítés: Egy tálban összekeverünk fél csésze langyos vizet,
az élesztőt és negyed csésze cukrot, majd félretesszük. Elkezdjük
melegíteni a tejet, és megolvasztjuk benne a vajat folyamatos ke-
vergetés mellett. Lehúzzuk a tűzről, és hűlni hagyjuk. Ha kihűlt,
belekeverjük a tojássárgáját, majd összedolgozzuk az élesztős
eleggyel.

A tejes-élesztős masszához hozzáadjuk az átszitált lisztet és a sót,
majd összegyúrjuk. A tésztát egy kivajazott tálba tesszük, lefedjük
egy tiszta konyharuhával, és meleg helyen hagyjuk megkelni.

Átgyúrjuk, majd téglalappá nyújtjuk a megkelt tésztát lisztezett
felületen. Összekeverjük a darált mákot 3 ek. cukorral, és a tésztára
simítjuk. Szorosan feltekerjük a tésztát, majd a tekercset hosszában
félbevágjuk.

Összecsavarjuk a félbevágott tekercseket, és a kalácsot sütőpapír-
ral bélelt tepsibe tesszük. 180 fokon 40-45 perc alatt készre sütjük.
Durvára vágott dióval díszítjük.

Jó étvágyat és boldog karácsonyt kívánok!

Budai Ignácné

Ünnepi receptek
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