
Az új esztendő első napjaiban kettős érzés
kavarog bennem. Egyik pillanatban szinte
repülök a sok pozitív behatástól, nem sokkal
később pedig már görcsbe rándul a gyom-
rom, elsősorban a koronavírus világjárvány
kezelésére gondolva. Persze, a sötétebb gon-
dolatokat gyorsan el is hessegetem magam-
tól, hiszen a közös „ügyünk” mottója csak
előrevivő, pozitív lehet!

Évkezdetkor mit is tehetne egy polgár-
mester, mint hogy optimistán nézzen a jövő-
be, ezzel is segítve települése lakóinak kom-
fortérzetét! Magamnak is sugallom, magam-
ban is erősítem, hogy nagyszerű év elé né-
zünk! Biztos vagyok benne! Ahhoz, hogy ez
így legyen, bizony nekünk, Dömsödieknek
is sokat kell tennünk, mindenkinek a maga
módján! Ehhez kívánok minden Dömsödi
Polgárnak nagyon sok erőt, tehetséget, kitar-
tást a 2022-es évre! Röviden: Boldog Új
Esztendőt!

Nézzük, mi minden is történt nagyközsé-
günkben az utolsó írásom óta!? Ami a leg-
frissebb és nagyszerű hír, hogy tegnapelőtt
kaptuk meg azt a tájékoztató üzenetet, amely
szerint az Agrárminisztérium által meghirde-
tett, külterületi utas pályázatunk sikeres lett!
Több mint száznyolcvanmillió forintot nyer-
tünk a Nagy-tanyai út teljes felújítására! Kö-
szönöm mindenkinek, aki hozzásegített ben-
nünket ehhez a nagyszerű sikerhez! Külön is
meg kell említenem Csanálosi Melinda mű-
szaki előadót és Dr. Bencze Zoltán jegyzőt,
akik olyan pályázati anyagot állítottak össze,
nagy hozzáértéssel, amely megalapozta ezt
az átütő sikert! Persze, nagyon köszönöm or-
szággyűlési képviselőnk, Pánczél Károly se-
gítségét is! 

Szorosan idekapcsolódik a másik jó hír is,
hogy közel hároméves tortúra eredménye-
ként az önkormányzat egyedüli tulajdonosa
lett a Nagy-tanyai útnak!

A Miniszterelnökség segítségével, a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség támogatásával
„A promenád építése Dömsödön” elnevezé-

sű projekt megvalósítása lassan a befejezés-
hez közelít. Az építési munkálatok szinte tel-
jesen elkészültek, már csak a kertészeti, szé-
pészeti munkák vannak hátra. Bár az ünne-
pélyes átadásra csak március vége felé kerül-
het sor, azért a dömsödi emberek már birtok-
ba vették a megújult Duna-partot! Ami szá-
momra nagyon fontos, vasárnap délután,
szép napsütésben, csupa mosolygós, elége-
dett arccal találkoztam! Gondoltam, hogy
tetszeni fog mindenkinek, de azért ekkora si-
kerre én sem számítottam! Most már csak azt
bánom, hogy nem tíz évvel ezelőtt építettük
ki ezt az igazán frekventált helyen lévő part-
szakaszt!

A kisgyermekes szülők már értesültek ar-
ról, hogy január 1-től új gyermekorvosunk
van. Dr. Dékány György doktor úr egyedül,
helyettesítéssel látja el településünkön a gyer-
mekorvosi feladatot! Kevés beteget és na-
gyon jó munka-miliőt kívánok Dékány dok-
tornak, valamennyiünk nevében!

A végére maradtak a szokásos pandémiás
megjegyzéseim. Az új esztendő első hetének
vége felé azt látom, hogy nemcsak hazánk-
ban, hanem a környező országokban is drasz-
tikusan elindult felfelé a fertőzöttek száma.
Talán a súlyos esetek száma arányosan nem
emelkedik, de a fertőzés terjedésének sebes-
sége el kell hogy gondolkodtasson bennün-
ket! Továbbra is az oltakozás látszik az egész-
ségügyi válságból kivezető egyetlen útnak!
Kérek mindenkit, aki még nem vette fel vala-
melyik oltást, az sürgősen tegye meg! Kérem
azokat is, akik még nincsenek túl a harma-
dik, emlékeztető oltáson, hogy mielőbb ve-
gyék fel, mivel a kutatások szerint nagyság-
rendekkel nagyobb védettséget ad, mint a
második oltás! Köszönöm, hogy gondolnak
magukra és másokra is!

Befejezésül, a szokásos kérésem. Adójuk 1
százalékát szíveskedjenek a Dömsödért Ala-
pítványnak rendelni! Adószámuk: 18668456-
1-13. Köszönöm szépen!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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www.domsod.hu

2022. január Ára: 350.- Ft

A K T U Á L I S

FALUGYÛLÉSRE
MEGHÍVÓ

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

2022. február 28-án hétfőn 18 órakor

FALUGYŰLÉST
hív össze.

Helyszín: az Oktatási és Művelődési 
Központ nagyterme.

Erre az alkalomra a település lakóit 
tisztelettel hívjuk és várjuk!  

Az aktuális témák kapcsán várjuk 
hozzászólásaikat, észrevételeiket. 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

A vírushelyzetre való tekintettel 
a változtatás jogát fenntartjuk, melyről
a kihelyezett plakátokon és Dömsöd

Nagyközség honlapján értesítjük
lakostársainkat.

Reggel II. Fotó: Tarr-Sipos Zsuzsa
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HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLA-
DÉK 2022. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND – DÖMSÖD

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható cso-
magolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együtt-
működésüket ezúton is köszönjük!

Hulladék 1 m3 mennyiségben a dömsödi lakosok számára díjmentesen
elhelyezhető a dömsödi hulladéklerakón. A zöldhulladék nem lebomló
zsákban is beszállítható, de azt a lakos a helyszínen köteles kiüríteni.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
IDŐPONTOK 2022.

• január – Dömsöd: jan. 20., 31. (fenyő) | üdülőterület: jan. 3., 17. (fenyő)

• február – Dömsöd: febr. 24. | üdülőterület: febr. 14.

• március – Dömsöd: márc. 24. | üdülőterület: márc. 14.

• április – Dömsöd: ápr. 21. | üdülőterület: ápr. 11.

• május – Dömsöd: máj. 19. | üdülőterület: máj. 9.

• június – Dömsöd: jún. 16. | üdülőterület: jún. 6.

• július – Dömsöd: júl. 14. | üdülőterület: júl. 4.

• augusztus – Dömsöd: aug. 11. | üdülőterület: aug. 1., 29.

• szeptember – Dömsöd: szept. 8. | üdülőterület: szept. 26.

• október – Dömsöd: okt. 6. | üdülőterület: okt. 24.

• november – Dömsöd: nov. 3. | üdülőterület: nov. 21.

• december – Dömsöd: dec. 1., 29. | üdülőterület: dec. 19.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, il-
letve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve
az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalman-
ként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db csere-
zsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsá-
kokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegy-
zőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja,
a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes
okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális
többlethulladékos zsák árával megegyező: 210 Ft+ÁFA/db) utólag a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV)
Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, vala-
mint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH
emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉK
GYŰJTÉS IDŐPONTOK 2022.

• január – Dömsöd: jan. 7., 21. | üdülőterület: jan. 3., 17., 31.

• február – Dömsöd: febr. 4., 18. | üdülőterület: febr. 14., 28.

• március – Dömsöd: márc. 4., 18. | üdülőterület: márc. 14., 28.

• április – Dömsöd: ápr. 1., 15., 29. | üdülőterület: ápr. 11., 25.

• május – Dömsöd: máj. 13., 27. | üdülőterület: máj. 9., 23.

• június – Dömsöd: jún. 10., 24. | üdülőterület: jún. 6., 20.

• július – Dömsöd: júl. 8., 22. | üdülőterület: júl. 4., 18.

• augusztus – Dömsöd: aug. 5, 19. | üdülőterület: aug. 1., 15., 29.

• szeptember – Dömsöd: szept. 2., 16., 30. | üdülőterület: szept. 12., 26.

• október – Dömsöd: okt. 14., 28. | üdülőterület: okt. 10., 24.

• november – Dömsöd: nov. 11., 25. | üdülőterület: nov. 7., 21.

• december – Dömsöd: dec. 9., 23. | üdülőterület: dec. 5., 19.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkal-
manként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló,
sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűj-
tött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bár-
mely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű vagy tetejű,
felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömöríté-
sével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely,
valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős)
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Bocskai u. 9. –
Horváth kert; Zrínyi u. 2.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő típusú
ingatlan esetében EGY alkalommal (3 m3 / alkalom mennyiségben) ház-
hoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) te-
lefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsákértékesítés:

Dömsöd:
Petőfi Sándor Műv. Központ (OMK) Béke tér 2.
ügyfélfogadás: péntek 13:00 – 18:00 óráig

Ráckeve:
Ács Károly Műv. Központ, Kossuth L. u. 51.
ügyfélfogadás: péntek, szombat 08:00 – 12:00 óráig

DTkH Nonprofit Kft.:
2700 Cegléd, Kút u. 5.
ügyfélfogadás: hétfőn 08:00 – 20:00 óráig
kedd, szerda, csütörtök 08:00 – 15:00 óráig
telefonszám: 06 53/500-152, 06 53/500-153
e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
honlap: http://www.dtkh.hu

Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyit-
vatartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől függően eltér-
hetnek a feltüntetettektől!

2022. évi DTKH hulladékszállítási tájékoztató
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Youtube: Hírzápor 
2021. december 29.-i adás. Készítette: dr. Bencze Zoltán.

„Sok szeretettel köszöntöm Önöket 2021. december 29-én, idei utolsó
hírösszefoglalónkkal!

– 2022. január 2-től az önkormányzat gyökeresen átszervezi a helyi
közétkeztetést. Az elmúlt évtizedekben az óvodás és iskolás gyermekek,
valamint a szociálisan rászoruló felnőttek étkeztetéséről az önkormányzat
fenntartásában működő főzőkonyha gondoskodott. Az elmúlt évek válto-
zásai azonban arra ösztönözték a képviselő-testületet, hogy vizsgálja meg
a feladatellátás módját. Az egyre dráguló alapanyagok, a csökkenő adag-
számok, a szülőktől érkező panaszok, valamint a főzőkonyha berendezé-
seinek romló állapota miatt a konyha már nem volt gazdaságosan működ-
tethető. Végül a képviselő-testület úgy döntött, hogy nyílt pályázatos be-
szerzést követően külső beszállítóval szerződik egy éves időtartamra. A
két érvényes ajánlat közül végül a kunszentmiklósi Fa-Tányér Bt. nyerte
el a közétkeztetésre való jogot. Megjegyzendő, hogy a komoly referenci-
ákkal rendelkező cég a helyi konyha közelmúltbeli zárva tartása alatt is bi-
zonyított ételei minőségével, valamint az általuk vállalt árakkal az önkor-
mányzat megtakarítást is el tud érni. A konyha alkalmazottai közül né-
gyen a továbbiakban is alkalmazásban maradnak a tálalási feladatok mi-
att, míg a többieknek felmentési idejük lejártát követően az önkormányzat
a kormányhivatal munkaügyi hivatalával közösen nyújt segítséget az el-
helyezkedéshez.

– Szintén az étkeztetéshez kapcsolódó hír, hogy az önkormányzat szi-
gorításokat vezet be a közétkeztetésben részesülő, hiányzásokat időben
nem jelző gyermekekkel és felnőttekkel kapcsolatban. Nagyon sokan
ugyanis elmulasztják jelezni, ha gyermekük hiányzása miatt nem fogja
igénybe venni a szolgáltatást. Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy
számukra is megrendelésre kerül az étel, azonban az végül a konyhai hul-
ladékba kerül, mivel nem jelentkeztek érte. Mivel a gyermekek főként in-
gyenesen veszik igénybe az étkeztetést, ezért az erre fordított pénz pocsé-

kolásával jár. Ugyanez igaz sajnos a felnőtt ingyenes étkezőkre is. A fel-
méréseken alapuló számítások szerint éves szinten közel 10 millió forint
megy kárba, pusztán az igénybevevők hanyagságából. A jövőben a szülő
vagy étkező jelzésének hiányában az első hiányzásban érintett nap után
lemondásra kerül az adott személy részére az étkeztetés. Azonban az eset-
ben, ha már nem hiányzik és jelzi, hogy továbbra is igényt tart az étkezés-
re, akkor az ezt követő második naptól ismét részesülhet majd benne. A
fenti intézkedés remélhetőleg sikeresen csökkentheti a felesleges kiadáso-
kat, és elősegítheti a kötelezettségek teljesítését.

– A veszélyhelyzettel kapcsolatos országgyűlési döntések alapján az
önkormányzatok 2022. évben sem emelhetnek meg adót, szüntethetnek
meg adókedvezményt, vagy vezethetnek be új adónemet. Ugyanígy tilos
számukra, hogy a jövő évben bármilyen díjat felemeljenek. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy sem az adók, sem a lakbérek vagy az étkezési térí-
tési díjak, vagy más az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért fizeten-
dő díj nem emelkedhet a 2020. évi szint fölé. Ez Dömsöd esetében három
olyan önkormányzati rendeletet is érint, amelyet a képviselő-testület a ti-
lalom kimondása előtt már elfogadott, és eredetileg 2022. január 1-jén
léptek volna hatályba. A helyi adók, a lakások bérleti díjai és étkezési térí-
tési díjakról szóló rendeletek így csak a tilalom feloldását követően egy
külön jogszabályban meghatározottak szerint fognak tehát hatályba lépni.

– Egy korábbi adásunkban már hírt adtunk arról, hogy Dömsöd helyi
adóképességének növekedése miatt átlépheti azt a határt, amely alapján a
központi költségvetésből kiegészítő működési támogatásra jogosult. A
mindösszesen 44 Ft-os többlet miatt 2022-ben 39 millió Ft finanszírozás-
tól eshet el a település. Lehetőség van azonban arra, hogy egyedi kérelem
alapján ez alól eltérést engedélyezzenek. Így az önkormányzat részletes
indoklással ellátott kérelemmel fordult a Pénzügyminisztériumhoz.

– Az elkövetkezendő hetekben jelenik meg a helyi és térségi turizmus-
fejlesztési pályázati felhívás. Ennek keretében Pest megye teljes területére
mintegy 6 milliárd Ft, míg az RSD melletti délnyugat Pest megyei térség-
re 1,4-1,6 milliárd Ft támogatás juthat. Ezen keretre nem pályázhat Rác-

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 01-től 350 Ft-os
áron lesz  elérhető a megszokott értékesítő he-
lyeken:
Dabi Vegyesbolt
Dobos György (Dobos ABC)
Faragó ABC
Harsányiné Dobos Ildikó (Dobos bolt)
Mizsei Beáta  (Mizsi Élelmiszerbolt)
Papírbolt és Vegyeskereskedés
P+P KER BT. (mindkét üzletében)
RIT Kft. üzlete
Siposné Csécs Erzsébet Zsuzsanna (Sipos ABC)

Lehetőség van előfizetésre január hónapban
az Önkormányzat főpénztárában. Hirdetési
áraink a következők szerint alakulnak:

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

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

Az emelések hátterében a papír árának nö-
vekedése áll, illetve az újság 10 éve mozdulat-
lan ára tette indokolttá.  A hirdetések tekinteté-
ben szintén csekély mértékű emelés tapasztal-
ható. A 2021-es esztendő az előző évhez ha-
sonlóan magán viselte a koronavírus okozta
nehézségeket. Igyekeztünk színes, értékes tar-
talommal bíró helyi lapot prezentálni hónapról
hónapra. Terveink közt szerepelt a 30 éves
Dömsödi Hírnök legjobb írásai közül egy vá-
logatást összeállítani és egy közös találkozót
megszervezni. A válogatás majdnem kész, a
megjelentetéshez szükséges forrás még hiány-
zik. Mind a közös találkozó, mind pedig a kü-
lönleges válogatás megvalósítása továbbra is
terveink közt szerepel.

Minden kedves olvasónak, terjesztőnek és
rovatvezetőknek 2022-ben is Eredményekben
Gazdag, Békés, Boldog Új Esztendőt kívánok!

Vass Ilona felelős szerkesztő

Szerkesztõi levél

Online hírvadász
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keve városa, mivel számára más jogcímen állnak rendelkezésre források.
2021. december 13-án Kiskunlacházán az érintett települések önkor-
mányzatai, Pánczél Károly országgyűlési képviselő és a Pest Megyei Ön-
kormányzat képviselőinek részvételével egyeztetés zajlott a fenti támoga-
tási keret minél sikeresebb kiaknázása céljából. Ezen a megbeszélésen el-
hangzott, hogy a pályázati bírálat során a közösen megvalósított projek-
tek, a hálózatos projektek előnyt élveznek. Ennek érdekében javasolt lét-
rehozni egy formálisan is működő, közösen elfogadott célok mentén dol-
gozó úgynevezett klasztert, melyben az önkormányzatok megtervezik,
összefogják és megvalósítják az RSD mentén tervezett turisztikai projek-
teket. A szervezet létrehozásának számos előnye van. A pályázati bírálat
során plusz pontot eredményez, ha a települések közösen nagyobb lobby-
erővel bírnak, a koordinált és egyeztetett célok miatt a térségben nem egy-
mással versengő, hanem egymást kiegészítő projektek jöhetnek létre. El-
ső lépcsőben tagok csak az önkormányzatok, Dömsöd, Kiskunlacháza,
Apaj, Áporka, Szigetbecse, Makád, Lórév és Ráckeve lennének. Azon-
ban később lehetőség lenne rá, hogy a turisztikában érdekelt további sze-
replők, úgy mind a szállodák, éttermek, szolgáltatók is tagjai lehessenek.
A klaszter szervezet mellett annak tagjai Ráckeve kivételével közösen lét-
rehoznának egy nonprofit kft.-t, amely önállóan is pályázhat, és a pályáza-
ti előkészítéstől elkezdve a tervezési feladatokon át a projektmenedzs-
mentig össze tudja fogni a teljes projektet, továbbá előkészítési forrásra is
tud pályázni. Mivel egyéb, a térségre vonatkozó turisztikai pályázat kiírá-
sa is várható, így ez az együttműködés túlnyúlna a jelenleg említett pályá-
zati forrás kiaknázásán. A dömsödi képviselő-testület már döntött az eb-
ben való részvételről. Az önkormányzatok közti következő egyeztetés ja-
nuár közepén várható.

– 2021. decemberben jelent meg a belterületi utak felújítására vonatko-
zó EU-s pályázat, amit március elejétől lehet benyújtani. Így időszerűvé
vált a pályázat előkészítésének megkezdése. A pontos pályázati kiírás és
különösen annak a ránk irányuló területspecifikus mellékletében foglal-
tak, továbbá a pályázattal kapcsolatos egyeztetések során olyan informá-
ciók merültek fel, amelyek a döntés pontosítását igényelték. Dömsöd a D-Ny
Pest megyei célterületbe tartozik, ahol mindösszesen legfeljebb 150 mil-
lió Ft támogatás igényelhető. A pályázaton várhatóan szinte valamennyi
település indulni fog, így a pályázók nagy számára és az uniós támogatás
kiválasztási kritériumaira is tekintettel életbevágóan szükséges minél több
plusz pontot összegyűjteni a településnek ahhoz, hogy a pályázatnak esé-
lye legyen nyerni. Ez pedig akkor lehetséges, ha egyetlen út komplex fel-
újítására pályáznak. A képviselő-testület végül a Kunszentmiklósi út fel-
újítása mellett döntött, hiszen az út tényleges állapota, az elérni kívánt cél
és a megszerezhető pontok száma szerint ezen utca felújítására van a leg-
nagyobb esély. Ennek során cél lenne a veszélyes szakaszok megszünteté-
se, a csapadékvíz-elvezetés felújítása, az út szélesítése, szegélykővel tör-
ténő megtámasztása, gyalogosbarát és más közlekedésbiztonsági megol-
dások alkalmazása, a teljes zöldterület felújításával együtt.

– Jól halad a dömsödi Promenád építése, azonban az még nincs kész! A
közösségi médiában többen aggodalmuknak adtak hangot a jelenlegi álla-
pottal kapcsolatban. Emiatt az önkormányzat felhívja a figyelmet arra,
hogy bár annak területére be lehet menni, azonban az építés még nem ért
véget, így a kandelábereken jelenleg látható távközlési légkábel sem marad
ott, pusztán annak a tulajdonosa még nem távolította el azt. Nincs még ké-
szen a kerékpáros pihenő sem, nem kerültek még ki az elektromos autók
töltőoszlopai, nincsenek még fent a térfigyelő kamerák, az óriásbetűk is
még raktáron vannak. A Petőfi-fa és a tanösvény kerítése teljes kímélettel
lett elbontva és be lett szállítva az önkormányzathoz, hogy felújítás után
egy illő helyre lehessen kihelyezni. A zöldterületi munkák nem fejeződtek
még be. Vannak hibák,  amiket január elején a felek tételesen egyeztetnek,
és azokat természetesen az átadásig a kivitelező javítani fogja.

– A következő évben megújulhat a település teljes közvilágítása. Az el-
múlt hónapokban az önkormányzat több lehetőséget is megvizsgált a je-
lenlegi hálózat modernizálására és bővítésére. Végül a képviselő-testület

decemberben zöld utat adott az úgynevezett ESCO konstrukció keretében
történő fejlesztésre. Ennek keretében a közbeszerzésen nyertes vállalko-
zás saját forrásból előlegezi meg a beruházás költségeit, és azt az önkor-
mányzat 10-15 év alatt a jelenlegi hálózat és az új fogyasztása különböze-
téből és egy bérleti díjból fedezi. A bérleti időszak lejártával pedig egy
másik szerződés keretében a lámpatestek átkerülnek az önkormányzat tu-
lajdonába. Az év elején a tervező kiválasztását követően kezdődik meg a
korszerűsítés tervezése, amely során nemcsak a már meglévő lámpatestek
kerülnek lecserélésre, hanem azokon a helyeken is elkészülhetne a közvi-
lágítás, ahol jelenleg még hiányzik. Amennyiben minden lépcsőt idejében
sikerül teljesíteni, úgy egy év múlva már a munkák is elkészülhetnek.

– Változik a helyettesítő gyermekorvos személye. 2022. január 1-től az
elmúlt évben a gyermekorvosi rendelést ellátó dr. Szekszárdi Margit és dr.
Czúth Ildikó, valamint a december hónapban helyettesítő dr. Szakály Ilo-
na helyére dr. Dékány György házi gyermekorvos érkezik. Doktor úr a
helyettesítést dunaharaszti praxisa mellett egyedül végzi majd. A rendelés
idejéről a www.domsod.hu önkormányzati honlap egészségügyi részén
tájékozódhatnak.

– Jó hír a Vasút út mellett lakóknak! Tavasszal folytatódik az útfelújítás
az eddig még el nem készült szakaszon. A kivitelező SOLTÚT Kft. már
átvette a munkaterületet, azonban a kedvezőtlen időjárás és az ünnepek
miatt a tényleges munkavégzést csak később kezdik meg. Így a következő
év első felében az eddig már elkészült két útszakasszal együtt befejeződ-
het a mindenki által régóta várt útfelújítás.

– A hulladékszállítást végző DTKH Kft. a közelmúltban tette közzé a
szelektív és zöldhulladék szállítására vonatkozó jövő évi tájékoztatóját. A
szórólapról kiderül, hogy a szállítás rendszere és a cserezsákok biztosítása
az eddigiekhez képest nem változik, mint ahogy az évi két ingyenes lom-
talanítás lehetősége sem. Az egyes szállítási időpontok, valamint a részle-
tes tájékoztató megtekinthető és letölthető a www.domsod.hu önkor-
mányzati honlapról is.

– Ennyi lett volna az év utolsó hírösszefoglalója. Kérjük, hogy ameny-
nyiben kíváncsi arra, hogy csatornánk milyen tartalmakkal jelentkezik hét-
ről hétre, úgy nyomja meg a  video alatt található feliratkozás gombot. Meg-
köszönve ez évi megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok!”

Dömsöd Nagyközség honlapjáról

Társaságunk ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Dömsöd
településen 2022. évben is biztosítja az ügyfélkapcsolati ponton történő
ügyintézést, a Béke tér 2. (OMK) szám alatti területen minden hét pénteki
napján 13.00 – 18.00 közötti időpontban.

DTKH Nonprofit Kft.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG – a DAKÖV Kft. munkaerőt keres

A DAKÖV Kft.-nél az ivóvízhálózat- és csatornahálózat karbantartó
munkakörben kialakult munkaerőhiány miatt várjuk az állásra várók je-
lentkezését!
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Ivóvízhálózat karbantartó esetében 2-3 főt, csatornahálózat karbantartó
esetén pedig 6 főt tudna alkalmazni társaságunk a zökkenőmentes munká-
latok elvégzése miatt.

Az adott munkakörre jelentkező személyek jelentkezését telefonon és
e-mailben egyaránt várjuk.

Telefonon Feigl István (+36) 20 369 6422 ivóvíz üzemvezető tud tájé-
koztatást adni a jelentkezők részére.

Folyamatosan várjuk az állásra jelentkezőket!
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Elérhetőségek: H-2300 Ráckeve, Dömsödi út 85.
Mobil: +36-70/505-5061, Tel./fax: +36-24/519-380

Dömsöd Nagyközség 
facebook csoport bejegyzéseibõl:

január 04.:
EGY RÉGEN VÁRT ÖRÖMHÍR

Az előbb töltöttem le a hivatalos értesítést, amely szerint a Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata által a 0114/28 hrsz-ú, Nagy-tanyai út fel-
újítására beadott pályázat 180.713.736 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert a Vidékfejlesztési Program keretében.

Azt hiszem, ezt a hírt nem csak én vártam már nagyon, mert a települé-

sünk élete szempontjából az egyik legjelentősebb utunk. A támogatás
alapvetően az útalap megerősítését, valamint teljes pályaszerkezet felújí-
tást foglal magában.

Ezúton szeretném megköszönni, hogy Polgármester Úr megengedte,
hogy én jelentsem be, mert számomra ez a projekt az egyik legfontosabb.

Plusz szeretném megköszönni kolléganőm, Csanálosi Melinda munká-
ját, hogy sikeresen összeállítottuk azt, amit évekkel ezelőtt másoknak
nem sikerült.

Januári oltási akciók!

Tisztelt Lakosok!
A január havi oltási kampány során az alábbi időpontokban és helyszí-

neken van lehetőség vakcina felvételére előzetes időpontfoglalás nélkül,
helyszíni regisztrációval.

A ráckevei szakrendelő szervezésében csütörtökönként (2022. január
6., 13., 20., 27.-i napokon) 14:00–18:00 óra között a Ráckeve, Kossuth L.
u. 30. szám alatti háziorvosi/fogorvosi rendelőben.

Péntekenként (2022. január 7., 14., 21., 28.-i napokon) 14:00–18:00 óra
között a ráckevei szakrendelőben, Ráckeve, Szent István tér 17. szám
alatt.

2022. január 8., 15., 22., 29.-i szombati napokon 10:00–18:00 óra kö-
zött a ráckevei szakrendelőben.

Kérjük, éljen a felkínált lehetőségek valamelyikével!
Pest Megyei Kormányhivatal

Ráckevei Járási Hivatal

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-ünnepélyen 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 társa-
dalmi rétegződésről és annak viszonyulásairól.

Ezek a kiadványok különleges tartalommal bíró ajándékok lehetnek
karácsonyra és más alkalmakra egyaránt.

Petőfi  Sándor elbeszélő költeménye, 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

Nagy klasszikusaink reprint kiadványban

F E L H Í V Á S !
A Petőfi Emlékház és Kiállítóhely 2022-ben OLAJNYOMAT technikával készült történelmi témákat megjelenítő képekből rendez kiál-

lítást. Ehhez várom mindazok jelentkezését, akik rendelkeznek ilyen képekkel, és a kiállítás időtartamára azt rendelkezésre bocsátják.
Konkrétan olyan nyomatokat keresek, melyek az 1960-as évekig a legtöbb paraszti szobabelső elengedhetetlen díszei voltak. Témájában
Kossuth, az Aradi 13, Rákóczi, Petőfi jelenik meg. 

Keressenek a 06-20-253-2589-es telefonszámon! A jelentkezéseket márciusig várom! 
Vass Ilona
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2020 óta ötletes, izgalmas témákkal, híranyagokkal jelentkezik dr.
Bencze Zoltán és Ispán Imre közös, audiovizuális médiaszolgáltatá-
sa. A közönség részéről a fogadtatás jó. Az újfajta szolgáltató műfaj,
minőség, technika tekintetében csiszolódik és folyamatosan változik.
Mintegy útkeresés, ahogyan az adott lehetőségek tükrében elkészül
valami izgalmas, valami érdekes, aztán a megszerzett tapasztalatok-
kal újabb és újabb próbálkozások válnak lehetségessé. Az elkészült
anyagok a youTube csatornán tekinthetők meg, melyek bárki számá-
ra elérhetőek.

Honnan jött az ötlet, hogy mindebbe belevágjanak, a közös mun-
káról, az örömökről, a szárnypróbálgatásokról, a támogatásról és a
tervekről kérdeztem a szerkesztőket.

– Honnan jött az ötlet, hogy online szólítsátok meg az érdeklő-
dő közönséget?

Ispán Imre: – Az alapötlet az a videós megjelenés volt annak ide-
jén, mikor a Dömsödi Fecskék indult, hogy olyan pozitív anyagokat
indítsunk el Dömsödről, amik külső nézők számára is pozitív irány-
ban értelmezhetők és pozitívan festik le a falut.

– Jól kiegészítitek egymást a munkában?

Ispán Imre: – Többször hangot adtunk már annak, és a videókban
is elmondtuk, hogy korántsem mindig azonos a véleményünk bizo-
nyos dolgokról, de azért jól össze tudunk dolgozni. Zoli nagyon nézi
a statisztikákat, és ez jó, mert ezekből különféle következtetéseket le-
het levonni a jövőre vonatkozóan. Ez az Ő reszortja, meg a közéleti
hírek szerkesztése. Engem meg maga a folyamat tud igazán lázba
hozni, a technikai oldal, hogy hogyan nézzen ki, a vágás, a szoftver és
folytathatnám.

Bencze Zoltán: – Ha röviden akarnám összefoglalni, akkor úgy fo-
galmaznék, hogy az Imi a művész, én meg a menedzser. Imit sokkal
jobban az alkotás folyamata és az abban rejlő öröm motiválja, amit én
is szeretek, de értelme akkor van az egésznek, ha másokat is érdekel
mindez. Nézők nélkül nincs értelme, mert a megtérülés az, ha van
egy nézői fogadókészség.

– Egy-egy bejelentkezés megvalósítása milyen technikai hátte-
ret, felszereltséget kíván?

Bencze Zoltán: – Indultunk valahonnan, úgymond az otthon be-
spájzolt, tehát meglévő cuccainkkal kezdtük a munkát. Mára ahhoz
képest sokat fejlődtünk, rengeteget fektettünk technikai eszközökbe
is. Az első adást egyetlen géppel, egy hangfelvevővel, Imi meglévő
lámpáival és egy zöld vászonnal csináltuk meg. Önerőből egy év alatt
fölhoztuk úgy a technikánkat, hogy most egy közepes stúdiót fel le-
hetne szerelni vele: világítás, többféle vászon, állvány, több kamera.
A nyár óta forgatott filmek minimum 2-3 kamerával készültek több
szögből. Emellett többféle mikrofonnal dolgozunk, és most befutott a
drón, amit már tavasszal a szabadban tudunk használni. A szoftverek,
a számítógép szintén elengedhetetlen kelléke a munkának, és akkor
mindez a technikai oldal. A legsúlyosabb kérdés mindig az idő, talán
ebből van a legkevesebb.

Ispán Imre: – Úgy gondolom én is, hogy az idő az, ami problémás
ebben a dologban, mert ahhoz amit csinálunk, most technikailag
adottak a lehetőségeink. De időben ez úgy nagyon nehéz, hogy gya-
korlatilag ketten csináljuk Zolival az egészet, bár hozzáteszem, nem
tervezzük, hogy többen legyünk. A közös munka során vannak nagy
vitáink, hisz egyikőnk így gondolja, a másik meg másképp… Zoli in-
kább rendszerekben szeret dolgozni, és azt mondja, hogy pl. akkor
minden pénteken vagy minden hónap végén jelentkezzünk, ezzel

szemben én azon vagyok, hogy ha készen van az anyag, akkor azt
csak akkor harangozzuk be és közöljük le. Így nem gyártunk ma-
gunknak stresszhelyzetet, mert a beígért időben nem készültünk el.

– Mikor készítitek a műsorokat?

Ispán Imre: – Ez nagyon érdekes, hiszen az őszi és téli szezonban
lenne kicsit több idő, de akkor kevés a fény, és olyankor megint beha-
tárolódnak a szabadtéri meg az egyéb műsorok.

Bencze Zoltán: – Mindketten munka után csináljuk, és azért az em-
bernek van egy ezen túli élete is. A nyári hónapokban nagyon intenzí-
ven dolgoztunk, kicsit ki is merültünk. Nemcsak a technikai háttér
meg az időtényező fontos, hanem a szervezés is. Időpont-egyeztetés,
emberekkel találkozni, ha kell, forgatási engedélyt kérni… Ez egy fo-
lyamat, és az a kellemetlen, amikor még válaszra sem méltatnak. Van
mikor vissza kell menni.

– Eddig milyen műsorokkal jelentkeztetek?

Bencze Zoltán: – Péntek Este 7. Az volt a legelső, amikor még hír-
műsor volt, mert annak indult. Beszélgetős az Őszintén, abból volt
két adás. Aztán a Péntek Este 7 profilt váltott, magazin jellegű lett, és
akkor jött be a Hírzápor a gyorshírekkel, ami jelenleg az egyetlen hír-
műsorunk. Mostanában inkább kisfilmeket és hírműsorokat forga-
tunk, amiknek megvan a maga címe. Új műsor a „CSAKADUMA!”,
ahol ketten beszélgetünk Imivel, és ezt nagyon szeretjük csinálni. Mi-
kor elhatároztuk, hogy hír- és közéleti műsort fogunk készíteni, elha-
tároztuk, hogy a következő Pulitzertől származó mondáshoz tartjuk
magunkat: „A tény szent, a vélemény szabad.” Emellett két másik
szempontot is szem előtt tartunk, nevezetesen, hogy műsoraink pár-
tatlanok és függetlenek legyenek, valamint azt, hogy tényeket közöl-
jünk, és ne a saját véleményünket.

A „CSAKADUMA!” ezzel kapcsolatban az egyetlen, ami szubjek-
tív műsorunk. Itt nem úgy akarunk bemutatni valamit amilyen, ha-
nem beszélünk a dolgokról, és ott elmondjuk a saját véleményünket,
ami sok mindenben különbözik. Azt akarjuk itt bemutatni, hogy füg-
getlenül attól, hogy nem egyezik a véleményünk, el tudjuk fogadni,
hogy a másik embernek épp eltérő a véleménye. Mert ez nem egy
élethalál harc, nem arra megy, hogy a másikat eltipord, elnyomd, ha-
nem egy beszélgetés.

– Mi szerint választotok témát?

Ispán Imre: – Egyéni intuíció. Zoli gondolkodik a témákon, nekem
meg ha jön, akkor jön. Bevallom, Zolinak háromszor, tízszer több öt-
lete van mint nekem, de mindig egyeztetünk és jönnek a témák.

Bencze Zoltán: – Sok témánk van, és az lenne a jó, ha mindegyiket
lenne időnk megcsinálni!

Útkeresés
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– Kiknek szólnak ezek a műsorok? Van-e célközönség?

Bencze Zoltán: – Mindenkinek szól, aki megnézi! Értelemszerűen
tudjuk, hogy a fiatal korosztályban igen keveseket fog érdekelni. Aki
szereti, nézi, és akinek tetszik, szintúgy. A statisztikákból látszik,
hogy elég nagy a szórás a nézőink közti életkorban. Én mindenkinek
örülök!

Ispán Imre: – Én azt mondom, hogy ez a csatorna nem csak kifeje-
zetten a dömsödieknek szól, bárki más nézheti. A helyi és közéleti
dolgok nyilván a dömsödieket fogják érdekelni, a mélyebb portrék,
riportok pedig a jövő korosztályának, a jövőnek szólnak, mert ott ma-
rad, és egy korlenyomatot képez majd. Én nagyon szeretem az ilyen
retró filmeket. Rettentő sokfelé szól ez az egész, és valójában nem-
csak a dömsödieknek szól.

– A nézők számára melyek a legnépszerűbb műsorok?

Bencze Zoltán: – Ha a nézettséget nézzük, akkor a tavaly január-
februári két Péntek Este 7 volt. Ott sikerült egy olyan témát körbejár-
ni, ami sok embert érintett. Ez volt az RSD riport. Nehéz időnként
megfejteni a nézőket, mert vannak dolgok, amikről úgy gondoljuk,
hogy érdekes, és nem így van, máskor meg ennek a fordítottja igaz.
Például nagy nézettségű volt az én kedvenc riportom Manger Illéssel.
Ha olyan karaktert választunk, aki helyi, akit ismernek és valami mi-
att kedvelnek és érdekes is, azt sokan megnézik a helyiek közül. Aki
nem dömsödi, az elsősorban azért nézi meg ezeket a műsorokat, mert
a karakter nagyon érdekes személy. A Hírzápornak van egy stabil kö-
zönsége, de időnként ott is vannak pozitív és negatív kiugrások a né-
zettség tekintetében.

Ispán Imre: – A nézettség azon is múlik, hogy mikor kerül föl a
műsor a közösségi hálóra. Függ az emberek szokásától: a pénteki, a
szombati, a délelőtti vagy délutáni, esetleg az esti szokásaiktól. Ha
18-19 óra előtt tesszük föl a műsort, akkor még megy, de ha 19 óra
után, akkor már nem. A nézettséget még az is befolyásolja, hogy mi-
lyen az időjárás. Egyszóval rettentő sok dologtól függ a nézettség.

– Mennyi időt vesz igénybe egy-egy műsor összeállítása? Gon-
dolok a témakeresésre, a forgatásra, vágásra stb.

Bencze Zoltán: – Például egy 20 perces Hírzápornál az ember
egész héten gyűjti az információt, a híranyagokat, majd megírja a
szöveget, ez kb. két órát vesz igénybe. Konkrét stúdiónk nincs, így a
helyszínt fel kell építeni. Az állványokat, a hátteret, a lámpákat ösz-
szerakni, beállítani, a kamerákat szintén, mindez másfél-két órát vesz
igénybe. Aztán föl kell mondani a szöveget, és ha szerencsém van, el-
sőre sikerül, ha nem, akkor próbálkozni kell. Amikor mindez kész,
akkor szétszedni mindent és összepakolni, majd jön a vágás. A Hírzá-
porban egyszerű a vágás, mert összerakom, beteszem a snitteket, a
főcímet, a végén a föliratozást, a fölösleget kivágni a felvételből.
Mindez kb. 2,5 óra. Ha rövid interjú is van a műsorban és azt vágni
kell meg illeszteni, akkor öt órahosszába is beletelik ez a művelet. A
kisfilmek tekintetében már sokkal húzósabb a helyzet. Ott csak a vá-
gás három estét vesz igénybe, amit este hat és éjfél közt szoktam
megcsinálni. Ha hosszabb zenét kell keresni hozzá, annak  a szerzői
és jogi dolgait is le kell tisztázni. És még a montázst is el kell készíte-
ni, amit nagyon szeretek, mert az összesen fölvett anyagok közül
négy-öt másodperces snitteket kell összeállítani. Fontos, hogy ezek-
nek a montázsoknak legyen egy íve, egy rövid történetet mondjon el,
és reflektáljon a hozzá választott zenére is. Tehát a kép és a zene jól
illeszkedjen egymáshoz.

Ispán Imre: – Duplán dolgozunk, ugyanis a hanganyaghoz egy
képanyag is társul. Például lehet, hogy a hangból az Ö-t ki tudom
vágni, de a képen nézni kell, hogy szinkronban legyen a kettő. Lehet,
hogy ilyenkor a képet is vágni kell. Tehát, ha egy 20 perces anyagról
beszélünk és minden jól megy, akkor is 3-szor vagy 4-szer végig kell
nézni, hogy meg lehessen vágni. Filmnél meg ez az idő még több.
Vágásnál, ha van aláfestő zene, én mindig annak az ütemére szoktam
figyelni, mindig arra jönnek a képek.

– A műsorkészítés mindkettőtök számára hobby. Munkaidőn
túl, saját finanszírozással forgattok, szerzitek be a technikai fel-
szereléseket. A család mindezt hogyan tolerálja?

Bencze Zoltán: – A családom támogatása nélkül nem tudnám csi-
nálni. Időben és minden másban is nagyon toleránsak. Elmondhatom,
hogy az első pár műsort még az édesapám megérte és látta is. Nagyon
büszke volt arra, hogy mi ilyen műsorokat készítünk. 

Ispán Imre: – Igyekszem úgy végezni a vágásokat is, meg az ezzel
járó munkákat, hogy azért együtt legyek a feleségemmel. Lehet, hogy
fönt a fülhallgató a fülemen és nem nézem úgy a TV-t mint mellettem
Ő, de azért együtt vagyunk, és ezeket Ő tolerálja nekem. A nyáron
volt egy kameravásárlásom is, amit meg tudtunk beszélni egymással.
Tehát támogat bennünket a családunk, és ezért köszönet nekik!

– Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?

Bencze Zoltán: – Továbbra is ketten tervezünk dolgozni, és megpróbá-
lunk egyre több nézőt bevonzani. Szeretnénk a kisfilmeket szorgalmazni,
gondolkodunk abban is, hogy élő beszélgetéseket, riportokat készítsünk.

Ispán Imre: – Az én válaszom nagy részét a Zoli elmondta. Annyi-
val egészíteném ki, hogy szeretnék többet tudni, hogy mit, miért és
hogyan kell csinálni, mert engem az egésznek a látványvilága, a kép
és képszerkesztés érdekel.

– Más településeken is vannak hasonló próbálkozások?

Ispán Imre: – Vannak beharangozó videók ünnepségekről és egy-
két ismeretterjesztő videó, de ilyen formában nincs.

Bencze Zoltán: – Ilyen formában sehol! Az ember ezt tényleg lo-
kálpatrióta jelleggel csinálja, saját szabadidejében, saját eszközökkel.
Nem keresünk szponzorokat, és nem is kötelezzük el magunkat.

A magam részéről kívánom, hogy a csatorna megtalálja a maga út-
ját, és mindannyiunk számára értékes információkkal, érdekes té-
mákkal jelentkezzen!                                                                  Vass Ilona
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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 tizennyolcadik részeként Csaplár Sándornéról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

Csaplár Sándorné
Dömsödön született 1961. március

8-án egy szerető, dolgos, szorgalmas
családba.

Édesapja, Bucsi Béla a Vízügynél
dolgozott, de otthon sok állatot tartott,
hogy boldoguljanak. Néha még 60
disznót is nevelt. Sokszor lehetett lát-
ni a faluban,  ahogy Manci nevű lová-
val, felpakolt lovas kocsival mentek a
határba a földet művelni, vagy éppen
takarmányt hoztak be az állatoknak.
75 éves korában halt meg. Édesanyja,
Fehér Piroska a téeszben mezőgazda-
sági munkát végzett. Emellett otthon
vezette a háztartást. Mindenben támo-
gatták lányukat.

Piroska gyerekkorára úgy emlékszik vissza, hogy csodálatos biz-
tonságban érezte magát. A kis konyha vackában, a meleg kuckóban
várta az aput, és volt nagy öröm, amikor megérkezett.

Az óvodai élet is sok örömet tartogatott. A „régi” óvoda udvara, a
terebélyes fák alatt ezernyi játékot találtak ki. Arra külön emlékszik,
hogy Takó tanár bácsi háza előtt a szép sima út éppen a rollerozásra
volt kitalálva.

Az iskolát Dabon, a mai református gyülekezeti ház épületében
kezdte. Itt az udvar kicsi volt. Az épületben két osztály működött.
Dupla harmonika-fallal választották el egymástól a két helyiséget. Ha
nagyobb rendezvény volt, akkor kinyitották az ajtót, így sokan befér-
tek. Délelőtt tanítás folyt, délután pedig napközis foglalkozás. A
konyhás nénik tízórait hoztak a konyhába a gyerekeknek, délben ebé-
deltették a napköziseket, kiosztották az uzsonnát is. Miután elvégez-
ték a munkájukat, akkor mentek haza.

A felső tagozatban először a „Katolikus” iskolába (a gyógyszertár-
ral szemben), majd a kastélyba járt. Hatalmas udvarral, még hatalma-
sabb fákkal. Ennek a helyére épült fel a Dr. Székely Zsigmond Egész-
ségügyi Rendelő épülete.

Piroska így emlékszik vissza az iskolás évekre: „Meg kell említeni,
hogy nagyon jó tanítóim és tanáraim voltak. Kezdve Ronyecz Jutka
tanító nénivel. Mi, kislányok rajongva szerettük őt, bámultuk a szép-
ségét, virágot hordtunk neki a kertből, kísértük haza.

Láng Györgyné, Ildi néni is a kedves tanárok közé tartozott. Ala-
posságával, szeretetteljes szigorával úgy megkedveltette velünk a
magyart, hogy alig vártuk már a magyar szakköröket. Mentünk is
mindenfelé az ott betanult műsorokkal.

Laczi Pálné, Zsuzsa nénivel sokat beszélgettünk a pályaválasztás-
ról. Ő említette nekem egyszer az egészségügyi iskolát. Végül ezt vá-

lasztottam. A Varga Katalin Egészségügyi Iskola tanulója lettem. Az
iskola épülete Budapesten, a Nemzeti Múzeum mögött volt. Iskola és
egyben kollégium. Az igazgatónő egy nagyon szigorú apáca volt,
akitől mindenki tartott. Picike, szigorú, de emberséges, és engem kü-
lönösen szeretett. Sokat beszélgettünk mindenféle dologról. A szak-
mai gyakorlatot a János Kórházban töltöttük. Minden osztályon dol-
goztunk, hogylehetőleg a munka összes oldalát megismerjük.”

Az iskola elvégzése után a Budakeszi Országos Rehabilitációs In-
tézetben, az amputált betegek osztályán dolgozott. Közben letette a
felnőtt szakápolási vizsgát. Kispesten, a szülészeten kapott munkát
ezután.

Férjhez ment, jöttek sorban a gyerekek, a négy fiú: Sanyi, Béla,
Bence és Szabolcs. Amikor egy-egy fiú nagyobb lett, dolgozott az
apaji orvosi rendelőben, majd Dömsödön dr. Berhés Béla mellett. 

2017 januárja óta a Szőnyi Károly Otthonban ápolónő. Úgy érzi,
révbe ért. Ahogy ő fogalmaz: „Ez volt a vágyam, ezt szerettem volna
mindig csinálni”. Munkája igen sokrétű: például az Otthonban min-
den héten megvizsgálja a lakókat az orvos. Ő előírja, hogy kinek mi-
lyen gyógyszert kell szedni. Ezeket számon kell tartani, kiadagolni
stb. Szintén rendszeresen jár a pszichológus is. És persze minden fon-
tos dolgot adminisztrálni kell.

A család:

1. sor: Csaplár Tünde (unoka), Gábor Tünde (Csaplár Sándor fele-
sége), előtte Csaplár Zsombor (unoka), Csaplárné Vidák Georgina,
Csaplár Bence, Csaplár Sándorné Piroska, ifj. Csaplár Sándor (uno-
ka)

2. sor: Molnár Zsanett (Szabolcs párja), Csaplár Szabolcs, Csaplár
Sándor, Csaplár Béla, Balatoni Vivien (Béla menyasszonya)

„Hogy mit szeretnék a további években? Először is egészséget,
mert még dolgoznék, ameddig lehet. Szeretném, hogy a hozzám tar-
tozók egészségesek legyenek. Mindenki békességben, boldogan él-
jen a párjával. Szorgalmasan dolgozzanak, és boldoguljanak az élet-
ben. Tartsanak össze, segítsék egymást, ha a másik rászorul. Én pedig
hadd élvezhessem a nagy család örömeit, mikor összejövünk, főleg
ha az unokáim, Sanyika, Tünde és Zsombor is itt vannak.”
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A 2022. évi horgászengedély váltása az alábbiak szerint lehetséges.
Érvényes horgászkártya bemutatásával: H.E. irodában azonnal, forgalmazó helyeken a megszokottak szerint! (Kp. fizetéssel; átutalás befizetés iga-

zolással.)

1./ FOGÁSI NAPLÓ: A napló leadási határideje 2022. február 28.
A napló leadásáról az átvevőnek igazolást kell adni abban az esetben, ha engedélyét később váltja ki.
Aki a postát választja beküldésre, de nem egyesületünknél kíván tag maradni, ez esetben kérjük, a címére kiállított felbélyegzett borítékot is küld-

jön, hogy az igazolást visszajuttathassuk! A levelet ajánlott küldeményként kérjük feladni. Cím: Dömsödi H.E. 2344 Dömsöd, Pf. 28.

2./ 2022. évi díjakról: (Árváltozás joga fenntartva!) /A 2022-es ENGEDÉLYEK KIADÁSÁT VÁRHATÓAN JANUÁR 15-TŐL TUDJUK
ELKEZDENI, de érdeklődjön előtte telefonon: 06/30-350-8820/

A Duna-ági jegyekről és a 2022-es Horgászrendről bővebben a www.rdhsz.hu honlapon tájékozódhat. 
GYERMEKJEGYEK: Duna-ági: 500 + 300 Ft. Országos 2500 + 300 Ft. 
HORGÁSZVIZSGA: INGYENES.  FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN AZ EGYESÜLETNÉL!

3./ FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK: 
• ÁTUTALÁSSAL AZ EGYESÜLET TAKARÉKBANKNÁL VEZETETT: 50460272-10002058 SZÁMLÁJÁRA, 
• PIROS PÉNZESUTALVÁNYON (A FELADÁSI DÍJ ÖNT TERHELI!),
• KÉSZPÉNZBEN A TAGSÁGA ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR!

4./ HORGÁSZENGEDÉLYÉT ÉRVÉNYESÍTHETI: NYITVATARTÁSI IDŐBEN
• DÖMSÖDI H.E. IRODA: 2344 DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
• CÉLPONTY HORGÁSZBOLT: 2344 DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 51. Tel.: 06 30 336 8113
• VIZIPÓK HORGÁSZBOLT: 2330 Dunaharaszti, Fő út 33.
• PRÉRI ÉTTEREM ÉS HORGÁSZBOLT: Préri horgásztó, Dömsöd külterület. Tel.: 06 70 944 0400

5./ NYITVATARTÁS: HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
JANUÁR–FEBRUÁR–MÁRCIUS–ÁPILIS hónapban MINDEN SZERDÁN 8-12-ig, PÉNTEKEN 14-18-ig, SZOMBATON 8-12-ig.

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A 06-30-260-0957 vagy a 06-30-350-8820-as TELEFONSZÁMOKON KÉRHETNEK!          
H.E. ELNÖKSÉGE

TISZTELT SPORTTÁRSAK!
Értesítés 2022. évi horgászengedély-váltásról

Megnevezés Felnőtt tag 70 év Ifjúsági Államijegyes Államijegyes
2 bot felett 15 évtől felnőtt tag 70 év felett

2 bot 1 bot 2 bot 2 bot
Egyesületi tagdíj 3300 1500 1500 3300 1500
Állami jegy + fogási napló 3300 300 3300 3300 300
Szövetségi hozzájárulás 3000 0 3000 3000 0
RSD Területi jegy 44 000 44 000 5000 Napijegy Napijegy
Mellékvízi területi jegy 34 000 34 000 0 Napijegy Napijegy
Összesen: RSD 53 600 45 800 12 800 9600 1800
Összesen: Mellékvízi 43 600 35 800 0 0 0

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, állatútle-
vél kiállítása, – Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daganat-eltávo-
lítás, baleseti sebek stb.), – Ultrahangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógy-
szerek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti számon történő egyezte-
téssel!)
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A MMAGYAR KKULTÚRA NNAPJA

Dömsöd egykori lakói közül kétségkívül a legismertebb Petőfi Sándor
a költő! Január elsején bejegyzett születése révén illik és szükséges meg-
emlékezni róla.

Petőfi és Dömsöd kapcsolatában az tény, hogy 1846 májusában Döm-
södre érkezik. Kovács Jánosnétól (Kukucskáné) bérel szobát (jelenleg ez
a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Petőfi Múzeum). Itt írja meg Salgó című elbe-
szélő költeményét, Száműztem magamat, valamint Levél Várady Antal-
hoz verses levelét. Ebben a költeményben kiemeli Dömsöd természeti
szépségét is, amely jó hatással volt a költő lelkére.

Mai napig felmerül, hogy miért nem a szüleinél lakott. Biztosan össze-
különbözött atyjával, azért lakott máshol. Ez téves nézet, és teljesen nél-
külöz minden ismeretet Petőfi múltjából. Először is Dömsödre Pálffy Al-
berttel együtt érkeznek, aki jó ideig együtt lakott Petőfivel. Nyilván nem
akarta szüleit még egy vendéggel terhelni. Másodszor István öccse ekkor
még a szüleinél lakott.

Ezenkívül a szülei ekkor már nem dúskáltak a javakban. Ennek ellené-
re étkezni mindketten a szülőkhöz jártak, a mai Petőfi utcába, a „Petro-
vics” házba. (A felmerülő költségeket az ifjak közösen fizették.)

Ejtsünk néhány szót a szüleivel való kapcsolatáról.
Petőfi életrajzából ismerhetjük, hogy már hétévesen elkerül a szülői ház-

ból. Kecskemétre íratják be iskolába, ahol nagyon jó tanuló volt. 1831-ben
már Sárszentlőrincre, az evangélikus algimnáziumba adják, ahol az apja a
legjobb ellátást biztosította számára. Ezután Pestre viszik át a német nyelvű
evangélikus gimnáziumba, ahol főleg a német nyelv elsajátítása a fő cél. Itt
már nem olyan jó tanuló, ezért a piarista gimnáziumba viszik át. Nem tett
jót neki a nagyváros! Majd három évig járt az aszódi gimnáziumba. „1. Itt
kezdtem verseket csinálni. 2. Itt voltam először szerelmes. 3. Itt akartam
először színésszé lenni.” Írja később magáról. Ekkor még mindig csak 16
éves! Katonának soroztatja be magát Sopronba, ahonnan az ezredorvos ja-
vaslatára másfél év után leszerelik! Ezután Pápán folytatja tanulmányait,
ahol megismeri Jókait, Orlai Petrich Somát és Ács Károlyt.

Ezen tanulmányainak költségét már saját maga fedezi. Nyughatatlan
természete többször színészi munkára sarkallja, voltak költői sikerei és
válságos időszakai.

Édesapja igyekezett számára a legjobb iskolákat biztosítani, de szemé-

lyes kapcsolatuk alig volt, hiszen ezek
az iskolák mindig távol voltak a szü-
lői háztól. A színész életet nem tartotta
megfelelőnek fia számára, és ezt nem
támogatta. Petőfi tisztelte apját, több
költeményében említi őt. Apja is aggó-
dik annak ellenére, hogy nem örül a fia
színészi foglalkozásának.

Például: Egy estém otthon című
versében „Tudom sokat koplaltál,
mutatja is színed” írja az apja monda-
tát. Ebből a versből tudjuk meg apa-
fia közötti csipkelődő hangvételből,
ami csak akkor lehet, ha szeretetteljes
a családi kapcsolat, az enged könnyed
családi beszélgetést „ivott a jó öreg,  s
a kedvemért ez egyszer Az Isten áldja
meg!” A vers végén a gyöngéd szeretetteljes melegség az édesanyja képé-
vel jelenik meg. „… a földön nekem van a legszeretőbb anyám!”

Édesanyját nagyon szerette, több versében is megemlékezik róla. Pél-
dául az István öcsémhez címűben a következőket írja:

„S anyánkat, ezt az édes jó anyát,
O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
Mi ő nékünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen fogalom;”
Ugyanebben a versben atyjáról írja: „Mert ő becsületes lelkű igaz...”
Számtalan helyen bizonyítja szülei iránti tiszteletét, szeretetét, azonban

forradalmi lelkülete nyilván aggódást válthatott ki a szülőkben.
A dömsödi tartózkodása alatt zárkózott életet élt, ennek ellenére jó

kapcsolatot alakított Székely Károly rektor tanítóval.
A szülei két hónap különbséggel hunytak el Pesten. Petőfi temetteti el

őket. Ehhez el kell adni a lovát és fegyvereit is. A Segesvári csatában ez
okozhatta vesztét. Hogy ott pontosan mi lett vele, a mai napig sem tudhat-
juk pontosan. Az tény, hogy felesége hetekig keresi a csatatéren és kör-
nyékén, de nem talál nyomára.

A szülői háztól korán elszakadt költő hamar önállósághoz szokott, de
mindig tisztelte, szerette szüleit. Ennek látták jelét Dömsödön is a kortár-
sak. Petőfit ne a XXI. századi elégedetlenkedő, követelőző, szüleit megta-
gadó fiatalokkal hasonlítsuk össze. Petőfi tisztelte, szerette szüleit, és há-
lával gondolt rájuk.                                                                                     Varsányi

Ezzel a bejegyzéssel indul az 1800-as évek végén használatba vett
hosszú alakú számadó irka, amely akkoriban még ilyen furcsa alakú volt.
A számadó adatokat követően a fő borító belső oldala igen halvány ceru-
zás írással további szálkás öreg írást is rejt még, amely valószínűleg fon-
tos lehetett a gazdájának:

„758 kéve. Maradt 295 kéve nád.” Ahogy lapozom a gerinc kötésről le-
foszlott lapokat, újabb adatokat találok, de már nem nád kévékről, hanem
nevekről, amelyek mellett elhalálozási dátumok szerepelnek. 1922-től

1975-ig a Gulyás, Sass, Süveg, Fehér és Kelemen családok tagjairól. A
harmadik lapon igen halványan a csokoládé puszedli receptje olvasható,
amelyet követ a linzer és a darált tészta régi egyszerű, de finom receptje.
Az írások egy része már igen nehezen olvasható a halványan fogó ceruza
miatt. Biztos vagyok benne, hogy az első és legkorábbi receptek még az
1800-as évekből maradtak meg. Az akkori feljegyzést a család nőtagjai
folytonosan őrizték, és írták hozzá a maguk receptjeit. Ahogy kézbe vet-
tem, nemcsak egy régi világ illatát éreztem rajta, de a háború szelét is,

A kultúra egy igen összetett fogalom, mely életünk, életterünk minden szegmensében megfigyelhető. Túl az irodalmon, a vallás, a
szokás, a munka, a viselkedés, a művészetek, az építészet mind-mind tükrözi az egyes népcsoportok maga  alkotta kultúráját.

1989. január 22. óta ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.

A magyar kultúra napja alkalmából két dömsödi vonatkozású írással emlékezünk:

Petõfi Dömsödön
Kapcsolata a szüleivel

Százkét forint húsz krajcár
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Novemberben Madeiráról láttunk vendége-
ket Dömsödön az ERASMUS projekt keretein
belül. Nagyon tetszett nekik a község, különö-
sen a Duna-part és a Petőfi-fa. 

Decemberben örömmel készültünk az ad-
venti műsorokra. Sajnos a vírushelyzetre való
tekintettel idén szerényebb formában, szülők
nélkül rendeztük meg a hangversenyeket.

Makádon, az általános iskolában 8-án tartot-
tuk az adventi koncertet. Az alsó tagozatos ta-
nulók láthatták a bemutatót, melyen felléptek a
zongorista és fúvós növendékek.

A szolfézsos növendékek a zeneovisokkal
együtt két blokkban karácsonyi dalokat adtak
elő, valamint csengettyű-együtteseink is bemu-
tatkoztak. 

Felkészítő tanárok: Halassyné Székely Orsolya,
Kovács Ferenc, Donec Szergej, Köntös Ágnes.

December 10-én Dömsödön, a művelődési
házban tartottuk az adventi hangversenyt. Furu-
lyások, klarinétosok, fuvolisták és zongoristák
adtak elő szebbnél szebb műsorszámokat, vala-
mint a szolfézscsoportok karácsonyi dalokkal
örvendeztettek meg minket. 

Kanderka Andrea tanárnő egy klarinétda-
rabot adott elő Berki Artúrné tanárnő zongo-
rakíséretével. A zárószámot az összes gyerek
együtt énekelte a csengettyűegyüttes kísére-
tével.

Ezután nagy meglepetésként megjelent a Mi-
kulás, akinek a gyerekek énekeltek, s ezért cso-
magot kaptak ajándékba.

Felkészítő pedagógusok: Berki Artúrné, Kan-
derka Andrea, Bai Barbara, Földváriné Balikó
Mariann, Donec Szergej.

12-én a makádi zenetagozat növendékei részt
vettek az adventi istentiszteleten. Karácsonyi
dalokat adtak elő, hangszeren játszottak, vala-
mint csengettyűztek is. Hangszeresek: Keresz-
tesi Málna és Kiss Gábor – zongora, Csendes
Gergő – klarinét. Felkészítő tanárok: Halassyné
Székely Orsolya, Kovács Ferenc, Donec Szer-
gej, Köntös Ágnes. Istentisztelet után mézeska-
lácsot díszítettek a gyülekezeti házban.

13-án, Luca napján a képzős gyerekek mé-
zeskalácsot díszítettek Varga Anett tanárnő ve-
zetésével.

Szeretnék köszönetet mondani minden fellé-
pőnek és felkészítő tanárnak a sikeres bemuta-
tók megszervezéséért.

Megköszönöm a művelődési ház vezetőjé-
nek és dolgozóinak a technikai közreműkö-
dést, valamint támogatóinknak a felajánláso-
kat: Bélavári Tibor, Burján Húsbolt, Goods
Market, Harsányiné Dobos Ildikó, Matus Jó-
zsef, Nagy Sebastián. Köszönjük a támoga-
tást azoknak is, akik nem szeretnék, hogy ne-
vük megjelenjen.

Minden kedves olvasónak áldott karácsonyi
ünnepeket és békés, boldog új évet kívánok is-
kolánk valamennyi növendékének és dolgozó-
jának nevében!

Köntös Ágnes 
intézményvezető

2020 szeptemberében indult el az új
Erasmus+ nemzetközi projektünk, BESST
(Blended Education of Skill Subjects) né-
ven. A projekt apropója a pandémia okán
megtapasztalt módszertani hiány, miszerint
a készségtantárgyak digitális oktatása még
sokkal nehezebb, mint a többi tantárgyé:
nemhogy felület vagy oktatási segédanyag,
de még elképzelés sincs ahhoz, hogy mi-
ként lehetne tesit, rajzot, éneket vagy drá-
mát tanítani online. A projekt erős szakmai
tudatosságot, felkészültséget és együttmű-
ködést kíván meg elsősorban tanároktól: 4
készségtantárgy távoktatásának tematikáját
kell kidolgozniuk, fél évet letanítani belőle,
melyet digitális bemutató órák formájában
rögzíteni is kell, angol feliratokkal ellátva –
hogy bármilyen nemzetközi környezetben
használni tudják. Az eleve a Covid-helyzet
miatt létrejött projekt maga is küzdött a
Covid által okozott bonyodalmakkal: a
négy partnerből kettő rögtön a munka ele-
jén kimaradt, a járványra hivatkozva. Így
megmaradt partnerünkkel, a portugál Ma-

deirával kétfelé osztva a négy országra írt
tematikát, nehezített pályán kezdtük el a
megvalósítást, és úgy tűnik, sikerült belerá-
zódnunk. Novemberben ők látogattak el
hozzánk, hogy átbeszéljük a tennivalókat,
márciusban egy művsulis gyerekcsapat uta-
zik majd Madeirára, ahol a tanulók angol
nyelven (büszke vagyok!) mutatják majd be
gyűjtésüket azokról a számítógépes progra-
mokról és játékokról, amiket oktatásra is le-
het használni. Ezek segítségével találunk ki
és gyúrunk össze olyan digitális felületű já-
téksorokat majd, melyek a távoktatás során
nem csak puszta feladatkiosztásra korlátoz-
zák a digitális tananyagot, hanem élvezetes
és hasznos tanulási felületet nyújtanak majd
a gyerekeknek. 

A projekt 94%-os támogatást kapott az
elbírálás során (ez extrém soknak számít
pályázatoknál), a dömsödi művészeti iskola
nemzetközi koordinátorként vesz részt a
munkában, és 10 millió forintot nyert a
megvalósításra. A projekt generátora és ve-
zetője Varga Anett.

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, 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.

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola híreimert az első elhunyt mindjárt egy első világhábo-
rús dömsödi hős katona, aki után eddig kutattunk:
Gulyás Imre. Neve szerepel az emlékművön is. 

A receptekhez már nagyító kell, de ezzel
együtt nekünk ez is nagy kincs, mert ebből
megtudhatjuk, hogy a dömsödi asszonyok 150
évvel ezelőtt milyen süteményeket sütöttek. 

Szeretném megköszönni az örökösöknek ezt
a drága kis hagyatékot, nagy öröm volt, amikor
megtaláltam az asztalfiában !

Szabó Andrea

BESST bemutató
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☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
A 2021-es év utolsó hónapja az alsó tago-

zaton a várakozás jegyében telt el. Várakoz-
tunk az adventi várakozással, majd a Miku-
lást vártuk, és nem utolsósorban a téli szünet
után vágyakoztunk. Sokan várták a mielőbbi
megerősödésüket, felépülésüket a betegsé-
gükből – mert sajnos, sokan hiányoztak az is-
kolából betegség miatt. A járványügyi szabá-
lyokat folyamatosan betartjuk: maszkot
használunk zárt helyen, de az osztályon belül
le-levesszük.

Az adventi gyertyagyújtás minden osz-
tályban külön kis adventi koszorúval, ének-
léssel megható pillanatokat nyújtott. A Mi-
kulás is minden osztályba ellátogatott. Kike-
rekedett szemekkel hallgatták az elsősök,
hogy mindenkiről mondott valamit a Miku-
lás bácsi. 

A karácsonyra osztály- és folyosódekorá-
ciókkal, ajándékkészítéssel, dal- és verstanu-
lással készültünk. A téli szünet előtti utolsó
tanítási napon Kakaó-partyn voltunk: min-
denki kapott egy bögre nagyon finom, meleg
kakaót. A közös kakaózás egészen más él-
mény, mint az otthoni kakaóivás. Mindkettő
finom, de a közösen elszürcsölt ital, az
együttes élmény teszi emlékezetessé ezeket a
perceket.

A 2022-es évben mindenkinek kívánunk
nagyon jó egészséget, sok-sok új ismeretet,
szorgalommal végzett örömteli munkát!

Balázs Lajosné
1. a osztály osztályfőnöke
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Az életünk minőségét, valamint egészsé-
günket alapvetően befolyásolja és meghatá-
rozza a bennünket körülölelő természeti és
társadalmi környezet minősége, állapota. A
21. század társadalmi és globális problémái
mindenki számára ismertek, az ember lakó-
helye, környezete nem előnyére változott.

A környezettudatosságra nevelés célja
olyan tudatformálás, mely megtanítja a gyer-
mekeket a környezettel való tudatos együtt-
élésre, a környezetbarát életvitelre.

A környezeti problémák megoldásának
leghatékonyabb módjának a belső motivált-
ságot tartják, mert pozitív motiváltság ese-
tén mindig környezetkímélőn fognak csele-
kedni.

A környezettudatos nevelés alapjai
és eszközei

Az óvodai környezeti nevelés alapozó jel-
legű, így meghatározható szerepet játszik az
egyén környezetkultúrájának alakításában. A
környezeti tudat kialakítására és fejlesztésére
több eszköz létezik. A környezeti nevelés
„játszani hív”, hiszen az óvodás életkori sa-
játossága az, hogy játszik, és a körülötte lévő
világgal így ismerkedik.

Játékos feladatokkal, óvónő által kezde-
ményezett tanulási szituációkkal becsalogat-
ja a környezettudatosság világába. A környe-
zeti nevelés nem korlátozódik a csoportszo-
bán belüli foglalkozásokra, hiszen áthatja az
óvodai élet egészét.

A környezettudatos magatartás kialakítá-
sának fő színtere az óvodában a külső világ
tevékeny megismerése, mint tevékenység-
forma. Ez olyan nevelési folyamatot jelent,
mely valamennyi nevelési területre kiterjed,
azokkal kölcsönhatásban van. Benne van a
spontán játékban, az önkiszolgáló tevékeny-
ségben, az udvari élet pillanataiban, a beszél-
getésekben, megfigyelő sétákban, kirándulá-
sokban. 

Támaszkodunk a gyermekek családból ho-
zott ismereteire, a családi kirándulások, nya-
ralások élményeire is.

Az óvodai élet mindennapjaiban a gyer-
mekek aktívan fedezik fel a természetet, kör-
nyezetüket. A környezettudatos szemlélet ki-
alakítása a teljes személyiség fejlődését átha-
tó nevelési folyamat, ezért kell e területen a
szervezett ismeretátadást már az első életko-
roktól kezdve biztosítani. A felelősségteljes
állampolgárrá nevelés, a környezettel való
harmonikus kapcsolat kialakítása, az érték-

óvó és értékteremtő tevékenységek elősegí-
tése, a morális elvek, a normák és szabályok
betartása és betartatása, a pozitív környezeti
attitűdök kialakítása áthatja az óvodai élet
mindennapjait, élménye kihat a gyermeki já-
tékra, mint a tanulás elsődleges formájára is.

A kisgyermek első tapasztalatait közvetlen
környezetéből meríti. Ezért a családi neve-
lésnek alapozó, a személyiség alakulásában
elsődleges szerepe van.

A környezettudatos magatartás 
kialakításának célja 

– Környezettudatos, környezetre figyelő
magatartásformák és szokások kialakítása,
amely magába foglalja a szűkebb és tágabb
környezet, kulturális és természeti értékek
megismertetését, megszerettetését és annak
megóvására való nevelést. 

– A társadalmi igények változásához igazo-
dó, a gyermek életkorának megfelelő termé-
szeti, emberi és tárgyi környezetből szerzett
tapasztalatok, melynek birtokában biztonsá-
gosan eligazodik az őt körülvevő világban. 

– Olyan szokások, szokásrendszerek, vi-
selkedési formák megalapozása, melyek a
környezettel való harmonikus együttéléshez
szükségesek, és a családok környezettudatos
életviteléhez hozzájárulnak. 

Eközben fejlődik a gyermek: 

– A környezettel való ismerkedés közben
alakul a gyerekek társas magatartása, alkal-
mazkodó-képessége. 

– Fejlődik beszédmegértő és nyelvi kifeje-
zőképessége. 

– Érzékeli környezetében a szépet, a tisz-
taságot, ezáltal fejlődik esztétikai érzéke,
környezet higiénéje. 

– Pozitív érzelmi viszony alakul ki a lakó-
hely, a szülőföld iránt. 

– Környezetéből szerzett ismereteit fel-
használja a játékban. 

– A környezeti témakörök jó részében sze-
repe van a gyermeki munkának. 

– Az érzékelt valóságot az ábrázolás esz-
közeivel fejezik ki a gyermekek. 

– Hangulatkeltő, hangulatszínező lehet a té-
mába vágó, valóságismeretre nevelő mese, vers.

– A dalok, dalosjátékok a hangulat elemei-
nek megéreztetésével és a népszokások meg-
ismertetésével kapcsolódnak a környezeti té-
makörökhöz. 

– A testünk témakör feldolgozása kötődik
a testnevelés foglalkozásokhoz. 

– A tárgyak, jelenségek mennyiségi viszo-
nyain túl a matematikával való kapcsolat leg-
lényegesebb vonása, hogy mindkét terület a
gyermek logikus gondolkodását fejleszti. 

A környezettudatos magatartás
megvalósításának folyamata

Az óvodánk pedagógiai programjának ne-
ve „Harmóniában a természettel”, feladatunk
a környezet megismertetése, megszeretteté-
se és a környezet védelme, a környezettuda-
tos magatartás kialakítása. 

Jeles Zöld Napok megünneplése

– Takarítási világnap (szeptember 22.)
– Állatok világnapja (október 4.)
– Nemzetközi Gyaloglónap (október 15.)
– Víz világnapja (március 22.)
– Föld napja (április 22.)
– Madarak és fák napja (május 10.)

Kirándulások, séták

Mindazt az értéket és szépséget, amit év-
milliókon át a természet ránk hagyott, fel-
adatunk megőrizni, védeni. Ezt azonban ma-
gunknak is nap mint nap tanulnunk kell, és
annak érdekében, hogy a jövőben is így le-
gyen, meg kell tanítanunk erre a gyermeke-
inket is.

„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél!

Nézd a bolygót! Oly tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!” 

(Orbán Tamás)

Szőke Bettina Edit
óvodapedagógus

Óvodai hírek

Környezettudatos magatartás kialakítása óvodáskorban
„Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak.”

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485
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Idén, 2021-ben indítottuk el az AMATŐR
AUTOCROSS ALFÖLD KUPA elnevezésű
versenysorozatunkat. Dömsödön az Autocross
mindig az emberek összefogásáról, jókedvéről,
életérzéséről szólt.

Pár éve azon munkálkodunk, hogy a Dömsö-
di Autocross Aréna mindenki örömére szolgál-
jon. Megálmodói Mihály Norbert (MAKÓ) és
Zsiba Mihály, az M&B Autó- és Motor SE el-
nöke. Egész évben fáradságot nem kímélve
azon dolgoztak, hogy munkájuk által a rendben
tartott pálya és annak környezete mindenki örö-
mére szolgáljon. Bátran kijelenthetjük, hogy
ezek összessége nagy segítség volt az autók
tesztelésében. Örömmel tapasztaltuk, hogy kül-
földről is szívesen járnak hozzánk versenyeink-
re. Köszönet egész éves munkájukért!

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a
díjátadó gála sikeréről is említést tegyek. 2021.
november 27-én remek hangulatban zártuk az
Alföldi Kupa szezont. Dömsödön a művelődési
házunkban (OMK) vendégvárásunk 16.30-tól
kezdődött. Nagyon jó hangulatban telt az öröm-
teli találkozások miatt. Az isteni finom vacsorá-
ért köszönet a dömsödi Kék-Duna kisvendéglő
dolgozóinak. Patakiné Erzsike munkája is ki-
magaslóan példaértékű volt az este folyamán.
Ezután következett a várva várt serlegek kiosz-
tása. Ezúton is gratulálunk a dobogós helyezést

elért versenyzőknek! A gyönyörű kupák kiosz-
tása után Kunszentmiklósról a DIXIELAND
együttes játszotta a talpalávalót. Köszönjük a jó
hangulatot! Eközben Suplicz Mihály „rally-s já-
tékát” élvezhette a közönség. Elképesztő han-
gulat lett a nagyteremben, melyet már nem is le-
hetett volna fokozni. A tombolák kihúzására is
sor került a legkisebbek segítségével.

Köszönet Madarász Andrásnak és Anikónak,
amiért jókedvvel árulták tomboláinkat. A hely-
színért Csikósné Jutkát és munkatársait, illetve
a büfében helytálló Szabados Jucust és Földvári
Kingát is köszönet illeti! Valamint ezúton sze-

retnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
felajánlásaikkal támogatták rendezvényünket.
Most már tudjuk, hogy garantált a folytatás,
ahova mindenkit továbbra is szeretettel várunk.

Felajánlók:
Molnár Csaba és Ágnes (Dömsödi Szig-Tech. Kft.)
Jónás Katalin (Kozmetika)
Némedi Víz-gáz fürdőszoba szaküzlet
Noske Szilvia és Horák Dénes (Kiskunlacháza
Tulipános Kert Kft.)
Markóné Zöldág Ágnes (Lottózó)
Sallainé Zöldág Judit (Divat- és Sportáru)
Kovács Zoltán és Judit (Papír-írószer)
Perger Évi (Évi Fészke)
Starmüller Réka (Festékek, ipari és pb gázok)
Klenánczné Tóth Judit (CBA)
Dobos Ildikó (Dobos ABC)
Csinos Zoltán (Italnagyker)
Fábiánné Cser Ilona és családja
Faragó András (Faragó ABC)
Mizsei Bea (Mizsi ABC)
Burján András (Burján Húsbolt)
Pencz Betti (Nemzeti Dohánybolt)
Pap Szabina (Ajándék-Ékszer bolt)
Gyiviné Székely Ildikó (Ildikó Virág)
Tóth Andrea (Fodrász)
Csécs Zsigmondné
Linhart Ágnes

Szerző: Laczkó Zsuzsanna

2021 Alföld Kupa Amatõr Autocross Kupasorozat – díjátadó gála



– Mennyire vagy elégedett az őszi eredmé-
nyekkel?

– Alapvetően elégedett vagyok az őszi sze-
repléssel. Pillanatnyilag második helyen vagyunk
a tabellán Diósd mögött, aki jelenleg kiemelke-
dik a mezőnyből!

– Hogyan váltak be az őszi igazolások?
– Szilágyi Gergővel nagyon erősödött a csa-

patunk. Megbízható, nagyon jó kapus. Befejez-
te felsőfokú tanulmányait, és visszajött Dömsöd-
re. Nagyon örültünk neki. Sajnos probléma, hogy
a tavaly jól védő Csete Balázs nem vállalta a tar-
talék kapus szerepét, Sass Levente viszont más-
hova igazolt. Dudu Gbubemi Kenni-vel a vé-
delmünk felerősödött, gyors, és a támadásokat
is segíti. Legfőbb erénye, hogy mindig győzni
akar. Joszkin István és Horák Csaba is sikeresen
beilleszkedtek a csapatba.

– Milyen lehetőséget látsz a helyi fiatalok
csapatba kerülésére?

– Vannak tehetséges fiatalok, akiket folyama-
tosan figyelünk, de ők a DUSE-ben játszanak,
másik egyesület, ha onnan kiemelnénk bárme-
lyiket, hiányozna az ottani csapatból. Többsé-
gük 16-17 éves, jobb, ha még ott jutnak állandó
játéklehetőséghez, hiszen nálunk csak kiegészí-
tő emberek lehetnének.

– A csapatépítés hogyan várható a közeljö-
vőben?

– A játékosok egy része a korosabb kategóri-
ába tartozik, de még a legjobbak közé tartoznak,
pl: Faragó Gábor. Próbálunk még néhány játé-
kost igazolni, elsősorban az edző Szanyó Tibor
javaslatára. Majd kiderül, hogy sikerül-e.

– A szurkolók közül többen nehezményezik,
hogy kevés a dömsödi játékos.

– Hogy mi az ami sok vagy kevés, az viszo-
nyítás kérdése. Végh Gábor, Faragó Gábor,
Turcsán Tamás, Izsák Gábor dömsödi lakosok,
és a környező településekről is többen vannak.

– Milyen a klub anyagi helyzete?
– Szerény, de stabilnak mondható. Az

egyesület épületeinek a fejlesztése pályáza-
tok útján lehetséges. Az intézményt közösen
használjuk a DUSE labdarúgóival, ezért a
TAO bevételek jelentős segítséget adnak a
fejlesztésben. Vannak támogatók, akik lehe-
tőségeikhez képest adnak anyagi és fizikai
támogatást az egyesületnek. Társadalmi mun-
kában készült el a „tengó” pálya is.

A szponzoroknak ezer köszönet, de nem dús-
kálunk a javakban, az biztos. A mérkőzéseket
kevesen látogatják (többen kerítésen kívülről
nézik a meccset). Sajnos Kovács József, az

egyik támogatónk a közelmúltban elhunyt. Ez-
úton is szeretnék megemlékezni róla. A jegybe-
vételeink ebben a vírusos időszakban nagyjából
a fertőtlenítőszerekre elegendők csak. Örül-
nénk, ha több néző látogatna ki a mérkőzésekre,
és a megváltott belépővel támogatná az egyesü-
let fenntartását.

– Az önkormányzat milyen segítséget ad?
– Az önkormányzat tulajdona a sporttelep. A

rezsiköltségeket az önkormányzat rendezi, és a
pályafenntartásban is ad segítséget. A jelenlegi
helyzetben ennél több nemigen várható. Ez is
nagy segítség.

– Hogyan képzeled el a jövőt?
– Elsősorban a jelenlegi helyzet megtartása a

legfontosabb. A csapaton belül egység van, a já-

tékosok szívesen fociznak itt, és jó a légkör. Ez
nem volt mindig így. A pályán továbbra is pá-
lyázunk, elsősorban a vakondok okozta károk
kiküszöbölése a cél. Sajnos az új pályára sem
sikerült vakondhálót tenni.

Bízom benne, hogy a megszépült, kiépített
promenád több embert vonz a pályára is. To-
vábbra is szeretnénk biztosítani a sportolás lehe-
tőségét a kicsinyektől az öregfiúkig. Ehhez
szükség van egy stabil felnőtt csapatra, hogy
élet legyen a sportpályán. Köszönöm az interjút.

Itt szeretném közreadni a tabellát, amely a
decemberi számban rosszul került az újságba. A
hibáért elnézést kérek az olvasóktól.

Varsányi Antal
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Mi várható a focisták háza táján?
Interjú Kovács Ferenccel, a Dömsödi SC elnökével   

Ünneplés a 7:1-es győzelem után Szigetszentmiklóson

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.
1 Diósdi TC 13 12 1 0 64 10 54 37
2 Dömsöd SE 13 8 3 2 36 12 24 27
3 Törökbálint 13 8 1 4 44 23 21 25
4 Tárnok KSK 13 7 4 2 41 20 21 25
5 Inárcs VSE 13 7 1 5 35 32 3 22
6 Ócsa VSE 13 6 3 4 32 26 6 21
7 Pátyi SE 13 6 2 5 28 19 9 20
8 Budajenői KSE 13 6 1 6 27 36 -9 19
9 Gyáli BKSE 13 5 4 4 36 40 -4 19
10 MKFC–Szigetszentmiklós 13 4 2 7 31 40 -9 14
11 Pilisszentiváni SE 13 4 1 8 26 48 -22 13
12 Taksony SE II. 13 3 2 8 24 40 -16 11
13 Gerulus–Délegyháza KSE 13 2 0 11 20 64 -44 5 (-1 pont)

14 Pilisvörösvári UFC 13 0 1 12 16 50 -34 1

Az ünnepek csendje arra jó, hogy egy kicsit értékeljük az elmúlt évet, és egy kicsit tervezzük a jövőt. Ezen gondolatok jegyében
ültünk le Kovács Ferivel a folyamatosan szépülő futball klubházban egy kis beszélgetésre. Régi ismeretségünk kapcsán enged-
jék meg nekem, hogy tegező hangvételben közöljem az elhangzottakat.

Tabella  2021-22 Pest megye felnőtt labdarúgó bajnokság III. osztály nyugati csoport
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A koronavírus-járvány időszakában a jogi és
gazdasági témákban érkezett tanácskérések ta-
pasztalatai alátámasztották, hogy az egyéni vállal-
kozók, illetőleg a kkv-szektor vállalkozásainak je-
lentős hányada semmiféle pénzügyi vagy gazdál-
kodási tervvel nem rendelkezik. Ez a helyzet főleg
az önfoglalkoztató és a néhány foglalkoztatottal
működő egyéni vállalkozókat, illetőleg a mikro-
vállalkozásnak minősülő cégeket jellemzi. A KSH
adatai szerint a KKV szektor vállalkozásain belül
94% a mikrovállalkozások aránya, tehát a szektor
jelentős része legfeljebb kilenc főt foglalkoztat –
ténylegesen ennél kevesebbet –, és az éves nettó
árbevétel vagy mérlegfőösszeg legfeljebb 2 millió
eurónak megfelelő forintösszeg. Ha átlagosan 360
Ft/euró árfolyammal számolunk, akkor a hazai
mikrovállalkozások tekintetében az éves nettó ár-
bevétel legfeljebb 720 millió forint, de a nyilvános
mérlegadatok szerint inkább ennél kevesebb. 

A tanácskérő egyéni vállalkozók közül sokan
foglalkoztatott nélkül működőnek vallották magu-
kat, és elismerték, hogy a vállalkozásuk pénzügyi-
leg összemosódott a háztartással, közös kasszából
költötték a pénzt a vállalkozás céljaira is. Adótar-
tozás általában abból keletkezett, hogy az egyéni
vállalkozó a bevételét elköltötte, és ezért nem ma-
radt pénz a köztartozás megfizetésére, vagy keve-
sebbet fizetett a kötelezettségnél. Bebizonyosodott
az is, hogy ezek a kis méretű vállalkozások még
eseti megbízással sem foglalkoztatnak pénzügyi
tanácsadót és adótanácsadót, de ritkaság az üzlet-
viteli tanácsadásra vonatkozó megbízás is. Pedig a
pénzügyi jövőtervezésre és az optimális adózás
megtervezésére szükség lenne. Ügyvédet is csak
abban az esetben bíztak meg, ha beperelték a vál-
lalkozást vagy ők indítottak pert valamely kintlé-
vőség beszedése céljából. A cégeljárásban kötele-
ző a jogi képviselő megbízása, de a cégek általá-
ban összegyűjtik a módosítási igényeket, ezért
egyes esetekben  késedelmesen történik a társasági
szerződés módosítása. Találkozni lehetett olyan
vállalkozással, melynek a székhelye több hónapja
megváltozott, mégsem történt meg a változás beje-
lentése. A tisztségviselő hölgyek névváltozását is
be kell jelenteni a Cégbíróságnak, ilyen esetben az
aláírási címpéldányt is cserélni kell. Állandó meg-
bízással működő jogi képviselő hiánya miatt kése-
delmesen történt vagy el is maradt a vállalkozás
belső szabályzatainak módosítása is. Ha megbízott
könyvelő sincs, akkor a legszükségesebb belső
szabályzatok sem készültek, vagy azok tartalmát
nem frissítették.

A tapasztalatok szerint a számítógép-kezelés is
kívánnivalót hagy maga után, de az adatvédelem
sincs jobb helyzetben. Többen voltak olyanok,
akik az elektronikus nyomtatványokat nem tudták
segítség nélkül kitölteni, de dokumentumokat sem
tudtak nyomtatni vagy szkennelni eszközhiány
miatt. Egyes vállalkozók számítógépeit magáncél-
ra is használják, és valamelyik családtag kezeli a
hivatalos ügyeket is. Többeknél előfordult olyan
eset, hogy a vállalkozó tevékenységére vonatkozó,

részére megküldött jogszabályokat vagy azok ki-
vonatait nem mentették. A járványveszély idején a
tanácsadó által megküldött jogszabályokkal gyak-
ran megtörtént. Ha lenne nyomtató, akkor az in-
gyenes jogszabálygyűjteményből a vállalkozásra
vonatkozó jogszabály részben vagy egészben
munkapéldányként kinyomtatható lenne. Nemzeti
Jogszabálytár ingyenesen: https://njt.hu

Magyar Közlöny ingyenesen.
Megtekinthetők a legfrissebb jogszabályok

2022-ben is!
https://magyarkozlony.hu
Természetesen a tanácsadónak nem áll módjá-

ban a szóbeli közléseket ellenőrizni, az csak a vál-
lalkozás nyilvános adatainak keretei között lehet-
séges, de érdemes lenne az egyéni vállalkozók
helyzetét országosan megvizsgálni, akár az adóz-
tatásukat is felülvizsgálni. Ha az egyéni vállalkozó
a bevételeiből el tudja tartani saját magát, a család-
ját, a kötelező egészség- és nyugdíjbiztosítást befi-
zeti, akkor miért kérünk tőle jövedelemadót is? Új-
szerű a gondolat, de megoldást kellene találni a
legkisebb méretű vállalkozások pénztelenségének
megszüntetésére, érdemes lenne elgondolkodni az
azonos ágazatban működő cégek fúzióján – külö-
nösen az építő-szerelő szakmákban, hogy valódi
generálkivitelezők jöjjenek létre nagyobb létszám-
mal és tőkeerővel. A veszélyhelyzeti tanácsadás
tapasztalata volt az is, hogy a megtakarításokkal
rendelkező vállalkozások nem kényszerültek hitel-
felvételre, és a „maradj otthon” védekezés idejére
is kifizették a munkavállalóik járandóságát.

Mindezen tapasztalatokat, megfigyeléseket a
vállalkozások működtetésének jobbítási szándéká-
val ismertette a szerző. Aki a vállalkozását a ko-
rábbinál magasabb szinten szeretné működtetni,
tartósan piaci szereplő szeretne maradni, minél
előbb változtasson! Jogi tanács, hogy különítse el a
vállalkozás készpénzes bevételeit a szabadon fel-
használható adózott jövedelmétől, bevételeiből ké-
pezzen megtakarítást, csökkentse a készpénzfor-
galmat, térjen át a banki átutalásra és a bankkártya
használatára, írásban kössön szerződést a megren-
delőivel, különösen az építési-szerelési munkák
tekintetében határozzon meg rész-számlázáshoz
kapcsolt műszakilag elhatárolható szakaszokat, a
vállalkozói díj részleteinek átvételéről állítson ki
számlát, számoljon el a megrendelőtől anyagvá-
sárlásra átvett pénzösszegekkel, csak bejelentett
munkavállalót foglalkoztasson, a munkavállaló-
nak adjon át részletes elszámolást a kifizetett mun-
kabérről, munkaviszonyban történő foglalkozta-
tást ne leplezzen megbízási szerződéssel, a vállal-
kozás álljon helyt a hibás teljesítések kijavításáért,
működjön együtt a fogyasztói jogviták eredmé-
nyes rendezésében stb.

A vállalkozások jövőbeni működtetése és a pia-
con maradása tekintetében megkerülhetetlen a pa-
radigmaváltás, a gondolkodásmód megváltoz-
tatása. A paradigmaváltás összefügg a vállalkozá-
sok jövőtervezésével és a családi jövőtervezéssel
is. A mini vállalkozások pénzügyi helyzete össze-

függ a vállalkozó csa-
ládjának pénzügyi hely-
zetével is.

A jövőtervezés meg-
valósításához a vállal-
kozások rendelkezésé-
re áll szakirodalom,
média támogatás és
független pénzügyi ta-
nácsadó cég vagy szak-
értő.

Média támogatás és
ingyenes tanácsadás a kkv-szektorba sorolt vál-
lalkozásoknak:

A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” és a
2021. november 1. napján helyébe lépett „Vállal-
kozások és vásárlók” című tájékoztató, informa-
tív műsorai megtekinthetők és visszanézhetők a
www.fixhd.tv hivatalos honlapon, valamint a
YouTube-on is a műsor címének beírásával. 

Jövőtervezéshez kapcsolódó ajánlott aktuá-
lis témák:

2019.06.27. Kkv szektor jelenlegi pénzügyi
helyzete

2019.07.11. Pénzügyi stratégia
2019.09.29. Jövőtervezés vállalkozásoknak
2019.10.03. Családi jövőtervezés
2020.06.25. Jövőtervezés a járvány után
2020.07.09. A társadalombiztosítás jogszabály-

változásai a kkv-szektorban
2020.10.01. Jövedelem és nyugdíj
2021.10.28. Fókuszban az egészség
2021.11.25. Fókuszban az adókedvezmények

(2022-ben is lesznek adókedvez-
mények)

Ingyenes tanácsadás a járvány időszakában
2022-ben is ügyintézés és okiratszerkesztés nél-
kül:

Pénzügyi és Sportmenedzser Iroda Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 52. fszt. 1.
Telefon: +36 30 73 73 700, +36 30 9 626 700
Pénzügyi stratégia vállalatvezetőknek, jövőter-

vezés, munkáltatói gondoskodás, jóléti csomagok,
megtakarítási biztosítások, privát nyugdíj.

Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban
személyesen vagy online formában.

A pénzügyi és jövőtervezési tanácsadás és a
szolgáltatások közvetítése díjmentes! 

A vállalkozóból fogyasztó lesz, ha más vállal-
kozástól magán célból terméket vásárol vagy
szolgáltatást vesz igénybe.

www.civilhirugynokseg.hu portálon a Rádió-
műsorok menüpontban a SOROZATOK között
található fogyasztóvédelmi tárgyú, szakértőkkel
folytatott beszélgetések hallgathatók meg jelenleg
cipővásárlás hibás teljesítése, gázkészülékek
karbantartása és autós panaszkezelés témák-
ban. Ma is aktuális műsorok 2019-ben a Civil Rá-
dióban készültek.

Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv. tréner, 

műsorvezető-szerkesztő a FIX TV-ben

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Vállalkozások év eleji elhatározásai és a paradigma-
váltás a tapasztalatok függvényében
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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: január 25.

Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-
érkező anyagokat, illetve a pdf formátumban kül-
dött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!

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

feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Balázs Lajosné, Balogh László, Bencze István,
Bucsiné Mózes Henrietta, Budai Szilvia, 

dr. Csanádi Károly, Köntös Ágnes, 
Laczkó Zsuzsanna, Szabó Andrea, Szőke Bettina,
Tóth István, 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 rendelés 2022. január 3-tól
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság út 46.
Tel.: (24) 658 430
e-mail: gyerekorvos@domsod.hu
Dr. Dékány György gyermekorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 14.00–17.00
Kedd: 8.00–11.00
Szerda: 14.00–17.00
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 8.00–11.00

Tanácsadás: szerda 12.00–14.00

Fogorvosi rendelés: Dr. Stiller Zsolt 
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 658-525
Rendelési idő:
Hétfő: 08.00–13.00
Kedd: 8.00–13.00 és 13.00–18.00
Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: – (sürgősségi ellátás esetén dr.
Erdey Katalin Dunaharaszti, Damjanich u.
32. tel.: 06-24-260-002)
Péntek: 8.00–13.00

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

Születtek:
Tóth Kálmán – Béczi Alexandra

BOGLÁRKA
Kun Attila – Szabó Bettina

ABIGÉL
Kányási Zsolt – Bükkösi Alexandra

KONOR
Tassi Viktor – Csonka Georgina

BOTOND
Debreczeni Dávid – Purcel Bianka Ilona

KEVIN DÁVID
Pintye Ferenc – Földi Vivien

LINETT VIVIEN
Csiszer István – Varsányi Annamária

ANDRÁS
Csehi Csaba – Zsebők Fanni

KETRIN

Házasságot kötöttek:
Kengyel Szabolcs – Kondré Zsófia

Szécsényi István – Koronics Cintia Veronika
Veres Dániel – Metzger Anett

Kakas Zoltán László – Czeller Piroska Nóra
Pantocsek László – Bagdi Judit

Elhunytak:
Lázár Pálné Nagy Ilona 75 éves
Mendi Istvánné Melikánt Margit 84 éves
Kisjuhász József 75 éves
Csorba Kálmán István 34 éves
Dobondi Józsefné Vati Erzsébet 68 éves
Svoren András János 74 éves
Papp László 57 éves
Brassó János 77 éves
Szabó Róbertné Hulé Éva 60 éves
Bak István 47 éves
Benéné Végvári Ilona 54 éves
Rab Imre 62 éves
Rupa Lászlóné Horváth Erzsébet 75 éves
Dudás László 61 éves 
Csehi János 72 éves

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

Anyakönyvi hírek

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

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

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

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

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

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, 
Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-0845

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Kapcsolattartó lelkipásztor:
Dr. Almási Mihály

E G Y H Á Z K Ö Z S É G E KE G Y H Á Z K Ö Z S É G E K E L É R H E T Õ S É G E IE L É R H E T Õ S É G E I

Temetõi  közlemény
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy akik a dömsödi temetőben 1996-ban

vagy korábban váltották meg szeretteik sírhelyét, annak a törvény értelmében – 25 év
elteltével –  a sírhelymegváltás érvényessége idén lejár. 

Amennyiben szeretnék azt megőrizni, 2022. márciusig 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

Köszönetnyilvánítás
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek,
Ha Rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok!”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

MADARÁSZ ANDRÁSNÉ
született Szekeres Rozália

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, vi-
rágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

„Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.
Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.”  
(Máté 2,11)

Ökumenikus imahét 2022. január
Január 19. szerda 18 órakor baptista imaház
Január 20. csütörtök 18 órakor dabi református templom
Január 21. péntek 18 órakor dömsödi református templom

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a közös elcsendesedés, imádkozás alkalmaira!
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A hátunk mögött hagyott időszakot az előző évhez hasonlóan szintén a
koronavírus árnyékolta be. Mindezek ellenére a Petőfi Emlékház és Kiál-
lítóhely örömteli változásokról, szerény gyarapodásról, gyümölcsöző
együttműködésekről és nyíltszívű, érdeklődő látogatókról számolhat be.

Mint említettem, a járványhelyzet és az ezzel járó intézkedések erősen
befolyásolták munkánkat, melyek legfőképp a tavaszi ünnepeket érintet-
ték. Március 15-re rendkívül szolidan érkeztek vendégek, a hivatalos ko-
szorúzás szinte egyénileg történt meg az emlékhelyeken. Elmaradt a ha-
gyományteremtő és egyre népszerűbb húsvéti tojásírás is. Mindezektől el-
tekintve, rendezett udvar és frissen takarított épületek várták a vendégeket. 

Április hónapban az M4 Sport stábja forgatott a múzeumban és az em-
lékhelyeken. A Csepel-sziget csücskén a Duna menti települések szabad-
idős tevékenységeit, látnivalóit népszerűsítő kisfilmjükben Szigetszent-
miklós, Dömsöd, Ráckeve, Szigetbecse, Lórév szerepeltek. Szerény-
telenség nélkül állíthatom, hogy az összeállításban a Dömsödöt bemutató
rész volt a legsokoldalúbb, legérdekesebb. Az adás 2021. május 12-én
8:30-kor volt megtekinthető az M4 Sporton. 

Június és július hónap a táborozásé. A Petrovics portát kétszer is belak-
ták a gyerekek, egy más alkalommal pedig a szomszédos településről is
érkeztek Erzsébet táborosok. Népszerű és állandó program ilyenkor, hogy
kenyérlángost sütünk és közösen fogyasztjuk el. Tavasztól őszig, a szezo-

nális hónapokban a vendégek fo-
gadása, vezetése, programszerve-
zés mellett jelentős figyelmet kell
fordítani az épületek és az udva-
rok fogadóképességének megtar-
tására (takarítás, fűnyírás). 

Folyamatosan érkeznek tárgyi
fölajánlások, melyeket a helyhi-
ány miatt csak igen korlátozottan
tudok fogadni. Így gyarapodott a
múzeum az idén Törő Antalné
agyagedényeivel, Schwarczen-
berger Károlyné Magdika padjá-
val, Márky Zsigmond szőlőülte-
tőjével, fogasoló boronával, vala-
mint Laczi Gáborné Mariska néni
jóvoltából a járókába elkészített
babával. Köszönjük az önzetlen
felajánlásokat!

Július 28-án a Dömsöd Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 6. szám alatti PE-
TŐFI EMLÉKHÁZ és KIÁLLÍTÓHELY az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Múzeumi Főosztálya által érvényes Működési Engedélyt kapott.
Ennek értelmében szakmai besorolása: Közérdekű muzeális kiállítóhely.
Az intézmény így jogosulttá vált arra, hogy akár pályázat útján gyarapítsa,

színesítse szakmai programját, kállítási anyagát. Különösen fontos ténye-
ző ez Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójához közeledve. Nem-
csak a jelenlegi kiállítás felújítása, hanem a 62 éve megnyílt múzeum
technikai (villanyvezetékek, falak, tető) szempontból történő felújítása is
halaszthatatlan!

A reánk hagyott értékek állagának megóvása, az emlékek és a hagyo-
mány életben tartása nagy és felelősségteljes feladat. Falunk megtartó ere-
jének, jövőjének záloga ez! Dömsöd tekintetében kiemelten a Petőfi em-
lékhelyek, valamint a Bazsonyi–Vecsési hagyaték vonatkozásában igaz
ez a megállapítás. Ez utóbbi igen súlyos örökség, hiszen a tulajdonos 15
éve nem talál olyan lehetőséget, mely megmenthetné.

Októberben dr. Tüskés Anna művészettörténész végzett feltáró ku-
tatómunkát Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor munkásságáról, döm-
södi kötődéséről. A Petőfi Emlékház és kiállítóhely, valamint a Ba-
zsonyi–Vecsési hagyaték mentésére, újítására folyamatos a pályázati
lehetőségek felkutatása. 

Novemberben sikerült egy kiállítás felújításra vonatkozó pályázatot el-
készíteni. Remény szerint 2022-ben lesz lehetőség nagyobb léptékű beru-
házásokra, melyhez elszánt és segítőkész szakemberek, lokálpatrióta
dömsödiek segítségére nagy szükség lesz!

Decemberben a Még 1000 év Dömsödért Egyesület által felállított Bet-
lehem nyújt örömteli, meghitt pillanatokat az ide látogatóknak.

Vass Ilona Györgyi

A PPetõfi EEmlékház éés KKiállítóhely 22021-ees eesztendeje

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor

állandó kiállítása.

Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat 10–16 óráig.
Belépőjegyek: 500 Ft.

Telefon: 06-20-253-2589
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Ünnepi hangulat

A válogatást a Dömsöd Máskép(p) fotós csoport munkáiból állítottuk össze.

Fotó: dr. Bencze Zoltán

Fotó: dr. Bencze Zoltán

Fotó: Balázs-Juhász Anita

Fotó: Ambruska József
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