
Az a tendencia, amelytől az előző írásaimban tartottam
– legnagyobb sajnálatomra – tovább folytatódik! Az eltelt
egy hónapban tovább nőtt a fertőzöttek száma, és ami
még nagyobb baj, az elhunytak száma is. Mára már elju-
tottunk odáig, hogy mindenki a napi statisztikai adatokat
böngészi, hogy mikor indul el végre csökkenő esetszám,
amely bizakodásra adhat okot, és amely valami módon fe-
ledteti velünk a mögöttünk hagyott, nem éppen pozitív
esztendőt! Addig meg csak kapkodjuk a fejünket. Nem-
csak nálunk vannak szigorítások, hanem a környező or-
szágokban is. Kicsi kis reménysugár számunkra, hogy
Európa nyugati felében, Belgiumban, Franciaországban,
Angliában, ha lassan is, de elkezdődött a fertőzöttek szá-
mának csökkenése.

Mindenki előtt ismert, hogy nagyközségünkben is jelen
van a vírus. Vannak, akik különösebb tünetek nélkül estek
át a fertőzésen, de vannak olyanok is, akik bizony meg-
szenvedték a szervezetükben lévő vírus áldatlan jelenlé-
tét! Vannak olyan személyek is, akik viszont már kigyógyultak a korona-
vírus okozta betegségből! Talán tudják a Kedves Olvasók, hogy a négy
háziorvosunktól minden kedden és pénteken megkapom a körzetükhöz
tartozó fertőzött személyek számát, valamint a tesztre várókét is! Az utób-
bi két hétben tíz és tizenöt között mozgott a fertőzöttek száma. Ennyiről
tudunk, és még ehhez a számhoz jöhetnek azok az esetek, amikor valaki
magánúton tesztelteti magát, és pozitív esetben sem beszél róla senkinek
sem! Azért számomra biztató, hogy megtörtént az iskola és az óvoda pe-
dagógusainak tesztelése. Valamennyiük eredménye negatív lett! Kará-
csonyhoz közeledve abban bízom, hogy a járvány a következő hetekben
szép lassan csillapodik, és az életünk visszatérhet a normális kerékvágás-
ba! Ahhoz, hogy ez Dömsödön is így legyen, mindenkinek kőkeményen
be kell tartani az előírt szabályokat! Most már eljutottunk odáig, hogy sen-
ki nem engedheti meg magának a lazítást, ha nem saját maga miatt, de
embertársai miatt semmiképpen sem! Senkire sem mutogathatunk! Csak
rajtunk múlik, hogy milyen hetek, hónapok elé nézünk! A járvánnyal kap-
csolatban van még egy kérésem. Kicsit megdöbbenve olvastam különbö-
ző közösségi oldalakon, hogy a fiatal és középkorú korosztályból milyen
sokan, mekkora indulattal beszélnek az idősek számára biztosított idősáv-
ról. Nagyon kérem a fiatalabb korosztályokat, hogy nézzék el nekünk
azt, hogy két órával hosszabb ideig vásárolhatunk, mint Ők! De hát ta-
lán mindenki tudja, hogy igazából nem is erről szól ez az egész! A hat-
vanöt év felettiek, akik a legveszélyeztetettebb korosztályhoz tartoz-
nak, kaptak egy lehetőséget arra, hogy napi két órában csak magukban
vásároljanak! Ezzel tényleg a minimumra csökkenthetik a találkozá-
sokból adódó fertőzésveszélyt! Ne sajnálják tőlünk a lehetőséget! Az-
tán, hogy a korosztályunk él-e ezzel a lehetőséggel, az más lapra tarto-
zik! Csak remélni tudom, hogy igen!

Azokhoz a Duna-parti ingatlantulajdonosokhoz fordulok, akik ré-
szesei voltak a „Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” című
projektnek. 

A gerincvezeték építése megtörtént, de még nagyon sok tulajdonos
nem kötötte élőre a csatornát. Mivel az RSD Társulat által irányított köz-
vetlen rákötés – az elszámolás során – nagyon sok reklamációval járt, így
azt kérem, hogy akár házilagos kivitelben, akár szakember megbízásával,
minél előbb építsék ki a szivattyúakna és az épületek közötti szennyvíz-
csövet, elektromos kábelt! Ez a tulajdonosoknak is alapvető érdeke, mert
ha nincs meg a megfelelő rákötésszám, akkor vissza kell fizetni az uniós
támogatást, és ez bizony kemény következményekkel jár az érintettekre!
Túl ezen, azoknál az ingatlanoknál, amelyeknél nem történt meg a csator-
nahálózathoz a csatlakozás, olyan mértékben emelkedik meg a talajterhe-
lési díj, amely többszöröse lesz a normális csatornadíjnak! Ezt ne várja
meg senki sem!

Amikor e sorokat írom, túl vagyunk Advent első vasárnapján, már ég
az első gyertya. Hogy milyen lesz a karácsonyunk? Nos, biztos, hogy tel-
jesen más lesz, mint az előző évtizedekben volt! Most lesz az első alka-
lom, hogy nem lesz teljes a családunk, hiszen a világjárvány miatt most
nem tudnak hazajönni a külföldön élő fiamék a három unokával! A meg-
hitt pillanatokban persze azért velünk lesznek lélekben, és az informatiká-
nak köszönhetően képi megjelenítésben is!

Mit is mondhatok még? Sok-sok erőt kívánok azoknak a családoknak,
akik tragédiák árnyékában készülnek az ünnepekre! Boldog várakozást
kívánok minden Dömsödi Családnak! Áldott Karácsonyt, és ha addig
nem találkoznánk, akkor Boldog Új Esztendőt kívánok valamennyi Döm-
södi Polgárnak!

Bencze István
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A csomagolási hulladékok gyűjtésének idő-
pontjai:

2020. december
Dömsöd 11., 25.
üdülő 7., 21.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg mun-
katársaink szállítási alkalmanként 1 db csere-
zsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szol-
gáló, sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a meg-
adott napon az összegyűjtött csomagolási hulla-
dék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető
bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális
hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő,
jól látható módon megjelölt (sárga színű vagy te-
tejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a
hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is

csökkentve a tároláshoz szükséges hely, vala-
mint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyi-
ségét!

Azöldhulladék gyűjtésének időpontjai:
2020. december
Dömsöd 3., 31.
üdülő 21.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg mun-
katársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűj-
tésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló)
adnak. 

Megértésüket és segítő közreműködésüket
köszönjük!
Ügyfélszolgálat
cím: DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
telefon: 53/500-152, 53/500-153
e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
honlap: www.dtkh.hu

DÖMSÖD
Házhoz menõ szelektív hulladékok szállítási rendje

DTKH közlemény
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult vi-
rológiai helyzet miatt dömsödi ügyfélkap-
csolati pontunkon szünetel ügyfélfogadá-
sunk.

Honlapukon (www.dtkh.hu) tájékozód-
hatnak az aktuális ügyfélkapcsolati pontok
helyszíneiről és nyitva tartásáról.

Arra kérjük Önöket, hogy a hulladékszállí-
tással kapcsolatos ügyeik intézése során az
elektronikus vagy telefonos elérhetőségein-
ket részesítsék előnyben.

Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük!

Üdvözlettel:
Ügyfélszolgálat

DTKH Nonprofit Kft.
ugyfelszolgalat@dtkh.hu

web: www.dtkh.hu

Tisztelt Dömsödi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy községünkben az ELMŰ decem-
ber 7. és december 18. között karbantartási-felújítási munkála-
tokat végez.
Az ELMŰ értesítése szerint a karbantartás alatt a villamos-
energia szolgáltatást az alábbi időpontokban és utcákban
szünetelteti. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezik,
az áramot előbb visszakapcsolják.

ÁRAMSZÜNET LESZ
december 7-én (hétfő), 8–16 óra között az alábbi utcákban:
Fácán u., Keszeg u., Rigó u., Veréb u., Alsó-Dunapart, Vad-
kacsa u., Fogoly köz

december 10-én (csütörtök), 8–16 óra között az alábbi utcák-
ban:
Bodrog köz, Bucsi köz, Gesztenye sor, Védgát sor, Gólya u.,
Pósa L. u., Szabadság u.

december 10-én (csütörtök), 8:30–14:30 óra között az alábbi
utcákban:
Gesztenye sor, Kastély u., Szabadság u., Védgát sor, Bajcsy-
Zs. u., Rózsa u., Szív u., Táncsics u.

december 14-én (hétfő), 8–16 óra között az alábbi utcákban:
Hold u., Kossuth L. u. 101-144. között, Tassi u. 1-18. között,
Zsák u., Dabi krt., Hunyadi u., Kertész u.

december 16-án (szerda), 8–16 óra között az alábbi utcákban:
Bem u., Kastély u., Táncsics u., Rózsa u., Kossuth L. u. 63-114.
sz. között

december 16-án (szerda), 8:30–14:30 óra között az alábbi
utcákban:
Csokonai u., Jókai u., Kossuth L. u. 37-86. sz között, Tóth J. u.

december 18-án (péntek), 8–16 óra között az alábbi utcákban:
Csokonai u., Kossuth L. u. 1-68. sz. között, Ősz u., Tél u.

Megtiszteltetés
Az alábbi gyönyörű hagyatékot a Ha-

jós családtól kaptam. Nagy megtisztel-
tetés ez egy olyan valakinek, aki szereti
és kutatja a múltat. Azonban mégsem
lehetek annyira önző, hogy mindezt ma-
gamnak akarjam, ezért arra kértem a
családot, hogy egy ajándékozási levéllel
és leltárral ezt a Kluch Rózsa Nagyköz-
ségi Könyvtárnak adományozzák. Bí-
zom benne, hogy már nem sokat kell
várni arra, hogy Dömsödnek és Dabnak
is legyen végre egy nyilvános helytörté-
neti gyűjteménye, amelyben elhelyez-
hetjük a település történetében jelentős
személyek vagy családok hagyatékát.
Történelmünk a bronzkortól fogva az
Árpád-koron át nagyon gazdag. Egy-
szer eljön az idő, hogy mindezt megmu-

tathassuk az ittenieknek. Addig is a
könyvtárban őrizzük őket.

Köszönjük szépen a Gáll és Hajós
családnak!                        Szabó Andrea
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A több éves civil kezdeményezésre indult ka-
rácsonyi jótékonysági gyűjtést a helyi üzletek-
ben idén kihagyjuk a vírushelyzetre való tekin-

tettel. Valamint működik egy új segélyezési rendszer a faluban, fordulja-
nak oda bizalommal. Egyesületünk a Kisherceg Gyerekházzal közösen
fog célzottan támogatni rászoruló családokat idén.

Kedves Dömsödiek!
A vírushelyzetre való tekintettel a „Még 1000 év Dömsödért” Egye-

sület semmilyen Mikulás-programot, csomagszállítást nem szervez
2020-ban. Remélhetőleg jövőre már minden más lesz, és újra jár a fa-
lunkban a Mikulás a krampuszok kíséretében. 

A Petőfi Múzeum udvarán felállítjuk a falusi Betlehemest, hogy
emelni tudjuk a téli ünnepek fényét. 

Minden kedves Dömsödinek, Hírnök-olvasónak Békés, Boldog Ka-
rácsonyi Ünnepeket kíván a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület

Decemberben egyre rövidebbek és egyre gyorsabban suhannak el
egymás után a napok. A hónap elején minden kis cipőcske, kis csizma
cukorkával, csokoládéval telik meg, az adventi gyertyák sorra gyúl-
nak, az otthonokban fűszeres sütemények illata terjeng, s mire decem-
ber  25-öt írunk, elérkezik Jézus születésének ünnepe, a karácsony.

Várakozunk és készülődünk. Ki így, ki úgy. Minden háznál, minden
családban más és más szokásrend szerint történnek az előkészületek,
különböző díszítésekkel, ételekkel.

Bekopogtattam néhány dömsödi család otthonába, és megkérdez-
tem, hogyan várják, hogyan készülődnek Karácsony ünnepére?  

Orosz István és felesége Viola (vállalkozók)
Nagyon szeretjük az ünnepre való készülődést. Általában az elsők

közt, már novemberben feldíszítjük otthonunkat. Ilyenkor nemcsak a
lakásbelső, hanem kinti környezete is ünneplőbe öltözik. A napok és
hetek előrehaladtával a faluban is egyre több helyen gyúlnak meg a ka-
rácsonyi fényfüzérek. Nálunk a karácsonyi készülődés során kinek-ki-
nek megvan a maga feladata: Édesanyánk a puszedlit süti, Maja lá-
nyunk pedig kidíszíti. Közben, ahogy közeleg az ünnep, sorra meg-
gyújtjuk az adventi gyertyákat. Ilyenkor mindig emlékezünk szerette-
inkre is. Karácsonyra bejglit sütünk, ami nálunk az ünnepi asztal elma-
radhatatlan étele. Az ünnepekben mindig egy kicsit többet pihenünk,
mivel egész évben dolgozunk, nyaralni nem járunk. Szeretjük, hogy
ilyenkor együtt lehet a család! Nekünk így meghitt és szeretetteljes a
Karácsony!

Bencze István (polgármester úr)
Karácsonykor gyermekeink és családjaik, összesen nyolc unoka

mindig élettel töltik meg otthonunkat. Olyan meghitt ez az együttlét a
családdal! A készülődést már korábban, adventkor megkezdjük, és
ilyenkor az ajándékok is megvannak. Idén ez még egy picit várat ma-
gára. Az ünnepekben Réka lányom férje főzi a halászlevet, a hagyo-
mányos karácsonyi bejglit pedig mindig a feleségem süti. Az ünnepi
asztalon ott gőzölög a töltött káposzta és a sült hurka meg kolbász.

Karácsonyfánk mindig van, mégpedig nem is kicsi! Ez az idén
különösen fontos, hiszen legkisebb unokámnak ez lesz az első tu-
datos karácsonya!

Sajnos most nem lesz teljes a családi együttlét. Attila fiamék, akik
külföldön élnek, most nem tudnak hazajönni, mert összesen húsz na-
pot kellene karanténban tölteniük. Talán a digitalizációnak köszönhe-
tően valamilyen szinten ez megoldható lesz, de mégsem olyan, mintha
fizikálisan is együtt lehetnénk. Most egy picit visszafogottabban ké-

szülünk az ünnepekre, mint máskor.

Budai Ignácné Jutka (recept rovat)
Idén különösen fontos szerepe van az adventi koszorúnak, a vasár-

naponkénti gyertyagyújtásnak, mert a járványhelyzet miatt nem na-
gyon lehet kimozdulni otthonainkból. Az ünnepi menü elkészítéséhez
a hozzávalókat, mint pl. a leveshez való cérnametéltet már korábban
elkészítjük. Ugyanígy az apró mézeskalács csillag, harang, hold vagy
karácsonyfa figurákat is. A bejgli családi receptúra szerint készül, má-
kos, diós, túrós, gesztenyés és aszalt szilvás töltelékkel. Az ünnep el-
képzelhetetlen karácsonyfa nélkül! Szenteste elmaradhatatlan a töltött
káposzta, a halászlé és a rántott hal majonézes krumplival. December
25-én pedig hagyományosan húsleves és birkapörkölt, sültek és egy
születésnapos torta is kerül az ünnepi asztalra. A választék bőséges,
minden családtag megtalálja a kedve szerint való ételt. Alig egy hét el-
teltével pedig már az óév búcsúztatására és az új év köszöntésére ké-
szülünk. Ilyenkor kocsonya, házi rétes és bableves készül, amivel kí-
náljuk a betérő vendégeket. A család számára fontos, hogy az ünnepi
istentiszteleten részt vegyen karácsonykor és szilveszterkor is!

Tarr-Sipos Zsuzsa (képviselő asszony)
Nálunk a gyerekek már novemberben elkezdik kérdezgetni, hogy

még hány nap a Csenge szülinapja (dec. 5.), hány nap a Mikulás és
hány nap a Karácsooony!?

Utána készülnek a kézzel készített visszaszámolós naptárak, és in-
dul a számlálás: még mennyit kell aludni?!

Az adventi koszorút is mindig mi készítjük, és első advent körül fel-
kerülnek a lakásban az ablakdíszek, az ajtóra a kopogtató és a házra a
külső fények.

Idén kijelentették a gyerekek, hogy nagyon nagy karácsonyfát sze-
retnének, mert tavaly öcsi miatt csak egy kisebb volt az asztalon, hogy
ne szerelje szét, de most már úgy gondolják, hogy öcsi is elég nagy egy
jobban megközelíthető fenyőfához. A szenteste forgatókönyve mindig
alakulóban van (tavaly volt az első karácsonyunk az „új” házban), mert
a gyerekek kora is folyton átírja a menetrendet, meg idén a vírus is ki-
csit változtat ezen. 24-én délután feldíszítjük együtt a fát, tavaly akkor
jött a Jézuska, amikor a templomban voltunk, idén még nem tudom,
hogy zajlik majd ez a rész...

Az egész estét játékkal és persze evéssel töltjük, töltött káposzta,
bejgli és a gyerekekkel együtt készített mézeskalács mindig van az asz-
talon. A nagyszülőkhöz a második napon megyünk. Megköszöntjük
az Istvánokat és a dédit, aki Éva.

Minden kedves Olvasónak szeretetteljes készülődést és áldott ünne-
peket kívánok!                                                                             Vass Ilona

Várakozás, készülõdés és az ünnep varázsa

Tisztelt érdeklõdõk!
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Ilonka nénit annak apropóján kerestem fel, hogy több évtizedes
gyógyító szolgálat  elteltével most végleg nyugdíjba vonul. Az Ő gon-
dolatait idéztem, miszerint: „Legfőbb érték az ember, legnagyobb
kincs a gyermek”.  Ennek jegyében végezte munkáját, orvosolt, taná-
csot adott, segített, ha kellett, sokszor rendelési időn kívül is.  Kis be-
tegei, akik közül ma már sokan anyukák, apukák, vagy akár nagy-
szülők, hálásan gondolnak arra, hogy Ilonka néni biztos pontként
mindig ott volt és segített gyógyulásukban. Dömsöd Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban Dömsödért Emlék-
éremmel, 2014-ben Díszpolgári cím odaítélésével tiszteletteljes elis-
merésben részesítette tevékenységéért dr. Szakály Ilona gyermekor-
vost. 2017-ben lakossági kezdeményezéssel „Aranyanyu” díjra ter-
jesztették fel.

– Az elismerések méltán tükrözik a dömsödiek tiszteletét, szeretetét. Én
úgy érzem, hogy ez nem véletlen, hiszen Ilonka néni  évtizedeken át felelős-
séggel és kötelességtudattal végezte munkáját. Óhatatlanul fogalmazódik
meg bennem a kérdés, hogy miért épp a gyógyítást választotta hivatásként?

– A családunkban nem volt orvos. Az első meghatározó élményem az
egészségüggyel 7 éves koromban volt. Kerékpárral elestem és eltört a síp-
csontom. A közbeeső ünnepnapok miatt talán későn kerültem kontroll
vizsgálatra, ekkor derült ki, hogy nem megfelelően gyógyul a lábam, ami
egy életre szóló sántítást jelentett volna. Egy fiatal, lelkiismeretes  sebész-
orvosnak köszönhetem (akinek akkor velem egykorú kisgyermeke volt),
hogy három további műtét után maradványtünetek nélkül meggyógyul-
tam. Vida doktor egész életemre példakép maradt. Kisgyermekként gyak-
ran voltam beteg, Székely Zsiga bácsitól sok injekciót kaptam, ettől soha-
sem féltem, mert mindig injekciót kértem tabletta helyett. Később érde-
kelt az emberi test működése, szerettem a biológiát és szerettem mások-
nak segíteni. Szeretett nagypapám is arra biztatott, hogy olyan hivatást vá-
lasszak, amivel a világon bárhol megállhatom a helyem. Így aztán gimná-
ziumi éveimben már tudatosan készültem az orvosi egyetemre.

– Miért épp a gyermekgyógyászat irányába szakosodott?
– A gyermekek szeretete mindig meghatározó volt az életemben. Az

egyetemi gyermekgyógyászati gyakorlatomat a Tűzoltó utcai Gyermek-
klinikán végeztem. Ez mindig a nyugalom, a feltöltődés szigete volt szá-
momra, ahol sokkal több időt töltöttem el, mint az előírt óraszám volt. On-
kológiai osztályon voltam, ahol a beteg gyermek szenvedéseitől, a kezelés
sikereitől a sikertelenségig, a gyógyultak hálás, őszinte mosolyáig, a gyer-
mekgyógyászat minden nehézségét és csodálatos szépségét végigélhet-
tem. Tanáraim, Kerpel Fróniusz Ödön professzor és Schuler Dezső pro-
fesszor a gyermekgyógyászat kiemelkedő egyéniségei voltak. Biztosan
tudtam, hogy gyermekgyógyász akarok lenni.

– Mennyire volt tudatos vagy tervezett az az elhatározás, hogy Döm-
södön fog praktizálni?  

– Pestszenterzsébeten születtem, ott éltem 3 éves koromig szüleimmel,
anyai nagyszüleimmel együtt. Az ötvenes évek politikai viharai után, 5
éves koromban, a szikszói kitelepítésből érkezett a családunk a dömsödi,
dédszülői házba. Azóta élek Dömsödön. Anyai ágú rokonaim tősgyöke-
res dömsödiek voltak.  Itt jártam óvodába, általános iskolába, innen jártam
a ráckevei  Ady Endre Gimnáziumba. Ezer szállal kötődtem a falunkhoz.
A községtől távol csak a Semmelweis egyetemi és a ceglédi éveim alatt
voltam. A férjem is dömsödi. A Ceglédi Kórház gyermekosztályán dol-
goztam hat évig, majd gyermekgyógyászatból szakvizsgáztam. Közben
két gyermekem született, a férjem a Ceglédi Tangazdaságban gyakorlati-
lag kötetlen időbeosztásban dolgozott. Nehéz feladat volt a kórházi mun-
kát, a gyakori ügyeletet, a szakvizsgára való felkészülést, a közösségbe já-
ró kisgyermekek betegség alatti felügyeletét családi segítség nélkül meg-
oldani. Közben a Dömsödön élő családjainkban is betegségek léptek fel,
én egyedüli gyermek vagyok, ezért olyan gyakran jöttünk haza, hogy a
Trabantunk talán már vezetés nélkül is ismerte az utat. Édesanyám nyug-

díjba készült, és szívesen vállalta
az unokák felügyeletét. Ekkor
döntenem kellett a további, talán
a későbbi karrier lehetőségét is
rejtő kórházi munka vagy az ak-
kor még számomra ismeretlen
körzeti feladat vállalása  között.
Egy orvosnőnek naponta egyen-
súlyoznia kell a hivatás és a csa-
lád között. Ekkor úgy döntöttem,
hogy körzeti gyermekorvos le-
szek, így gyakorolhatom szak-
mám másik területét, szüleim se-
gítségével biztonságban nevelhe-
tem gyermekeimet, és segíthetem
idősödő szüleimet, nagyszüleimet. Döntésemet nem bántam meg, mert
úgy érzem, szakmailag mindent elértem, amire ebben a munkakörben le-
hetőségem volt. 1980-ban Dömsödön dr. Kovács Alfréd gyermekorvos
dolgozott, így legközelebb Kunszentmiklóson kaptam állást. 11 hónapot
töltöttem ott, amikor Kovács doktor váratlanul elment Dömsödről. Ekkor
keresett fel és hívott Ambruska Péter akkori  tanácselnök és dr. Szabó Raf-
fael, a Szigethalmi Rendelőintézet igazgatója. A kollégák, dr. Berhés Béla
és dr. Tóth István is biztattak, hogy fogadjam el az ajánlatot. 1981. márci-
us 15-én férjemmel, valamint 6 éves és 4 éves kisfiaimmal jöttünk haza,
Dömsödre. Az itt töltött 40 év igazolta, hogy jó döntés volt.

– Milyen jelentősebb változások történtek az itt töltött évtizedek
alatt?

– 40 év alatt nagy változások történtek a világban, így az egészségügy-
ben is. 1981-ben a gyermekorvosi rendelés a Zöldkereszt még át nem ala-
kított épületében volt. Nagyon kicsi volt a rendelő, a váró még kisebb. A
gyermekekkel sokszor az utcán várakoztak. Az ellátási terület Dömsöd és
Apaj volt, iskolákkal, óvodákkal, bölcsődével együtt. Ezek mozgalmas,
embert próbáló évek voltak, de igyekeztem helytállni. Nagyon nagy meg-
tiszteltetés volt számomra, amikor 1986-ban egészségügyi miniszteri di-
cséretben részesültem. Néhány év után, Szőcs Tünde doktornő  érkezésé-
vel  az apaji  gyermekellátás már a doktornő körzetéhez tartozott. A ’90-es
évek elején nagy változást hozott a szabad orvosválasztás  és  a háziorvosi
praxisjog bevezetése, majd a vállalkozói formában történő működés volt
a következő lépés. Ez bizony számos új, nem szakmai, hanem vállalkozói
ismeret megszerzését tette szükségessé. Közben megjelent a mobiltele-
fon, megtanultuk a számítógépek használatát, majd az internetet. 1993-
ban második szakvizsgámat iskolaegészségtan- és ifjúságvédelemből tet-
tem le. Felújításra került a rendelőnk, a régi fürdő részlegéből alakították ki
jelenlegi formájában. Évekig a gyermekorvosi rendelő volt a helyi vegyes
(gyermeket és felnőttet is ellátó) ügyelet egyik telephelye, amelyben én is
évekig részt vettem. Akkor még egyedül, saját gépkocsival, telefon és segí-
tő személyzet nélkül láttuk el a hívásokat Dömsöd–Apaj belterületén és a
tanyavilágban. A Delta Mentőcsoport megjelenésével már ügyeleti autó-
val, gépkocsivezetővel mehettünk a betegekhez. A 2000-es évek elején
alakultak meg a központi ügyeletek, melyhez községünk is csatlakozott.
2018-ban nyílászárócserével és külső szigeteléssel újult meg a rendelőnk.
Negyven év alatt az alapfeladat nem változott, a gyermekek gyógyítása,
egészségvédelme a feladat, de korszerűsödtek a körülmények, a módsze-
rek, fejlődött a tudomány, nőttek az elvárások a házi gyermekorvosi munka
felé. Új módszereket alkalmazunk a gyógyításban, a védekezésben, az
egészségügyi kommunikációban (pl. telemedicina, e-recept, Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér). Legújabb kihívás a  Covid-19 járvány,
mely soha nem látott feladat elé állítja az egészségügyet. 

Munkatársaimmal, kollégáimmal  úgy érzem, mindig jó kapcsolatban
voltam és vagyok. Jelenlegi asszisztensnőmmel, Bíró Gáborné Nellivel

„Legfõbb érték az ember, legnagyobb kincs a gyermek”
Beszélgetés dr. Szakály Ilona gyermekorvossal
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33 éve együtt dolgozunk nagyon jó munkakapcsolatban. Második ottho-
nunk a rendelő. A védőnőkkel mindig egymás mellett, közösen, egymás
munkáját segítve végeztük feladatunkat. A régi háziorvos kollégákkal töl-
tött évek részben már történelemnek számítanak: dr. Berhés Béla, dr. Tóth
István, dr. Bulhardt István, dr. Pesti László, dr. Hornyák Edit.

Különösen szeretném kiemelni dr. Kovács Zsuzsanna kunszentmiklósi
házi gyermekorvos kolléganőmet, akivel vállalkozásunk kezdete óta he-
lyettesítjük egymást, akinek önzetlen segítségére szabadság, betegség és
bármilyen probléma esetén lehetett számítani. Munkáját betegeim és a
magam nevében is hálásan köszönöm. Itt szeretném megköszönni dr.
Kiss Ilona gyermekorvos kolléganőmnek, hogy az utóbbi két évben pra-
xisom helyettesítésével segítette munkámat.

A házi gyermekorvosi munkámon túl egyéb szakmai feladatokat is vé-
geztem. 2002–2011-ig a Ráckevei Kistérség házi gyermekorvosi szakfelü-
gyelő főorvosa voltam. Munkámat az ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Inté-
zetének megbízásából végeztem, mely a kistérség gyermekorvosaival va-
ló állandó kapcsolattartást és a szakmai munka felügyeletét jelentette.
2008–2012-ig a Házi Gyermekorvosok Egyesületének területi küldöttje
voltam.

Községünk közéletében is örömmel vettem részt. 1990–2002-ig Döm-
söd Község Önkormányzatának képviselője voltam, valamint a Népjóléti
Bizottság tagja, elnöke.   

Az évek múltak, és 46 évi gyermekorvosi szolgálat után, 2021. január
1-jén nyugdíjba vonulok. Így esedékessé vált a praxis átadása. Évek óta
keresem az utódom, de eddig nem volt jelentkező a praxis átvételére. Há-
lás köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik munkám során
bizalommal fordultak hozzám, akiket gyógyíthattam, akik rám bízták gyer-
mekük fejlődésének követését és gyógyítását. Feladatomat mindig igye-
keztem lelkiismeretem és legjobb tudásom szerint ellátni. Szerettem a
munkámat. Ahogy a költő mondja: „dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” /József Attila/

Magánéletemben is arra törekedtem, hogy méltó legyek az orvosi  hi-
vatáshoz  Paracelsus  iránymutatása szerint: „Az orvoslás tudománya a

szívben gyökerezik. Akinek a szíve hamis, az orvosként is hamis, akinek  a
szíve igaz, az orvosként is igaz.” Paracelsus

Nyugdíjas éveimet családom körében szeretném tölteni, gondoskodni
93 éves édesanyámról, akinek a támogatását és segítségét soha nem tu-
dom eléggé megköszönni, és imádott két kis unokám testi, lelki, értelmi
fejlődését követni, segíteni.

– Ön hogyan látja, változik-e a jövőben Dömsöd egészségügyi ellátása
és hogyan? 

– Országunk egészségügyének reformja elkerülhetetlen, ezt a betegek, az
egészségügyi dolgozók és a döntéshozók  is  látják. A kormányzat részéről
már megtörténtek az első lépések a reformok irányába, melyek egyrészt a fi-
nanszírozást, másrészt a  működési  feltételeket alakítják át. November  25-
én jelent meg az alapellátásra vonatkozó rendelet. Ennek értelmében emel-
kedik a háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok finanszírozása, és a kor-
mány felkéri az emberi erőforrások miniszterét, hogy teremtse meg a házi-
orvosok praxisközösségekbe, a házi gyermekorvosok csoportpraxisokba
történő szerveződésének feltételeit 2021. december 31-ig. Ennek megvaló-
sításáról a végrehajtási rendelet fog intézkedni, ami még nem készült el. Ez
a változás községünket is érintheti, melyben szerepe lehet annak, hogy sike-
rül-e  a gyermekpraxist véglegesen betölteni, vagy esetleg történik-e válto-
zás a felnőtt praxisokban. Véleményem szerint az átadás előtt álló új egész-
ségügyi központ számos új lehetőséget ad az alapellátásnak.

– Közeleg a Karácsony. Hogyan készül a család az ünnepre?
– Valamennyiünk ünnepére rányomja bélyegét a Covid járvány, de ne

engedjük, hogy ez uralja az ünnepet! Én az előző évekhez hasonlóan, csa-
ládommal együtt lélekben, ünnepi készülődéssel, ajándékokkal, karácso-
nyi ételekkel készülök. Reménykedem, hogy a karácsonyi ünnep lényege,
a meghitt családi együttlét, szűk családi körben ez évben is megvalósulhat.

Minden Kedves Lakostársamnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket,
boldog új évet, nagyon jó egészséget kívánok!

A Dömsödi Hírnök olvasói nevében örömteli, tevékeny nyugdíjas éve-
ket kívánok!                                                                                              Vass Ilona

Kiadvány a 30 éve meg-
jelenõ Dömsödi Hírnök

írásaiból!
Kedves Olvasóink! Most decemberben kerek 30 esztendeje

annak, hogy a Dömsödi Hírnök első számát kézbe vehették.
Elindult egy interjúsorozat az egykori fenntartókkal, kivitele-
zővel, felelős szerkesztőkkel. Így olvashatták Dr. Sitnikiewicz
László, Rózsa Katalin, Kudar Zsigmondné, Tóth Imre, Varga
Gézáné és Budainé Doroszlay Judit visszaemlékezéseit. A so-
rozat néhány hónapos kihagyást követően január hónapban
folytatódik! Terveink közt szerepel az eltelt 30 esztendőben
megjelent írások közül egy válogatás megjelentetése, mely-
nek  összeállító munkálatai jelenleg is folyamatosak. Sajnos a
pandémia okozta zűrzavaros időszakban nem tudtuk tartani
az eredeti elképzeléseknek megfelelően a kiadvány decembe-
ri megjelentetését. A válogatás jelenleg szerkesztés alatt áll,
érdekes interjúk, portrék, versek, leírások töltik meg tartalom-
mal lapjait!

Bízom abban, hogy 2021-ben az eredeti tervek szerint lesz
lehetőség a személyes találkozásra, beszélgetésekre, hogy ro-
vatvezetők, szerkesztők és fenntartók közösen vitassuk meg
30 év tapasztalatait, hogy közösen emlékezzünk azokra a
munkatársakra, akik már nem lehetnek velünk.

Vass Ilona felelős szerkesztő

– Ügyfélfogadás elsősorban elekt-
ronikus úton vagy távközlési
eszköz útján lehetséges. 

– Amennyiben a személyes talál-
kozás elkerülhetetlen, úgy he-
tente egy napon (hétfőn) előze-
tesen egyeztetett időpontban
lehetséges az ügyfélfogadás.

– Valamennyi nyomtatvány a hi-
vatal főépületének folyosóján

megtalálható, amelyet kitöltve a
kihelyezett, zárt postaládába dob-
hatnak be. 

– Kifizetések elsősorban postai
úton vagy banki átutalással tör-
ténnek. 

– Az épületbe kizárólag maszkkal
lehet belépni, és kérjük a kihe-
lyezett kézfertőtlenítők haszná-
latát. 

Kedves Ügyfeleink!
2020. szeptember 24-tõl az ügyfélfogadási rend az alábbiak 

szerint változik a Polgármesteri Hivatalban:

„A” típus:
Ács András József
Budai Levente Antal
Burján Virág Luca
Csörgő Szabolcs
Hochman Regina
Izsák Nóra
Kovács Dóra
Lampert Georgina Gréta

Magyar Bence Dávid
Magyar Máté
Markó Sándor
Pék Bianka
Perger Benjámin
Perger Gábor
„B” típus:
Lantai Szilvia

Bencze István polgármester

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat nyertesei a 2021-es évre
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Muzsai Józsefné 
Bugyi Ilona

1932. július 14-én, Velencén született
egy kertész család negyedik gyermeke-
ként. Szülei dinnyetermesztéssel foglal-
koztak, s miután ezt mindig valami „ura-
ság” földjén tették, iskoláit több települé-
sen végezte. Az iskola elvégzése után a

családdal együtt dolgozott a földeken. 1940-ben telepedtek le Dömsödön.
1953-ban férjhez ment Muzsai Józsefhez, a házasságból két gyermeke
született. 1959-ben a dömsödi óvodában kezdett dolgozni dajkaként.
1977-ben került a bölcsődébe, ahol csecsemőgondozóként dolgozott, egé-

szen nyugdíjazásáig, 1987-ig. Nyugdíjba vonulása után két unokáját ne-
velte, tanította, segítette. Nagyon szerette a gyerekeket, szívvel-lélekkel
nevelte őket. Régi álma volt, hogy óvónő lehessen, ez nem valósult meg,
de egész életében gyerekek között dolgozhatott. 2018-ban, 86 éves korá-
ban érte a halál.

(Az olvasott szöveg Medveczkiné Muzsai Ilona visszaemlékezése
alapján.)

Ifj. Jancsó Attila (Települési Értéktár vezetőségi tagja:
a kulturális örökség témakör felelőse)

Muzsai Katalin, Pokornyik Zoltán, Balázs József

Hirschler Rózsa kolleginájával

Az elszakadás elsõ lépése 
Bölcsõde III. rész

„A mese olyan lelki táplálék, amely életre
szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a
mesélés sajátos szituációja, bensőséges hangu-
lata adja meg az érzelmi biztonságot, a nyu-
godt, csendes és szeretetteljes légkört, amelyben
meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a rítust, ami-
vel le lehet zárni egy mozgalmas és eseménydús
napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során
nemcsak a szülőre, hanem befelé is figyel, saját
vágyainak megfelelő fantáziaképet alkot, ami
segíti őt a nap folyamán felgyűlt belső feszültsé-
gei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában.” 

(Kádár Annamária)
Miért fontos, hogy a gyermek találkozzon a

mesék birodalmával?
A gyermek első éveiben a spontán tanulás

természetes folyamatában elengedhetetlen sze-
repe van a mesének. Hatása van a gyermekek
beszédfejlődésére, képzelőerejének alakulására,
érzelmi intelligenciájára és szociális kapcsolata-
inak fejlődésére. 

A mese a gyermek szemével nézett világ.
Olyan szélsőségesnek és egyszerűnek mutatja a
világot, ahogyan a gyermek azt megéli. A me-
sékben szélsőséges jellemek fordulnak elő (jó,
rossz), amelyekkel a gyermek későbbi életében
valamilyen módon találkozni fog (pl: szegény-

ség-gazdagság, butaság-okosság, öröm-bánat).
A gyermekek a jókkal szimpatizálnak, felisme-
rik, melyek a negatív szereplők. A mesék erköl-
csi tanulságot rejtenek, hiszen a jók mindig győ-
zedelmeskednek, a rosszak pedig elnyerik mél-
tó büntetésüket. 

A gyermekek a meséken keresztül megtanul-
ják átlátni az egyszerű emberi kapcsolatokat,
felismerni a történések közötti összefüggéseket. 

Mit fejleszt, miben segít a mese?
• A mese fejleszti a gyermekek fantáziáját,

belső képalkotását, hiszen az olvasott mesénél a
gyermek a saját képzelőerejére támaszkodik, el-
képzeli a mese szereplőit, helyszíneit, a szerep-
lők jó és rossz tulajdonságait. 

• A mese segít a gyermekeknek a feszültség
oldásában, levezetésében. Lehetőséget ad szá-
mukra, hogy a nehezen meghatározható érzése-
iket kiélhessék. A mese olyan jelenségekről be-
szél a gyerekeknek (életről, halálról, haragról,
féltékenységről, szeretetről, segítésről, talpra-
esettségről, bátorságról), amelyekről máshogy,
elvont fogalmak szintjén nem tudnánk beszélni
vele. A mesékkel sajátos formában megnyug-
tatjuk a gyerekeket, amikor a mese szimbólu-
mai révén eszközt adunk a kezükbe a félelem és
szorongás megjelenítéséhez és feloldásához.

• A mese segít a gyermek szókincsének bő-
vülésében, a nyelvtani szerkezetek gyakorlását
is biztosítja. 

• A mese tanít, szórakoztat és nevel is egy-
szerre. Segíti a gyermek énképének alakulását. 

• A mese hallgatása felkelti a gyermekek ér-
deklődést az írott világ, a könyvek iránt, ezáltal
olvasóvá neveli. 

• Az óvodáskorú kisgyermek élete akkor gaz-
dagodik, ha képzelőereje tágul, ha intellektusa,
kommunikációs készsége fejlődik, ha képes ér-
zelmeiben eligazodni és problémájára megol-
dást találni. Ebben támogatóink a mesék.

Olvasott mese vagy látott mese?
A mai világban az olvasott mese mellett meg-

jelenik a látott mese is (tv-ben, számítógépen…).
Sok kisgyermek már csak a látott mesét ismeri,
de ez nem igazi mese, mert ahogy a kép megje-
lenik, éppen a mese legfontosabb funkciója ve-
szik el, a belső képalkotás. A gyermek egyre fe-
szültebb, egyre agresszívabb lesz, nagyon sok a
feldolgoznivalója, de nem tud különbséget tenni
a belső és a külső kép között. A televízió képer-
nyőjén nagyon gyorsan peregnek a képsorok, ez
megterhelő az idegrendszer számára. A gyer-
mek ezt álmaiban dolgozza fel, ha nem sikerül,
az szorongóvá teheti a kisgyermeket. A másik

A mese fontossága az óvodás gyermekek életében



„November ködöket varázsol a hegyre,
hogy csupa jég arcát mielőlünk fedje.
Deres hajnalokon didereg a csillag,
kútba esett a nap, soha meg nem virrad.”

(Simon Emil: Hónapok)
Már szinte hagyomány, így idén se maradha-

tott el a Bíró utcai iskolában a tökfaragás. Saj-
nos a vírushelyzet miatt az esti boszorkányker-
getés és tábortűz már nem kerülhetett megren-
dezésre. Az itt tanuló 3. a és 4. b osztálynak
azonban így is nagy élmény maradt. 

November 6-án került megrendezésre a Bo-
lyai Anyanyelvi Csapatverseny, mely a járvány-
helyzetre való tekintettel az idei tanévben online
történt meg. Iskolánkat a 4. a és a 4. b osztályból
egy-egy csapat képviselte.

November 11-e Szent Márton napja, melyhez
számos népszokás, néphit kapcsolódik. Az álta-
lános iskola alsó tagozatán a tanító nénik a gye-
rekeknek Márton naphoz kapcsolódóan külön-
böző kézműves foglalkozásokat tartottak.

November 13-án folytatódott a megmérettetés
a Bolyai Matematika Csapatversennyel. Ebben a
fordulóban a 4. a; 4. b és a 3. a osztályból egy-egy
csapat, a 3. b osztályból két csapat is indult.

A Bolyai Anyanyelvi Verseny eredményei:
11. hely Bölcs bagoly:
Gonda Eszter Izabella
Kakas Zoé Viktória
Malzseniczki Csenge
Timár Renáta

23. hely Szupercsapat:
Mendi Karina Kitti
Pelle Regina Olívia
Kultsár Heidi Gerda
Szabó Nóra
A Bolyai Matematika Csapatverseny ered-

ményei:
3. osztály
10. hely Csodacsapat (3. b)
Bucsi Bence
Balogh László Levente
Kudar Csanád Levente
Varga Petra
18. hely Nyerőcsapat (3. b)
Kiss Áron 
Omiliák Dávid
Nagy Gergő Zsigmond
Szabó Balázs
25. hely Szupercsapat (3. a)
Ambruska László
Fabók Fruzsina
Farkas Boglárka Emma
Fazekas Bianka
4. osztály
16. hely Unikornisok
Kakas Zoé Viktória
Malzseniczki Csenge
Timár Renáta
Székely Dominik Márk
31. hely Menőmanók
Bányai Tamás

Kultsár Heidi Gerda
Pelle Regina Olívia
Szabó Nóra
Hatalmas dicséret illeti a gyerekeket és az

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

Rabné Polgár Edit
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Iskolai hírek:
november

Felsõ tagozat
• November 6-án lezajlott iskolánkban a

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti
fordulója.

A versenyen részt vevő tanulók Emlékla-
pot és ajándékutalványokat kaptak.

• Az ADY-MATEK versenyen Balogh
Antal 7. a osztályos tanuló különdíjat kapott.
Gratulálunk!

„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.”
A karácsony előtti, várakozással teli idő-

szak már novemberben elérkezik. Az első
adventi vasárnap idén november 29-ére esik,
innen számoljuk az advent időszakát.

A korábbi években meghitt műsor kereté-
ben gyújtottuk meg az adventi gyertyákat és
várakoztunk. Az idei évben mindez sajnos
csak online műsor keretében valósulhat meg.

„Lobogjon égő, tiszta fénnyel
az első gyertya szelíd lángja,
szívekbe költözzön a béke,
gyűlölet ne kaphasson szárnyra.”

Csömöri Elly

hátránya a látott mesének, az a meghitt kapcso-
lat hiánya a mesélő és a gyermek között. A tévé-
nézéssel nem lehet helyettesíteni az olvasott
mesét.

A gyermekeknek tehát szükségük van az ol-
vasott mesére. A gyermek a mesehallgatás so-
rán nemcsak a mesélő szülőre/pedagógusra, ha-

nem befelé is figyel, lelki szemei előtt megele-
venedik a történet, és a saját vágyainak megfele-
lő fantáziaképet alkot. A kisgyermek ezeket a
belső fantáziaképeket vetíti ki az életébe, játéka-
iba. A gyermek a nyugodt környezetben, a sze-
retett személlyel érzelmi biztonságban érzi ma-
gát. A szülő-gyermek kapcsolatban nagyon fon-

tos a mindennapi, meghitt, közös meseolvasás. 
„A mese játék, csoda, hit és lélek. Mosoly

mindenki lelkére. A mese az gyógyír, az befele és
kifele is gyógyít.” (Csernik Szende, székely me-
semondó)

Szőke Bettina Edit
óvodapedagógus

Iskolai hírek: november
Alsó tagozat
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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 tizenkettedik részeként Ila Gábornéról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

1973-tól 2011-ig dolgozott Dömsödön körzeti ápolónõként

ILA GÁBORNÉ
Ila Gáborné „Népjóléti, egészségügyi”

kategóriában 2000-ben kitüntetést kapott,
amiről a Dömsödi Hírnök így tudósít:

A település szociális és egészségügyi
életében hosszabb időn át végzett kiemel-
kedő szakmai munkája és erkölcsi példa-
mutatása elismeréseként Dömsöd Nagy-
község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ila Gábornénak „Dömsödért” kitüntető
emlékplakettet adományozott.

Ila Gáborné ápolónői szakmai képesíté-
sének megszerzését követően körzeti szakosított nővéri képesítést szerzett.
Az egészségügyben a munkáját 1966 és 1972 között a Szövetség utcai kór-
házban kezdte.

1973 óta Dömsödön dolgozik. 1974-ig az Öregek Napközi Otthonának
a vezetője volt, majd 1977-től napjainkig körzeti ápolónő.

Az általa gondozott, ápolt betegek és az egész falu lakossága ismeri és
szereti. Határozott jelleme, temperamentuma, munkájának szeretete, szo-
ciális érzékenysége erőt ad a sokszor igen nehéz munkájához.

A település közéletében is aktívan részt vesz, a Népjóléti Bizottság tag-
ja. A gondozásra, ápolásra szoruló betegek, munkatársai és a település
valamennyi lakója által megbecsült személyiség.

(Dömsödi Hírnök, 2000. május)

2011-ben, nyugdíjba vonulása alkalmával riportot készített vele Vass
Ilona, a Dömsödi Hírnök főszerkesztője:

– Pontosan mióta tetszik ebben a munkakörben tevékenykedni?
– Az egészségügyben 1966. július 1-jén kezdtem, és 1972-ig kórházban

dolgoztam. 1973-ban kerültem vissza Dömsödre, ahol az Öregek Napközi
Otthonának voltam a vezetője. A körzeti munkát 1977-ben kezdtem el dr.
Tóth Istvánnál, és most együtt vonulunk el nyugdíjba. Ezt a munkát úgy
jellemezném, hogy egyfajta hivatás, alázatos szolgálat, amit csak szívvel-
lélekkel lehet csinálni.

– Ilonka néni tősgyökeres dömsödi gazdálkodó családból származik.
Hogyan tetszett mégis ezt a szolgálatot választani, mi volt a motiváló erő?

Ez valóban nagyon érdekes, ugyanis a családban senkinek sem volt
egészségügyi végzettsége, én voltam az első, aki ilyen irányultságú kép-
zést végzett.

Annak idején, amikor 7-8. osztályos tanuló voltam, a Kónyáné Katika
nénivel jártunk Ráckevére, vöröskeresztes tanfolyamokra, és bizony volt,
amit meg is nyertünk. Ekkor köteleztem el magam ilyen irányba, mert azt
a célt tűztem ki magam elé, hogy az egészségügyben fogok dolgozni. Az
idő 45 évet igazolt vissza ebből a célkitűzésből, amit valahol Kónyáné Ka-
tika néninek köszönhetek. Olyan lelkesedéssel tartotta az előadásokat,
hogy az engem nagyon megfogott. Az ápolóképző érettségi megszerzésé-
vel már dolgoztam, és csak jóval később, 1995-ben végeztem el egy körze-
ti nővér szakosítót, amit kötelezően előírtak.

– Volt-e, aki segítette, akitől szakmai segítséget kapott?
– Akik segítettek, ők igazából az idősebb kollegáim voltak. Hét évig kór-

házban dolgoztam, különböző osztályokon. Mindenütt tapasztalt munka-
társak vettek körül, nagyon készségesek voltak, sokat tudtam tanulni tő-
lük, mert a szakmára sohasem voltak féltékenyek.

Akórházban. 1969-ben készült a kép

Tulajdonképpen a hét év alatt szerzett ismeretek, tapasztalatok a mai
napig elkísérnek, mert vannak, amiket az ember csak akkor tud elsajátíta-
ni, ha benne van és csinálja.

A családomtól is mindig megkaptam a szükséges támogatást, mert soha
nem problémáztak, ha mennem kellett. Ha sáros vagy jeges volt az út, a
férjem vitt el, lehetett rá számítani.

– A falu életében is jelentős közfeladatot lát el. Kérem, beszéljen né-
hány szóban erről!

– A Népjóléti Bizottságnak évtizedek óta tagja vagyok. Ide olyan kérel-
mek és esetek kerülnek, ahol mérlegelni kell, hogy az ember hol tud segíte-
ni. A munkám során mindenféle kérelem nélkül is megvolt ez a segítség ré-
szemről.

Sokszor szerették volna, hogy képviselőként induljak, de azt soha nem
vállaltam el. Úgy éreztem, hogy az ápolónői tevékenység mellett csak ezt
az egy közösségi feladatot tudom lelkiismeretesen ellátni. Belelátok a
helyzetekbe, az esetekbe, és döntésképes helyzetben vagyok.

– Akörzetben eltöltött évek alatt milyen élményekkel gazdagodott?
– Soha semmilyen konfliktusom nem adódott a betegek körében, még

ott sem, ahol másnak esetleg igen. Lehet, hogy az alaptermészetemnél
fogva mindig sikerült azt a közös nevezőt megtalálni, ami a beteg érdekét
szolgálta. A 45 év alatt mindig megpróbáltam úgy állni a betegekhez,
hogy a betegnek mindig igaza van. Ellenkező esetben nekem kell bizonyí-
tani, hogy miért nincs.

Lassan 10 éve, hogy megkaptam a Dömsödért Kitüntető Emlékplaket-
tet. Igazán meglepő volt és jólesett, mert nem volt róla tudomásom, hogy
ilyen elismerésben részesülök.

Tulajdonképpen ha csak arra gondolok, hogy most az utolsó hetekben
hány beteg köszöni meg könnyes szemmel a sok évtizedes gondoskodást,
és egészséges, boldog nyugdíjas éveket kívánnak, ezen én is meghatódom.
Kicsit olyan érzése van az embernek, mintha ballagna, és ez tényleg na-
gyon szép.

Ha az eltelt 45 évet áttekintem, nagyon soknak tűnik, de én mégsem
éreztem ilyen hosszúnak. Nagyon szerettem a kórházban dolgozni, mert az
olyan otthonos volt. Később pedig olyan szerencsés helyzetbe kerültem,
hogy 34 éven keresztül egyetlen főnököm volt, dr. Tóth István.
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Arendelőben, 1998

Mindig ügyeltem arra, hogyha valamit megléptem, akkor másnap azzal
kezdtem a napot, hogy tegnap ez történt, amire ő azt mondta: „Jól van
Ilonka”.

Nagyon jó főnök volt, soha nem kellett tőle szakmailag rettegnem, hogy
most akkor ő engem le fog szúrni. A köztünk kialakult jó kapcsolat talán
annak köszönhető, hogy a doktor úr nagyon precíz ember, és a munkánk
során természetes volt a pontosság, precízség. Nálunk a rendelőben soha
nem volt kávézgatás, mert mindig a beteg volt az első. Úgy gondolom,
hogy aki az egészségügyben ezt nem tekinti hivatásának, az első öt évben
mindenképp változtat. Nekem sohasem fordult meg a fejemben, hogy va-
lami mást kellene csinálnom, vagy változtatnom kellene, sohasem gondol-
tam másra. Tulajdonképpen én dr. Tóth István mellett egy önálló életet él-
hettem. Ő hagyta egyrészről ezt az önállóságot, másrészről szakmai be-
osztottként is jól együtt tudtam vele működni, és ez így tökéletes volt.

Úgy érzem, jól választottam 1966-ban az egészségügyet!
Dömsödre úgy kerültem, hogy 1972-ben férjhez mentem, és azt az évet

úgy dolgoztam le, hogy ingáztam Pestre. Nem volt egyszerű a feljárás,

ezért próbáltunk lakáshoz jutni, de nem sikerült. Így jöttem el a kórházból,
bár nem igazán akartak elengedni, és 1973-tól lettem Dömsödön az Öre-
gek Napközi Otthonának a vezetője. Ezt követően szülési szabadságra
mentem. A két körzetben akkor Gálné Marika és  Piróth néni látta el az
ápolói feladatokat. Piróth Rózsika néni már ekkor készülődött nyugdíjba
vonulni, de azt mondta nekem, hogy amíg le nem telik a GYES időszaka,
addig ő nem megy el. Így kerültem a dömsödi egészségügybe.

Piróth nénivel még később is volt kapcsolatom, mert a mi betegünk volt,
és sokat jártam ki hozzá. Rózsika nénivel a magánjellegű kapcsolatunk is
nagyon jó volt, szerettem Őt.

– Milyen tervei vannak a nyugdíjas éveire?
– A családra szeretnék nagyon sok időt szánni. Igazából a férjem már

számolta a napokat, de most az édesanyámnak is nagy szüksége van rám.
Szóval elsősorban a család és a megszokott életem, csak egy nyugodtabb
tempóban. A közösségi munkám az megmarad, mert ez a megbízatás négy
évre szól.

Úgy gondolom, hogy a nyugdíjas éveimben valószínű, hogy pihenés is
lesz, de mindenképp aktív, ha nem is az egészségügyben, hanem a család-
ban.

Búcsúzóul minden kedves betegemnek jó egészséget kívánok és türel-
met betegségük elviseléséhez!

...Kedves Ilonka néni! Magam és az olvasók nevében jó egészséget és
szép nyugdíjas éveket kívánok!

-V.I.-
(Dömsödi Hírnök, 2011. augusztus)

Ila Gáborné, Ilonka ezt írja a nyugdíjas éveiről:
Már 10 éve lesz rövidesen, hogy aktív nyugdíjas lettem. A szociális

bizottsági tagságot továbbra is vállaltam. Megtisztelő felkérés számomra,
köszönöm!

Elmondhatom, hogy aktív nyugdíjas évek vannak mögöttem úgy a csa-
ládom, mint a mindennapi élet terén. Talán a pihenésre kevesebb idő jut,
mint valamikor gondoltam. Bízom abban, hogy a feladatokat továbbra is
hatékonyan tudom ellátni.

Lányotok: Kriszti, 

Vejetek: Csaba, 

Menyetek: Melinda, 

Unokáitok: 
Anna, Evelin, Lili, 
Lujza, Hunor, 

S jómagam, 
egyetlen fiatok 

,,Van egy hely a szívünkben, 
Amelyet csak Ti tudtok kitölteni. 
A legszebb dolog a világon 
Benneteket szeretni!

50.házassági évfordulótok alkalmából
sok-sok szeretettel köszönt:

ÁLLÁSAJÁNLAT –
DABAS

Dabasra gyári munkára keresünk azonnali
munkakezdéssel női és férfi munkaerőt!

Összeszerelő munkakör 2-3 műszak.

Fizetés + juttatások:
• bónusz

• napi 1 meleg étkezés
• munkaruha

• ingyenes buszjárat (közel 30 településről)

Részletes tájékoztatásért küldje
a Dabas szót sms-ben a 06-20-216-30-67-es

számra és visszahívom!
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Ismét eltelt egy év, izgalommal és várako-
zással tekintünk az adventi időszakra, amely
ebben az évben november 29-től december
24-ig tart. Előkerültek a színes díszek, meg-
történt az adventi gyertyagyújtás, de felvil-
lant előttünk egy másik világ, az ajándékvá-
sárlás mozgalmas napjai következnek. Az
ajándékozók fontos kérdésekre keresik a vá-
laszt; kinek és mit, mikor és hol vásárolja-
nak? A karácsonyi vásárlások az összegsze-
rűség mértékét tekintve a korábbi években
messze meghaladták az év során bármikor
kialakult szintet. A járványveszély hozhat
változást, de a hagyomány megmarad. A
cikk a döntések meghozatalához kíván hoz-
zájárulni az összegyűjtött több éves vásárlói
tapasztalatok és jogviták alapján.

Minden jogügylet esetében, így a szerződés
tekintetében is érdemes átgondolni, hogy létre-
jötte esetén milyen probléma származhat belő-
le? A vásárlás is szerződés, amely a polgári tör-
vénykönyvünk szerint szóban és ráutaló maga-
tartással is létrejöhet.

Már a kinek és mit kérdésre sem egyszerű vá-
laszolni, ugyanis vizsgázik az emlékezet. Vajon
odafigyeltünk-e egy-egy évközi elszólásra ab-
ban a körben, akiknek szeretnénk ajándékot ad-
ni, hogy kinek mire lenne szüksége, vagy mi az
a dolog, melynek vásárlását évek óta húzta-ha-
lasztotta?

A mikor és hol vásároljunk kérdésre adható
feleletet sem könnyű megtalálni, ugyanis dönté-
sünknek jogorvoslati következményei lehetnek. 

Az sem mindegy, hogy utcai árustól, aluljáró-
ban, kis üzletben, nagyobb áruházban, szaküz-
letben vagy éppen az elektronikus kereskede-
lemben szerezzük be az ajándéktárgyakat. 

Részesítsük előnyben a nyugtát (blokkot) adó
szaküzleteket, a nagyobb árukészlettel rendel-
kező boltokat, az ismert, megbízható kisebb üz-
leteket, legyünk óvatosak az online vásárlással
és tartózkodjunk a hamis vagy veszélyes termé-
keket kínáló alkalmi árusoktól!

Az online kereskedelemről a lap augusztusi
és szeptemberi számában ma is időszerű cikket
olvashatnak. Megrendelés előtt látogassák meg
a JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK menüpon-
tot. Elérhető a https://www.fogyasztovedelem.

kormany.hu oldalon. Jogsértő webáruháztól ne
vásároljanak!

Ha jóval az ünnep előtt vásárolt ajándékot
előzetes kipróbálás nélkül karácsonykor veszi
használatba a megajándékozott, és akkor derül
ki a hibás teljesítés, elvész a háromnapos csere
lehetősége. A kereskedő a termék meghibáso-
dása miatt csak a vásárlástól számított három
munkanapon belül köteles a fogyasztási cikket
indokolás nélkül kicserélni, ha hiba miatt ren-
deltetésszerű használatra nem alkalmas. Érde-
mes a termék működéséről az üzletben meg-
győződni. Nem a mintadarabot kell kipróbálni,
hanem azt a gépet, készüléket, eszközt stb., me-
lyet szeretnénk megvásárolni. Hibátlan termé-
ket azonban – ha a vásárlás után mégsem tetszik
– a kereskedő nem köteles kicserélni. Megtehe-
ti, de ez külön megállapodás kérdése.

A három munkanapon túl, de a garanciális
időszakon belül elsődlegesen a hiba kijavítása
igényelhető. Ha a hiba nem javítható, akkor kér-
hetjük sorrendben a cserét, vagy az árleszállítást
vagy a vételár visszafizetését. Nem érvényesít-
hető a garanciális jog, ha a vásárlást bizonyító
nyugta elveszett. Számla vagy nyugta nélkül vá-
sárolt termékre semmilyen vásárlói jog nem illet
meg bennünket. A névre szóló számlát illetően
egy kicsit jobb a helyzet, elvesztése esetén szám-
la-másolatot kérhetünk. Tartózkodjunk a szürke
vagy fekete gazdaságban történő vásárlástól, ott
biztosan nem kapunk nyugtát. A cégek – a fo-
gyasztóvédelmi törvényben meghatározott ke-
vés kivétellel – nem minősülnek fogyasztónak,
vásárlói jogokra nem hivatkozhatnak. Cégek kö-
zötti jogvita bírósági eljárásban rendezhető.

Ha a termék nem hibás, rendeltetésszerű
használatra alkalmas, a cserére vonatkozóan
törvényi kötelezettség nélkül a fogyasztónak a
kereskedővel meg lehet állapodni az esetleges
csere lehetőségéről és feltételeiről. A vásárló
megtartása céljából egyre több üzlet követi ezt a
gyakorlatot. Termékcsere iránti igény előfordul-
hat, ha több egyforma nyakkendőt, inget, blúzt
stb. kapott a megajándékozott karácsonyra. A
termék nem hibás, de a mennyiség, szín és a
méret miatt kérnek cserét a vásárlók. Csere és
vételár visszatérítés esetén a terméket sérülés-
mentesen, több darabból álló terméket és tarto-
zékait hiánytalanul vissza kell adni.

A vásárló számára kedvező elintézésnek az a
lényege, hogy a kereskedőnek legyen megfelelő
árualapja a cseréhez, legyen ugyanolyan ter-
mékből más szín vagy méret raktáron, vagy
könnyen legyen utánrendelhető. Sokszor az
árualap hiánya vagy a beszerzés nehézsége
okozza a sikeres jogérvényesítés és a megelége-
dettség elmaradását. Műszakilag kifutó termék
általában nem cserélhető, nincs belőle raktár-
készlet, a kereskedő csak újabb vagy más ter-

méket tud felajánlani
általában értékkülön-
bözet megfizetésével.
Érdemesebb műsza-
kilag korszerűbb ter-
méket vásárolni nem-
csak ajándékként, de
saját magunknak is.
Hosszabb ideig jobb
az alkatrész-ellátás.

Bosszúság forrása
lehet a kitelepült kereskedőnél történő vásárlás, aki
távoli településről, néha több száz km-ről érkezik.
Nehezebben rendezhető a reklamáció, kétséges,
hol történik a javítás, hogyan tudjuk kicseréltetni a
terméket, vagy a vételárat visszatéríttetni, mennyi
ideig tart és mennyibe kerül az ügylet rendezése? 

A magyar jogban nem szerepel a „levásárlás”
törvényes lehetősége, csere helyett nem köve-
telhető ennek elfogadása a vásárlótól. Más ter-
méket nem vagyunk kötelesek elfogadni, mint
amire a vásárlási szándék irányult, illetve amit a
fogyasztó megvásárolt! Kivéve, ha a fogyasztó-
nak nincs a cserére jogosultsága, de a levásár-
lásban állapodik meg a kereskedővel. Ha nem
hibás, csak nem tetszik az ajándék, a megaján-
dékozott nem szeretné megtartani, akkor a ke-
reskedő levásárláshoz kötheti a cserét! A felté-
teleket is meghatározhatja, így például azt is, mi
lesz az árkülönbözettel? A levásárlás jogalapja,
hogy a felek közös megegyezéssel, akarategye-
zőséggel szerződéses feltételben megállapod-
nak. A vásárlás is szerződés, amely az üzletek-
ben szóban vagy ráutaló magatartással jön létre.

A kereskedő által önként vállalt termékcsere
esetén a későbbi viták elkerülése céljából kérjük
a boltban, hogy az eladó írja rá a blokkra, üzle-
tükben a vásárlástól számított mennyi időn be-
lül lehetséges a csere. A pult üveglapja alatt el-
helyezett (ott felejtett) vagy a falra kifüggesztett
szöveg nem elegendő, nem bizonyítja, hogy az
általunk vásárolt termékre vonatkozik, és azt
sem, hogy a vásárlásunk időszakában is érvé-
nyes a nyilatkozat.

A karácsonyi ünnepek hangulatának hagyo-
mányosan fontos kelléke, a karácsony szimbó-
luma a karácsonyfa. Ehhez fenyőfát kell vásá-
rolni, és fel is kell díszíteni.

Az otthoni karácsonyfaállítás hagyományte-
remtése és elterjedése az örökzöld fafélékből
történt kiválasztással a 16. századból a néme-
tektől származik, és karácsonyi szimbólummá
vált. Nem véletlenül, mert az örökzöld növé-
nyek tisztelete a germán kultúrában már a ko-
rábbi időkben ismert volt. Bécsben 1814-ben je-
lent meg az első karácsonyfa egy Berlinből átte-
lepült bankárcsalád otthonában. Ismereteink sze-
rint hazánkban az első karácsonyfát Marton-
vásáron állították 1824-ben egy grófnő birto-

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Hasznos tudnivalók a karácsonyi ajándékok beszerzéséhez
a karácsonyfa és díszítésének történetével
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kán. Megjegyzendő azonban, hogy már koráb-
ban, a XVII. században ismert lehetett nálunk is
a karácsonyfa, főleg a német lakosságú  váro-
sokban, az egyes magyar városi statútumok
meg is tiltották az erdők kivágását erre a célra.
A statútum szó latin eredetű, szabályt, illetve
helyhatósági szabályt is jelentett. A hazánkban
kialakult hagyomány szerint a karácsonyfa meg-
létének időszaka karácsonytól vízkeresztig tart.
A német városokban, településeken, mint a kul-
túra része, a feldíszített karácsonyfa nemcsak az
otthonokban, hanem a közterületen is jelen van.
A díszített, kivilágított „mindenki karácsonyfá-
ja” általában a Városháza előtti téren vagy an-
nak közelében látható a fenyőfa származási he-
lyének feltüntetésével.

Mikor vásároljuk fenyőfát? Először azt kell
eldönteni, hogy élő vagy műfenyőt vásároljunk.

Környezetvédelmi okok látszólag a műfenyő
mellett szólnak, de sokan nem tudják tényekkel
alátámasztani vélekedésüket. A szerző évtize-
des fogyasztóvédelmi tanácsadási tevékenysége
során a műfenyő mellett érvelők közül senki
sem tudta, hogy ténylegesen ki a gyártó, a PVC
alapanyagon kívül milyen káros anyagot tartal-
maz, és azt sem, hogy a műfenyőből az élettar-
tama végén a szemétégetőben milyen egészség-
re káros anyag szabadul fel, amely még környe-
zetterhelést is okozhat. Kezdetben a műkará-
csonyfák is Németországban terjedtek el.

Ezzel szemben az élő fenyőnek az életciklusa
alatt lényegesen kevesebb a károsanyag-kibo-
csátása, akár nullára redukálható. Az élő fenyő-
nek mással nem pótolható sajátos illata van,
olyan karácsonyi; ugyanakkor ijesztő, hogy az
ünnepre értékesített fenyőfák darabszáma meg-
közelíti a hárommilliót. Ilyen mennyiség ter-
mesztéséről folyamatosan gondoskodni kell, és
importból történő kiegészítésre is szükség lehet.
Nem a cikk feladata az érvek-ellenérvek bizo-
nyítása és annak eldöntése sem, hogy szabad-e
ilyen mennyiségű élő fát évente kivágni?

Az árusok szerint hetekkel az ünnep előtt vá-
sárolt fenyőfát hűvös helyen kell tárolni, helyez-
zük egy vödör vízbe, ne feledkezzünk meg a víz
utántöltéséről.

Aki lakótelepi lakásban lakik, vagy máshol,
de nincs pince, ne vegye meg novemberben a
fenyőfát, vagy drágább fát kell vásárolni, ame-
lyiknek nem hullik le a levele. Előre hálóba cso-
magolt fa féloldalas, ferde lehet, otthon derül ki,
esetleg karácsonykor. Legjobb, ha a kiválasztás
után csomagolják hálóba. A fenyőfát darabár-
ban vagy folyóméter árban árusítják a kereske-
dők. Vita forrása a tévesen kalkulált fizetendő
összeg a folyóméterben megadott eladási ár ese-
tén – a méretet felfelé kerekítik –, de megtörtén-
het a nyugtaadás elmulasztása is. Aki az előre
hálóba csomagolt fát cserélni akarja, a vásárlást
bizonyító nyugta kell hozzá.

A fenyőfából, amit vásároltunk, akkor lesz ka-
rácsonyfa, ha feldíszítjük, ehhez díszekre és ki-
egészítőkre van szükség.  A karácsonyfa díszítése
kezdetben – a 16. század tájékán – gyümölcsök,
alma, dió és fából készült alakzatok elhelyezésé-
vel történt. Ügyes mesterek és népművészek szé-
pen megmunkált fafigurái ma is megtalálhatók a
bécsi, müncheni, nürnbergi és egyéb német váro-
sok elhíresült karácsonyi vásárainak standjain. A
koronavírus-járvány miatt az idei karácsonyi kira-
kodóvásárok biztonsági okokból sok helyen el-
maradnak. A csillogó üvegdíszgyártás a 19. szá-
zad második felében kezdődött. A színes-mintás
üveggömbök ma is ünnepélyesebbé teszik a kará-
csonyfát. A csillag alakú csúcsdísz a betlehemi
csillag jelképe, a hegyes végű, csúcsos forma a
templomtoronyra emlékeztet.

A díszítés látványos eszköze a fényfüzér.
Csak TÜV jelzéssel ellátott, biztonságtechnika-
ilag bevizsgált fényfűzért vásároljunk. Ne ve-
gyük meg alkalmi árustól, utcán, piacon, csak
szaküzletben. A vékony keresztmetszetű veze-
tékkel készített beltéri égősor tüzet okozhat. Ne
vásároljunk gyártó (forgalmazó) adatainak, a
termék  elnevezésének, típusának és a műszaki
jellemzőinek feltüntetése nélküli terméket, ez a
felhívás minden műszaki termékre érvényes. 

Mire figyeljünk? Távollétünkben a karácsony-
fán ne hagyjuk bekapcsolva a fényfüzért, szüntes-
sük meg az elektromos hálózathoz csatlakozást,
húzzuk ki a konnektorból! Az intézkedéssel la-
kástüzet előzhetünk meg. Az asztalterítő, a füg-

göny a karácsonyfától, a gyertyától és a csillag-
szórótól is meggyulladhat. A beltéri égősor (IP20)
nem használható a ház díszítésére kültérben. Eh-
hez vízvédett (IP44) fényfüzérre van szükség,
esővíz ellen védettet (IP65) is lehet vásárolni. Hi-
bás szerelés miatt zárlat keletkezhet, ezért esetleg
nem lesz villany az egész házban, és az árammal
működő eszközeink is károsodhatnak.

A karácsonyfa kivilágítása hagyományosan
gyertyával történik. Sokan ma is ezt a módot vá-
lasztják. A gyertyakészítést ismerők szerint a
kanóc anyaga és vastagsága fontos, a legjobb a
fonott pamutszál, esetleg a len vagy a kender, de
az utóbbiakat nehezebb meggyújtani és kisebb
lánggal égnek. Az a jó gyertya, amelyiknél a ka-
nóc anyaga a fentiek valamelyike, és a vastagsá-
guk igazodik a gyertya vastagságához. Előfor-
dulhat gyártási hiba, ha a kanóc benne marad a
viaszhengerben. Így nem lehet meggyújtani a
gyertyát, illetve gyújtás előtt a kanócot a viasz-
ból faragással ki kell szabadítani.

Mennyibe kerül ténylegesen a vásárolt bármely
termék? A kereskedő a boltban és üzleten kívül is
az áfás árat köteles közölni forintban. Minden vá-
sárlás során kérjünk nyugtát, vagy fogadjuk el és
őrizzük meg! A kapott nyugtát ellenőrizzük a ter-
mék megnevezése és a vételár tekintetében, a tar-
talom arra vonatkozzon, amit vásároltunk.

A tájékoztató és ismeretterjesztő cikkek 2020-
ban történt elolvasására fordított figyelmet és a
kérdéseiket is tisztelettel megköszönöm! Min-
den tisztelt Olvasómnak kellemes karácsonyi
ünnepeket és szerencsés, sikeres új esztendőt kí-
vánok! Ne feledkezzenek meg a járvány elleni
védekezésről, maszk viselésével, távolságtartás-
sal, fertőtlenítéssel és gyakori kézmosással!

2020. december    
Dr. Csanádi Károly

vezető jogtanácsos a Pest Megyei Iparkamará-
ban, európai uniós kkv-tréner, fogyasztóvédelmi

referens, televíziós műsorvezető a FIX TV-nél

Kedves Olvasóink!
Ismét kénytelenek voltunk bezárni a könyvtár ajtaját. Hogy ne

maradjon senki olvasmány nélkül, igyekszünk az olvasás lehetőségét
biztosítani.

A megfelelő óvintézkedések mellett a visszahozott könyveket át tud-
juk venni a művelődési ház bejáratánál, ha felhívnak minket a 06-30-594-
7169-es, vagy 06-24-519-711-es telefonszámon.

A bejáratnál helyeztünk el olyan könyveket, amelyeket haza lehet vin-
ni, ezekből választhatnak. Visszahozni nem kell őket. 

Ha valaki beteg és nem tudja megoldani az elvitelt, házhoz tudunk vin-
ni könyveket.

Hívjanak minket bizalommal!
A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár dolgozói

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig, Péntek: 8–11.30

óráig. Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is 
ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezető)

06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)
fax: 06-24-523-147, e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com

Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garan-

ciával. 06-30-964-0485
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Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót itt a Dömsödi Hírnök
oldalain! A címmel azonos nevezetű facebook csoport az Interneten mű-
ködik, összegyűjtve minden dömsödi vagy Dömsöd iránt érdeklődő hobbi-
fotóst. Ebben az évben minden hónapban egy-egy aktív csoporttaggal be-
szélgettem a fotózásról, és még sok minden másról. Most ezzel az írással
egy képzeletbeli keretet szeretnék adni az eddigi beszélgetéseknek, ezért
nincs új riportalanyom, hanem az elmúlt évről osztok meg néhány szub-
jektív gondolatot.

Örülök, hogy megszületett az ötlet, és az év folyamán elbeszélgethettem
néhány olyan ismerősömmel, barátommal, akivel talán a közös fotós ér-
deklődés nélkül nem is találkoztunk volna. Érdekes dolog, hogy nap mint
nap összefutunk, de azon kívül, hogy köszönünk egymásnak, mindenki
megy a dolgára. Én azt gondolom, hogy jó megállni, jó volt egy kicsit elbe-
szélgetni, jobban megismerni az embereket. Nekem erre szükségem van,
és azt hiszem, hogy a Kedves Olvasók is megtudtak néhány új vagy érde-
kes információt a fényképekről, és rajtuk keresztül a készítőikről is!

Amikor valaki bejelentkezik a csoportba, el szoktam mondani, hogy ez
nem az a szigorú értelemben vett „szakmai” csoport. A mi fotósklubunk
egy kis helyi közösség, egy kis helyi csapat, akik szerencsére személyesen
is ismerik egymást, összefutnak a faluban, barátok, személyes cimborák.
A mi csapatunkat ez különbözteti meg a többi szakmai alapokon szerve-
ződő fotós csoporttól – nálunk is a képekről szól a dolog, de a képek mö-
gött ismerjük az embert, a barátot, a cimborát. Ez a nagy dolog! Ez adja a

csoportunk igazi varázsát! Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen jól fog
működni, és büszke vagyok a csapatra, a képekre és a hangulatra! A fantá-
ziájukat és kreativitásukat próbálgató háziasszonyokra, a természetszere-
tő srácokra és hölgyekre, akiknél mindig ott a mobil vagy a kamera, hogy
megmutassák nekünk azt, amit éppen szépnek látnak!

Azt gondolom, hogy ebben az egészben ez a nagyon fontos! Abban a
káoszban, ami nap mint nap ömlik ránk, a sok negatív és szomorú, vagy
éppen gonosz információ – ebben a környezetben az embereknek egyre
több igénye támad a szépre, a jóra, a megnyugvásra. Van, akinek ezt egy
naplemente adja, van, akinek a kerti szobor a zöld vagy az őszi barna leve-
lek között. Próbáljuk a szépet megtalálni és lefényképezni, és próbáljuk
mindazt az érzést a többieknek is átadni, amit mi érzünk. Mert ez fontos.
Van, amikor ez sikerül, és olyan is, amikor nem. De mégis ez a cél! Ez tart-
ja életben a csapatot. Én pedig büszke vagyok, hogy ennek részese lehetek!

Az elmúlt évben a beszélgetések és a képek kapcsán sokkal-sokkal job-
ban megismerhettem néhány csapattagot, és úgy érzem, néhányukkal a
kapcsolatom is sokkal közelebbivé, barátibbá vált. Nagyon megtisztelő-
nek tartom, hogy néhány fotó kapcsán a készítők hajlandóak többet el-
árulni magukról, a személyiségükről, örömeikről és bánataikról. Csodála-
tos, hogy milyen széles világot be tudunk járni a képeken keresztül, a sze-
mélyiségeken keresztül! Engedjék meg, hogy néhány személyiséget név
nélkül újra bemutassak, mintegy nosztalgiával gondolva az elkészült ri-
portokra és a mögöttünk álló évre.

Az egyik leginkább közkedvelt téma a természet – ami mindig körül-
vesz bennünket. A naplementétől a tócsába hullott őszi falevélig. Azt gon-

DÖMSÖD MÁS KÉP(P)

Állatorvosi tanácsok
Karácsonyi és szilveszteri veszélyek

házi kedvenceinkre
Karácsony táján megszaporodnak az elsősorban lakásban tartott kutyá-

kat, macskákat fenyegető veszélyek. Ezek a következők lehetnek:
A túletetés, a sok karácsonyi ételmaradék adása gyomormegterhelést,

hányást és hasmenést idézhet elő. Zsíros ételek, maradékok adása has-
nyálmirigy-gyulladást idézhet elő. Kistestű, illetve túlsúlyos kutyák és
macskák veszélyeztetettek. Hasmenés, hányás, láz, súlyos hasi fájdalom,
életveszélyes állapot alakulhat ki. A csokoládé mérgező, ennek következ-
tében remegést, felgyorsult érverést, hányást és hasmenést okozhatnak.
Kistestű, torkos állatoknál halálos lehet.

Gyakori a halszálka elakadása a torokban, nyelőcsőben, de néha még a
mélyebb légutakban is.

Tipikus eset, hogy a kocsonya csontokat a kutyának adják, melyek az-
tán 1-2 napon belül igen súlyos bélelzáródást okozhatnak még akkor is, ha
az állat megrágja őket. Sok esetben azonban a kutyák a kisebb kocsonya
csontokat egészben nyelik le. Ez pedig adott esetben már a nyelőcsőben
eltömődést okozhat, de a belekben is elakadhat. Halálos lehet! A töltött
húsokban felejtett hústűk, erre a célra használt fogpiszkálók igen veszé-
lyesek lehetnek az azokat szájukba vevő és lenyelő állatnak. Az élesztő
igen veszélyes anyag, hiszen a test magas hőmérséklete hatására a gyo-
morban kelésnek indul, ami közben mérete megsokszorozódik, így felfú-
vódást, hasi görcsöket, bélelzáródást okozhat. Emellett a kelés közben
etanol (alkohol) képződik, ami szintén káros hatással van az ehhez nem
szokott kutyánkra, macskánkra. 

Egyéb karácsonyfa körüli veszélyek:
A gömbdíszek összeroppantva éles üvegdarabokra törnek, amik akár

bőrsérülést, akár a szájüregben, bélben előforduló sérüléseket okozhatnak.
Sajnos nem egy esetben nem csupán a díszek rejtenek veszélyt, hanem

azok cibálásával, a fára való felugrálással könnyen ledőlhet a nem kellően
rögzített fa. A szaloncukrok alufólia borítása nem emészthető anyag, így
bélelzáródást okozhat. További veszélyforrás a fém (drót) szaloncukor
felfüggesztő, ami lenyelve szintén súlyos problémákhoz vezethet. A kará-
csonyfa világítására szolgáló égők drótjának elrágása áramütéshez, „jobb

esetben” csak égési sérülésekhez vezet, azon túl, hogy az esetleges zárlat a
lakásban is kárt tehet. A bajok leggyakoribb okozói a különböző „szalag-
díszek”. Ha ezeket a fonalra fűzött vagy anyagában zsinórszerű díszeket,
csomagoló- és kötözőanyagokat az állatok megeszik, súlyos, legtöbbször
halálos kimenetelű bélelzáródás (ún. „lineáris idegen test okozta bélelzá-
ródás”) jön létre. Macskáknál gyakori probléma! Állatainkat ne hagyjuk
őrizetlenül ott, ahol a fent említett veszélynek ki vannak téve.

Egyéb téli veszélyek:
Télen, amikor az autótulajdonosok fagyállóval töltik fel az autójukat,

gyakran előfordul, hogy a kutyák hozzájutnak az édeskés ízű folyadék-
hoz. A fagyálló folyadék megivása már kis mennyiségben is halálos lehet,
mivel rövid idő alatt tönkreteszi az állat veséjét.

A különféle egérirtó mérgek a kutyákra, macskákra is veszélyesek. 
A kutyák séta közben előszeretettel beleesznek a hóba, aminek torok-

gyulladás lesz a következménye.
A hó és a jég megolvasztására használt vegyszerek és sók káros hatás-

sal vannak kedvenceink talppárnáira. Lehetőség szerint a vegyszerrel ke-
zelt utakat el kell kerülni. Ha a sétából hazaértünk kedvencünkkel, min-
den esetben mossuk meg a tappancsát és hasa alját tiszta, langyos vízzel.
Szilveszterkor a sok tűzijáték, petárdarobbanás miatt az állatok gyakran
pánikba esnek, és akár el is szökhetnek otthonunkból, kitéphetik magukat
pórázzal együtt a kezünkből.

Természetesen ügyelni kell arra is, hogy lehetőleg minél kisebb legyen
az esélye az elveszésnek, az ijedtség okozta elrohanásnak. Ezért az ünne-
pek közeledtével a leghelyesebb pórázon sétáltatni.

Különösen félős, ijedős kutyák esetében indokolt lehet ilyen időszak-
ban a gyógyszeres nyugtatás.

Erre a célra rendelkezésre állnak különböző nyugtató és természetes fe-
szültségoldó hatású hatóanyagot tartalmazó állatgyógyszerek. Érdemes
a kerti kutyákat olyan helyre elhelyezni, amely védettebb a hanghatások-
tól. Ha máskor is beengedjük néha a lakásba, akkor ilyenkor feltétlenül te-
gyük meg. Ha a lakás „tiltott terület”, akkor a garázs, szerszámoskamra,
pince stb. alkalmas lehet erre a célra. Olyan körülményeket kell azonban
teremteni (világítás, enni- és innivaló, fekhely), hogy az állat ne érezze
büntetésnek a bezártságot.

Itt szeretném felhívni a figyelmet a chippezés fontosságára! Az elkóbo-
rolt, de chippel ellátott kutyák jó eséllyel visszakerülnek gazdáikhoz.

dr. Siket Péter állatorvos



Ez egy rendhagyó Gondolatébresztő, ugyanis Hegedűs Andi tette
közzé az alábbi írást a közösségi oldalán. Annyira megtetszett, hogy
megkértem, hadd jelenhessen meg itt is. 

ADVENT SZIMBOLIKÁJA
A latin eredetű szó – „adventus”– megérkezést, eljövetelt jelent. A Jé-

zus születésére való várakozás a felkészülés, a reménykedés időszaka.
Az András napjához legközelebb eső vasárnap és a december 25-e kö-
zötti négyhetes „szent idő” a karácsonyra való lelki felkészülés ideje.

Valamikor éjféli harangszó hirdette az advent, valamint az egyházi
év kezdetét. Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, ebben az időben
az emberek szigorú böjtöt gyakoroltak. Napfelkelte előtt hajnali mi-
séket tartottak, amelyeket „angyali misének”, „aranyos misének” is
neveztek. 1611-ben a nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától
vízkeresztig megtiltotta az esküvőket, zajos mulatságokat. Az adven-
ti koszorú hagyománya ősi időket idéz, kapcsolatban van a téli nap-
forduló szokásaival.

Első nyomait a néprajzkutatók északon, a Keleti-tenger partvidé-
kén és szigetvilágában találták meg. Fűzfavesszőből koszorút fontak
és örökzöldet csavartak köré. Ez a szokás később Európa más vidéke-
in is meghonosodott. A valódi adventi koszorú készítése a 19. szá-
zadban jött divatba. Egy hamburgi lelkész otthonába hatalmas fenyő-
koszorút erősített a mennyezetre, melyen 24 gyertya volt, minden ad-
venti napra egy-egy. Később az egyszerűség kedvéért csak négy
gyertyát helyeztek el a koszorún. Minden adventi vasárnapon eggyel
több gyertyát gyújtottak meg. A gyertyákat vörös és arany szalagok-
kal, az élet és fény jelképével díszítették.

Az adventi koszorú négy gyertyája az adventi időszak négy vasár-
napját jelképezi. A keresztény hagyomány szerint a koszorún három
lila és egy rózsaszín gyertya áll, amelyek a következőket szimbolizál-
ják: hit, remény, szeretet, öröm. Advent első, második és negyedik
vasárnapján lila gyertyát, a harmadikon rózsaszínt gyújtunk meg.

Elődeink azt tartották, hogy az advent négy hetében mintegy pró-
batételként négy különböző tulajdonságot kell megerősítenünk ma-
gunkban. Ezek a következők: igazságosság, mértékletesség, bátorság
és bölcsesség.

Advent első hete – igazságosság.
Legyünk őszinték magunkhoz és másokhoz. Törekedjünk arra, hogy

érzéseink, gondolataink és cselekedeteink összhangban legyenek.

Advent második hete – mértékletesség.
Tartsunk egy kis önvizsgálatot, és igyekezzünk megteremteni az

egyensúlyt életünknek azokon a területein, ahol valami probléma
mutatkozik. Tartsunk mértéket minden megnyilvánulásunkban és te-
vékenységünkben.

Advent harmadik hete – bátorság. 
Nézzünk szembe önmagunkkal, félelmeinkkel és rossz tulajdonsá-

gainkkal is. Hozzuk meg régóta halogatott döntéseinket, és ha kell,
lépjünk tovább.

Advent negyedik hete – bölcsesség.
Hallgassunk az eszünk mellett a szívünkre is. Engedjük el múltbéli

sérelmeinket, bocsássunk meg másoknak, és hagyjuk, hogy megszü-
lessen szívünkben a remény és a tiszta szeretet.

Köszönöm az írást Andinak!

Kedves Olvasók!

Mivel ez az utolsó Gondolatébresztő ebben az évben, engedjék meg,
hogy Mindenkinek jó egészséget, csendes, de gyönyörű, egészségben
gazdag karácsonyt kívánjak! Januárban pedig kezdjünk egy jobb,
szerencsésebb és boldogabb új évet, mint 2020 volt...!

Szeretettel,
Ispán Imre
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forrás: internet

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

dolom, hogy az első lépés, hogy az ember megtanulja meglátni a körülöt-
te lévő világot, és ehhez a kamera lencséje nagyon jó eszköz! Az apró cso-
dák, gomba, virágok, rovarok, madarak vagy a reggeli harmatcseppek
mind-mind a körülöttünk lévő világ pici kis ajándékai, amit az átlagember
vagy észrevesz, vagy nem. A fotós sokkal gyakrabban, és ha ügyes, akkor
meg is tudja mutatni másoknak!

Vannak, akik a család, a gyermek, a mindennapi kapcsolatok szemszö-
géből közelítik meg a képeket. Át szeretnék adni azt az érzést, amikor a
csecsemő megteszi az első lépéseket, vagy éppen boldog vagy szomorú.
Meg szeretnék mutatni az örömet és boldogságot, vagy éppen azt, akit a
világon a legjobban szeretnek!

Vannak, akik folyamatosan keresik az útjukat, próbálnak kreatívok len-
ni, mindig új és új dolgokat találnak ki, érdekesebbnél érdekesebb képeket
mutatnak hétről-hétre. Az igazán nagy dolog azonban itt sem feltétlenül a
kép elkészülése, hanem az odáig vezető út... a próbálgatások, a kudarcok,
a tanulás folyamata. Ebben a folyamatban nemcsak a módszert vagy a
technikát, de gyakran az ember önmagát is jobban megismeri.

A szívemhez talán legközelebb a pillanatfotósok vannak, akik az élet

nagy filmjéből ki tudják vágni azt a pillanatnyi kockát, amely történeteket,
sorsokat, meséket mond el nekünk! Szerencsére ilyen tagok is vannak ná-
lunk – felvételeiken keresztül nemcsak a képi történeteket, de a kép készí-
tőjének is megismerjük egy kicsit a gondolkodását, személyiségét.

Az eddig leírtakból remélem érezhető, hogy mennyire színes és meny-
nyire érdekes is a mi kis dömsödi fotós klubunk. Hiszem, hogy a jövő év-
ben lesz lehetőségünk több alkalommal személyesen is találkozni! 

Kedves Olvasók!
Bízom benne, hogy az elmúlt hónapokban megjelent kis beszélgetése-

ket érdeklődéssel olvasták, és talán néhányuknak a figyelmét is felkeltette
ez az érdekes és kedves tevékenység, a fényképezés! A jövő évben a cím
nem fog ugyan változni, csak egy kicsit elrugaszkodunk a fotó témától – a
beszélgetések terveim szerint érdekes dömsödi történeteket fognak meg-
osztani a Kedves Olvasókkal!

Nagyon megköszönöm, akik ebben az évben megtiszteltek és olvas-
ták az írásaimat! Minden kedves olvasómnak békés, egészséges, szép
Karácsonyt, és az ideinél sokkal boldogabb Új Évet kívánok!

Tisztelettel: Ispán Imre
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Novemberi hónapban is voltak kisebb és
komolyabb eseményeink, és sajnos halálos
áldozatot követelő káreset is. 

Beavatkozásaink:

November 10.

Este ismét balesethez kaptunk riasztást a
ráckevei és a szigetszentmiklósi kollegákkal
együtt. 

Egy autó ismeretlen okokból Dömsöd bel-
területén kettő kerítést „letarolva” fejtetőn
állt meg egy udvarban. 1 fő, aki a gépkocsit
vezette, az ütközéstől kirepült, súlyos, élet-
veszélyes sérüléseket szenvedett, akit a men-
tők kórházba szállítottak. 

A kórházban a sérülései miatt életét vesz-
tette a személy.

November 21.

Délután a ráckevei kollegákkal közösen
ismét tűzeset helyszínén avatkoztunk be. 

Egy melléképületben keletkezett a tűz.
A tűz oltását a rajok kiérkezése előtt a szom-

szédok megkezdték.
Személyi sérülés nem történt, de az anyagi

kár jelentős!

November 25.

13:39-kor kaptunk riasztást, Dömsödön egy
lakóház egyik helyisége égett. 

Jelzett helyen elektromos kötöző doboz égett,
melyet a tulajdonos egy tűzoltó készülékkel el-
oltott. Az egységek hőkamerával átvizsgálták
az épületet. Személyi sérülés nem történt.

Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1,
visszafordítva: Sziget/1, Sziget/Vízszállító.

Mindenkit hazavárnak!

Az elmúlt hetekben több közlekedési bale-
set is történt környékünkön.

Lassan megjön a tél és ideér a hideg leve-
gő, valamint a csapadék is, de mostantól kö-
dös időre is lehet számítani.

Ne feledjük el, tartósan 5-7 Celsiusoknál
vagy az alatt már a nyári gumi nem ad megfe-
lelő tapadást, így mindenki minél előbb cse-
réltesse vagy cserélje le téli gumira azokat.

M I N D E N K I T   H A Z A V Á R N A K !
Minden esetben megfelelő műszaki álla-

potú járművel közlekedjünk, és főleg az út-
vagy a látási viszonyoknak megfelelően, va-
lamint a közlekedési szabályokban meghatá-
rozott sebességgel!

Kérjük, figyelmesen vezessenek!
Balesetmentes közlekedést kívánunk min-

denkinek!

Hasznos tanácsok az ünnepekre
Vasárnap gyújtjuk meg az adventi koszorú

első gyertyáját, ezzel elkezdődik az ünnepi ké-
szülődés, a várakozás időszaka. Ha azonban
nem biztonságos koszorút veszünk vagy készí-
tünk, esetleg nem megfelelő helyre tesszük az
adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a baj,
amikor már csak a tűzoltók segíthetnek.
Ősszel és télen naponta harminc lakástűz-

höz riasztják a tűzoltókat, átlagosan negy-
venöt percenként kigyullad egy lakás. A lán-
gok legtöbbször egy-két négyzetméteren
pusztítanak, de naponta két-három lakás lak-
hatatlanná válik a tűz miatt, kétnaponta meg-
hal valaki lakástűzben, holott ezek a tragédi-
ák könnyen megelőzhetőek lennének. Idén
már 5950 lakástűz volt, 482 ember szenve-
dett füstmérgezést, s 87-en haltak meg tűz
miatt, 72-en saját otthonukban. A csaknem 6
ezer lakástűzben 102 ezer 400 négyzetméter
épített terület semmisült meg.

A hétvégén otthonunkat egy tűzveszélyes
dekorációval, az adventi koszorúval egészítjük
ki. Mindegy, hogy mi magunk készítjük el a
koszorút, vagy készen vásároljuk azt, a legfon-
tosabb, hogy a gyertyák alatt legyen egy nem
éghető alátét. Tavaly negyvenkilenc lakástűz
keletkezett adventi koszorúk miatt. Idén no-
vember 24-én Gádoroson már vált lakhatatlan-
ná egy nyolcvan négyzetméteres családi ház
egy korán meggyújtott adventi koszorú miatt.

Nem elég, ha biztonságos egy koszorú, az
elhelyezésére is figyelni kell. A koszorú kör-
nyékén ne legyen semmilyen éghető anyag,
hiszen a tűz könnyen átterjed a koszorúról az
asztalon lévő tárgyakra, függönyre, ablakke-
retre. A legbiztosabb megoldás, ha csak ak-
kor ég a koszorún a gyertya, amikor a szobá-
ban tartózkodunk. Sose hagyjuk az égő gyer-
tyákat felügyelet nélkül.

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

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Hatósági Osztály munkatársai a társ-
szervek bevonásával a biztonság érdekében
ellenőrzik a megyében található tűzijáték-
árusítóhelyeket.

Szilveszter és a pirotechnikai
eszközök

Szilveszter éjjel az országban átlagosan 50
tűzeset keletkezik tűzijátékok miatt. Jellemzően
csak kisebb tüzek alakulnak ki, mégis minden
évben előfordulnak többmilliós kárral járó ese-
tek. A leggyakrabban fenyők, tuják és szeméttá-
rolók gyulladnak ki, de nem ritka az sem, hogy
egy rakéta erkélyre repül, vagy szoba ablakán
jut be és tüzet okoz. Íme 21 tanács, hogy ne kell-
jen a tűzoltókkal szilvesztereznünk:

Ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, pia-
con vagy csomagtartóból. Ezek nem felelnek
meg a hazai előírásoknak. Egy silány minőségű
illegális tűzijáték okozta sérülés kezelése vagy
egy lakástűz utáni helyreállítás sokkal költsége-
sebb, mint amennyit megspórolnánk vele.

A szilveszteri tűzijátékokat december 28.
és 31. között lehet megvásárolni a 664 árusí-
tóhely valamelyikén. Ezeket a rendőrök és a
tűzoltók is folyamatosan ellenőrzik. Itt szak-
képzett árusoktól vásárolhatunk minőségi tű-
zijátékokat.

Petárdát sehol se keressünk, ezeket árusítani
és használni is tilos.

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

Ne felejtsük az autóban a tűzijátékokat. Ke-
lenföldön azért égett ki teljesen egy kocsi a na-
pokban, mert az autóban hagyott tűzijátékok idő
előtt működésbe léptek.

Csak úgy mozgassuk vagy szállítsuk ezeket,
hogy a kanóc vagy gyújtóhely védősapkája a
helyén van.

Ne tegyük olyan helyre, ahol a gyerekek
vagy a házi kedvencek hozzáférnek.

Ne tegyük olyan helyre sem, ahol nedvessé-
get, párát kapnak. Ha valamelyik mégis nedves
lett, miután megszáradt se használjuk fel, mert
jó eséllyel hibásan fog működni.

Ne tároljuk a tűzijátékokat együtt más tűzve-
szélyes anyaggal: benzinnel, gázolajjal, hígító-
val, festékkel.

A tűzijátékok eredeti kialakítását, formáját
megbontani, szétszerelni, átalakítani nem sza-
bad. A tűzijátékok akkor működnek megfelelő-
en, ha elégnek és ezzel megsemmisülnek. Min-
denféle átalakítás változtat ezen a megfelelő
működésen, és balesetet vagy tüzet okoz.

Minden tűzijátéknak van egy használati uta-
sítása. Ez tartalmazza, hogy hova helyezzük,
hol gyújtsuk meg az adott tűzijátékot, illetve azt,

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com 

Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei – november hónapban történt:
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hogy mekkora védőtávolságot kell betartani.
Olvassuk el ezt és tartsuk be a védőtávot.

Teljesen mindegy, hogy milyen tűzijátékról
van szó, ne irányítsuk emberekre, állatokra, nö-
vényekre, járművekre, épületekre.

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

Erős szélben ne használjuk fel őket.
Ne tűzijátékozzunk, ha fogyasztottunk al-

koholt.
A rakétákat vetőcsőből vagy üres pezsgős-

üvegből indítsuk. A vezetőpálca a rakéta része,
ami elrepül a rakétával. Soha ne indítsuk kézből.

Rakétát ne indítsunk fák, villanyvezetékek
alól, vagy közvetlenül épületek mellett.

A telepeket sík talajra helyezzük.
Az elhasznált tűzijátékok maradványait ne

dobjuk azonnal kukába. Minden évben kigyullad
néhány kuka s a mellette parkoló autó vagy ház
azért, mert még forrón dobják ezeket kukába.

Társasházak ablakából, erkélyeiről ne indít-
sunk el semmilyen tűzijátékot. Menjünk le az
utcára, és a házaktól távolabb működtessük őket.

Ne feledkezzünk meg a házi kedvencekről.
Figyeljünk rájuk és ne kössük meg őket. Tavaly
egy kutya annyira megijedt, hogy a tűzoltóbú-
vároknak a péceli Csúnya-tó jegéről kellett le-
menteniük. Volt olyan is, hogy egy ház és a mel-
lette álló garázs közé szorult a kutyus. A tűzol-
tóknak kellett megbontaniuk az épületet, hogy
ki tudják szabadítani a rémült állatot.

Szilveszter éjjel az év többi napjához hason-
lóan 2000 tűzoltó van készenlétben ötszáz tűz-
oltóautóval. Ha tűz keletkezik, próbáljuk a saját
testi épségünk veszélyeztetése nélkül eloltani,
és hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósága

A 2020-as évben ez az utolsó cikkem már
az ünnepek előtt, így itt szeretnék jómagam és
az egyesületünk tagsága nevében is minden-
kinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánni!

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-
lentést tesz, azt minden esetben a 112-es vagy a
105-ös számon tegye meg legelőször.

A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár
emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van!  112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Se-

gítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 
18688320-1-13

A kedvezményezett neve: 
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET  
Egyesület számlaszáma: 
51700272 – 10903818 – 00000000
További információk és képek a webolda-

lunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.
webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

Az utolsó Dömsödön megrendezett mérkő-
zés november 1-jén volt ebben az évben. Pilis-
csaba csapatát fogadták a mieink.

Dömsöd : Piliscsaba 2:1 (1:0)
Dömsöd, 70 néző.
Jv.: Lackó (Kara, Csoknyai).
Dömsöd: Sass L. – Turcsán, Molnár (Bábel

13. p.), Kelemen, Szabó Z. – Ujfalusi, Kerekes,
Rösch – Palotai, Riegel (Cserna 60. p.), Szabó
I. Játékosedző: Ciráky Tamás, segítője Kun
Gergő.

Az évszakhoz képest jó időben játszották a
mérkőzést, a pálya talaja is megfelelő volt. A
betegségek, eltiltások miatt kevés hadrafogha-
tó játékossal rendelkező csapatunkat még az ág
is húzta. A 13. percben Molnár Sándor megsé-
rült, helyére Bábel állt be, így át kellett szervez-
ni a védelmet. Ennek ellenére a mi csapa-
tunk támadt többet. A 32. percben Rösch szög-
lete után Kerekes szerzett gólt. Ezzel az egy
gólos vezetéssel mentek pihenőre a csapatok.
A második félidőben hidegzuhanyként érte a

dömsödieket az, hogy a vendégek már az el-
ső támadás végén 11-eshez jutottak. Ezt Gás-
pár révén érvényesítették is. Ezután támadott a
csapatunk, de Szabó I. kétszer is a kapufát tet-
te próbára. A 60. percben beálló rutinos Cser-
na fontos góljával megszereztük a győzel-
met is.

A további mérkőzéseket a vezetőség kérte
tavaszra halasztani. A csapat jelenleg a 8. he-
lyen áll, de kevesebb mérkőzést játszott.

Varsányi A.

A megyei III. osztályban is a vírus az úr!
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Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség

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

Dömsöd-Dabi Református Egyházközség

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

Római Katolikus Plébánia

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

Baptista Gyülekezet

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

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

Elment a kapus
Necsász Sándor emlékére

A templom előtti hirdetőtáblán megjelent egy név: Necsász
Sándor 61 éves. Csak álltam és azt hittem, nem jól olvastam. Majd
elolvastam még egyszer. Sajnos nem tévedtem. Tudtam, hogy be-
teg volt, de… Sportember volt, mégis. Ennél a helyzetnél nincs
helye fellebbezésnek. Csak álltam, és régi idők emlékei jelentek
meg képzeletemben. Sándor egy ideig második számú kapus volt,
hol Lázár, hol Szabó S. mögött, de amikor szükség volt rá, mindig
megállta a helyét. Már szinte gólt láttunk, de Necsász közelről ref-
lexből nagyot védett. Sokszor lehetett rá számítani. A ’70-es, ’80-
as években sokszor kezdődött az összeállítás az ő nevével.

Egyszer egy beszélgetésünk alkalmából említette, hogy lábai a
sok összecsapás miatt rendszeresen sérültek, és ennek köszönhe-
tően fájnak. – Ha lehet, lebeszélek mindenkit, hogy kapus legyen.
A fiát is le akarta beszélni, de évek óta véd a Pereg csapatá-
ban. Apaként örült sikereinek. Ugyanúgy örült Mónika eredmé-
nyeinek, sikereinek az éneklés területén és a mindennapi életben.
Örült, mikor nagyapa lett. A faluban sok tető őrzi keze munkáját.
Mondhatni, teljes életet élt. Korán hagyott itt bennünket. A csa-
ládnak vigasztalást kérünk a teremtőtől.

Befejezésül álljon itt egy összeállítás 1977-ből, Dömsöd: Necsász
– Oláh, Jaksa, Csaplár, Dudás, Faragó G., Varsányi E., Straub L.,
Straub E., Tóbisz, Szurgent. Csere: Madarász F., Hegedűs I.,
Ambruska. (Az összeállítás Varga László /Határ utca/ jóvoltából
került a kezembe.) Lölő néhányukkal az örök focipályán találkoz-
hat. Emlékét megőrizzük!

Varsányi A.

Búcsúzunk
Czaniga Mihály november 02-án itt ha-

gyott bennünket. Csikósból lett kézműves
mester. Egész életében szoros kapcsolatban
állt a lovakkal, csikósként nemcsak gon-
dozta, lovagolta, hanem tanította, idomítot-
ta őket. Ez volt az élete. Megrokkant egész-

sége kemény korlátokat szabott számára, ám a lovak szeretete, a
csikós mentalitás átlendítette a nehézségeken.

Kis műhelyébe lépve a bőr különleges illata csapta meg a hozzá
betérőt. Kantárszárak, nyergek, patracok, karikások, egyéb dísz-
tárgyak, pásztorkészségek igényesen elkészített darabjai kerültek
ki keze alól. Következetes, szigorú tanítóként többeknek megtaní-
totta a fonás mikéntjét és a bőrművesség alapvető fogásait. Meg-
szerzett tudását arra fordította, hogy segítsen másoknak a hagyo-
mány megélésében. Kézműves rendezvényeink rendszeres részt-
vevője, támogatója volt. Ennek köszönhetően 2017-ben segítsé-
gével rendeztük meg Dömsödön az első Pásztornapot, majd ugyan-
abban az esztendőben a Betyárnapot is. Országosan megrendezett
csikós versenyeken bíróként tevékenykedett, a versenyszámok
összeállítását ő maga végezte. Kiterjedt ismeretségi körében sze-
rették, tisztelték.

Távozása a családjában, a lovas világban és Dömsöd kulturális
életében egyaránt nagy űrt hagy maga után.

Nyugodj békében, Misi!
Vass Ilona

Küldetése 
szolgálat volt

2020. november 9-én hirtelen, búcsú nél-
kül hagyta itt Gáspár Laci a családját, ba-
rátait, ismerőseit, munkatársait. Az 1500

fős Dömsödi Horgász Egyesület gazdasági felelőse, motorja volt 47
éven keresztül. Személye szinte összeforrt a Dömsödi Horgász Egye-
sülettel, melynek krónikájába örökre beírta a nevét. 

Életét – családja után – teljesen az egyesületnek szentelte, halála
előtti utolsó napig dolgozott. Eredményes, odaadó munkáját felesége,
Marika támogató háttere biztosította.  

Pozitív tulajdonságai közül talán a legjellemzőbbek, hogy önzetlen,
szorgalmas, segítőkész és tisztességes volt.

Híres lokálpatriotizmusa mellett a Ráckevei Duna-ági Szövetség-
ben és az országos horgászmozgalomban is hathatós és elismert tevé-
kenységet végzett.

Távozása rendkívül nehezen pótolható űrt hagyott maga után, halá-
la egyesületünk számára hatalmas veszteség. Emléke él és élni fog.

Dömsödi Horgász Egyesület vezetősége
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Temetõi 
közlemény

Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét,
hogy akik a dömsödi temetőben 1995-ben
vagy korábban váltották meg szeretteik sír-
helyét, annak a törvény értelmében – 25 év
elteltével –  a sírhelymegváltás érvényessé-
ge idén lejár. 

Amennyiben szeretnék azt megőrizni,
2020. december 31-ig újra meg kell vál-
tani. Ezt a lelkészi hivatalban tehetik
meg: Dömsöd, Petőfi tér 7.

Hivatali idő: hétfő és csütörtök 9-12 óra. 

Telefon: 06-24-434-477.

Köszönettel: 

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség Presbitériuma

Karácsony előtt sokan keresik fel a bevásár-
lóközpontokat, hogy kisebb-nagyobb ajándéko-
kat, valamint élelmiszert vásároljanak, de egyre
többen élnek az internet adta lehetőséggel, ahon-
nan könnyen, gyorsan, sorban állás nélkül tud-
nak rendelni. A bevásárlóközpontokban min-
den egy helyen van, akár rövid idő alatt elintéz-
hetjük a bevásárlást. Az ünnepek előtti hetekben
nagy a tömeg, ahol nem csak vásárlók, hanem
zsebtolvajok, alkalmi tolvajok is megfordulnak,
a megfelelő alkalmat várva, hogy a vásárlók ér-
tékeit eltulajdonítsák.  

Vásárlás során fogadják meg
az alábbi tanácsokat: 

Vásárlás közben pénztárcájukat és kézi
táskájukat ne helyezzék a bevásárlókosárba,
figyeljenek oda mobiltelefonjukra is, azt so-
ha ne külső, látható helyen hordják! Pénztár-
cájukat minden fizetést követően tegyék jól
zárható, biztonságos tartóba, zsebbe, táska
belső zsebébe!

Az ékszerek, értékes telefonok, apró műszaki
cikkek nem csak az ajándékok listáján, gyakran
az ajándékot vásárlónál is előfordulnak. A nyak-
ban viselt értékekre (Mp3, Mp4 lejátszók, tele-
fonok) szintén felfigyelnek a tolvajok, ezért cél-
szerű ezeket diszkréten, a ruha alatt viselni.

A parkolás után és két vásárlás között is el-
lenőrizzék, hogy nem maradt-e a gépkocsi utas-
terében, látható helyen értékes vagyontárgy, ko-
rábban megvásárolt ajándék. A parkolóban mi-
előtt magára hagynák a gépkocsit, ne pakolja-

nak a csomagtartójába, mivel ezt a tolvajok kifi-
gyelhetik. Érdemes már elindulás előtt a cso-
magtartóba rakni azokat a dolgokat, amikre a
következő megállónál már nem lesz szükségük.

A gépkocsiban látható helyen hagyott ruhá-
zat akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha
abban nincs érték, mivel ezt nem tudhatja a tet-
tes, és az ablakbetöréssel történő gépkocsi-fel-
töréshez elegendő lehet pár másodperc.

Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
Megyénkben naponta több gépkocsifeltö-

rést jelentenek be a károsultak. Ezen bűncse-
lekmények esetében szinte mindig a köny-
nyelműség segíti hozzá az elkövetőket a köny-
nyű zsákmányhoz. Az utastérben hagyott ér-
tékek vonzzák a bűnözőket. A műszerfalon
felejtett mobiltelefonra, GPS készülékre, az
ülésen vagy éppen az ülés alatt lévő táskára a
tolvajok gyorsan felfigyelnek. Amennyiben
nem találnak értéket, előfordul, hogy nem tu-
lajdonítanak el semmit sem, azonban a ron-
gálással járó kár és bosszúság ilyenkor sem
elhanyagolható. Kérjük, hogy – az áldozattá
válás elkerülése érdekében – fogadják meg
bűnmegelőzési tanácsainkat!

• Soha, még rövid időre se hagyják személyes
irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gép-
jármű okmányait az autóban! 

• Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az
utastérben! 

• Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden eset-
ben vegyék ki a GPS készüléket a tartójával
együtt! Több esetben a GPS tartó szélvédőn ha-

gyott nyoma miatt is törtek fel gépkocsit! Fon-
tos, hogy töröljék le a tartó helyét! 

• A kivehető rádiót se felejtsék az autóban!
Amennyiben előlapja levehető, kiszálláskor
mindig tegyék biztonságos helyre!

• Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták
csak elpakolni, ne hagyják őrizetlenül a gépko-
csit, hiszen aki figyelte Önöket, fel is törheti au-
tójukat! 

• Mindig zárják be a jármű ajtóit, az ablako-
kat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót, még ak-
kor is, ha csak pár percre szállnak ki!

• Új jelenségként figyelhető meg, hogy a tolvaj
a gépkocsiba bejutva kinyitja a biztonságosabb-
nak vélt csomagtartót is, és onnan tulajdonít el ér-
tékeket. Ezért kérjük, hogy értéket soha ne hagy-
janak autójukban, még a csomagtartóban sem!

Ha mégis baj történik, hívja az ingyenes
rendőrségi segélyhívó számokat: 107, 112.

Ráckevei Rendőrkapitányság

Ünnepi alkalmak gyülekezeteinkben
Dabi Református Egyházközségben

Istentiszteletek az aktuális tájékoztatás szerint lesznek elérhetőek.

Baptista Gyülekezetben
Adventben vasárnaponként 9 órakor Istentisztelet.
December 25-én (pénteken) 9 órakor Ünnepi Istentisztelet.
Január 01. (péntek) 9 órakor Újévköszöntő Ünnepi Istentisztelet.

Katolikus Egyházközségben
Ünnepi alkalmak a hirdetőtáblán feltüntetett időpontokban.

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközségben
Adventben vasárnaponként 10 órakor Istentisztelet a templomban.
December 24. (csütörtök) Szentesti áhítat, mely a gyülekezet honlapján lesz elérhető.
December 25. (péntek) 10 órakor Úrvacsorás Istentisztelet a templomban.
December 26. (szombat) 10 órakor Istentisztelet.
December 31-én (csütörtökön) 15 órakor Óévzáró Istentisztelet a templomban.
Január 01. (péntek) 10 órakor Újévkezdő Istentisztelet.
Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket ünnepi alkalmainkra!
A kialakult  járványügyi előírásoknak megfelelően a maszk használata kötelező, a bizton-
sági távolságot tartsuk be! Az Istentiszteletek megtartása az aktuális előírások függvényé-
ben történik.

Bûnmegelõzési felhívás!
V á s á r l á s
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Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi 

Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: december 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-

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

Várható megjelenés: január első fele

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Balogh László, Bencze István, Bucsiné Mózes
Henrietta, Budai Ignácné, Budai Szilvia,

Csanádi Károly, Csömöri Elly, Földvári Attila,
Ispán Imre, Jancsó Attila, Korona Sándor,

Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József, Rabné
Polgár Edit, Siket Péter, Szabó Andrea, Szőke

Bettina Edit, Tóth István, Varga Gézáné,
Vargáné Gábor Katalin, Varsányi Antal.

Készült 600 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:

Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 
Gábor Áron u. 2/a

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!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-
11.30 óráig, csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig.
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig

Fogorvosi rendelés: Dr. Reza Khodayari
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 14:30–19:30 óráig, kedd, szer-
da: 9–12 óráig, csütörtök: 14:30–19:30 óráig,
péntek: iskolafogászat, 8–13:30 óráig.
Bejelentkezés rendelési időben.

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion

Security számán: 06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Tisztelt Horgászok!
A Dömsödi Horgász Egyesület nyitva

tartása: 2020. december hónapban mun-
kanapokon 8–12 óráig. 

Horgásziroda: Dömsöd, Kossuth L. út 31.
Gazdasági ügyintéző: Kosiczki Tímea.
Bővebb felvilágosítást a 06-30-260-0957

vagy a 06-30-350-8820-as telefonszámokon
kérhetnek!                                 H.E. Elnöksége

Tisztelt állattartók!

A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti
rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a
Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018.
01. 01-től az alábbiak szerint módosul: 
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek:
18.00–19.00, kedd, csütörtök: 8.00–9.00,
szombat: 8.00–10.00.
– Betegellátás, – Védőoltások beadása, –
Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása, –
Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daga-
nat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultra-
hangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógysze-
rek, állatgyógyászati készítmények.

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

Születtek:
Takács Márk – Csehi Szilvia 

LAURA
Geiger Attila – Béczi Éva 

NIMRÓD SÁNDOR
Kovács Imre – Nagy Noémi 

IMRE
Garai Vilmos – Nagy Tímea 

MILÁN
Fábián Gergő – Göllény Piroska 

HUNOR

Házasságot kötöttek:
Király Adrienn Renáta – 

Szász-Kovács Szilárd Mihály
Vince Rebeka – Rakó Károly

Horváth Noémi Ramóna – Horváth Norbert
Gugyela Edit – Tyucodi Attila

Elhunytak:
Kordován István Tamás 72 éves
Bencze Sándor 76 éves
Tőkés János 79 éves
Czaniga Mihály 58 éves
Gáspár László József 74 éves
Hajdu László 62 éves
Farkas István 59 éves
Orsós János 55 éves

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

Anyakönyvi hírek

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407



Lencseleves  füstölt sonkával, zöldségekkel
Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, olaj, 20 dkg

füstölt sonka, 15 dkg apró szemű lencse, 20 dkg sárgarépa, 10 dkg fe-
hérrépa, 15 dkg burgonya, só, bors, 2 evőkanál szárított tárkony, 15
dkg koktélparadicsom, 15 dkg csiperkegomba, fél citrom leve.

Elkészítés: A finomra vágott vöröshagymát és a zúzott fokhagy-
mát dinszteljük puhára az olajon a kockázott sonkával együtt. Adjuk
hozzá a lencsét, a hámozott, apróra vágott sárgarépát, fehérrépát és
burgonyát.

Forgassuk át, sózzuk, borsozzuk, szórjuk rá a tárkonyt, majd önt-
sük fel kb. 1,5 liter vízzel. Lefedve, takarékon főzzük 25 percet a
zöldségeket, majd adjuk hozzá a negyedelt koktélparadicsomot és a
negyedelt gombát. Főzzük még 10 percet a levest, ha szükséges, íze-
sítsük tovább tárkonnyal, citromlével, sóval.

Diós bundában sült hal
Hozzávalók: 1 kg hekkfilé, só, frissen őrölt bors, 2 to-

jás, 2 evőkanál tejföl, 10 dkg darált dió, kb. 15 dkg
zsemlemorzsa, 10-15 dkg finomliszt, kb. 3 dl étolaj.

Elkészítés: A megtisztított hal mindkét oldalát
sózzuk, borsozzuk. A tojást elkeverjük a tejföl-
lel. A diót és a zsemlemorzsát összekeverjük.

Bepanírozzuk a halat: először lisztbe, majd a
tejföllel elkevert tojásba mártjuk úgy, hogy a
halszeleteket teljesen bevonja. Végül a diós
zsemlemorzsába forgatjuk.

A forró olajban ropogósra sütjük, majd papír-
törlőn lecsepegtetjük. Burgonyapürével, főtt rizzsel
is tálalhatjuk.

Pácolt malaccomb almapürével
Hozzávalók: 1 kg alma, 1-2 evőkanál cukor, 2 evőkanál méz, 1,5 dl

ketchup, 1 evőkanál fűszerpaprika, 1 kg malaccomb, só, bors, 1 ká-
véskanál őrölt szegfűszeg, 20 szem szegfűszeg, 2 dl száraz fehérbor.

Elkészítés: Az almát megpucoljuk, a magházát kivágjuk, majd
cukros vízben megfőzzük. Leturmixoljuk.

A mézet, a ketchupot, a fűszerpaprikát összekeverjük, 2 evőka-
nálnyit félreteszünk belőle. A malaccombot sózzuk, borsozzuk,
megszórjuk őrölt szegfűszeggel, bekenjük a nagyobb adag mázzal,
majd lefedve a hűtőszekrénybe tesszük egy napra.

Másnap a húsba szurkáljuk az egész szegfűszegeket, majd magas
falú tepsibe tesszük. Aláöntjük a bort, majd alufóliával letakarva
130 °C-os sütőben sütjük 2 óra 20 percet. A sütés végén levesszük a
fóliát, megkenjük a félretett páccal, és 10 percre 190 °C-os sütőbe
tesszük (fólia nélkül). Felszeletelve, az almapürével tálaljuk, de kí-
nálhatunk mellé sült vagy főtt burgonyát is.

Aszalt  fügés  pulykamell
Hozzávalók: 4 szelet pulykamellfilé (kb. 50 dkg), 12 db aszalt füge,

1-2 kk. őrölt fahéj, 4 alma, 2 narancs, 1 fej vöröshagyma, 1 ek. olaj.
Elkészítés: A sütőt 180 °C-ra előmelegítjük. A húst kiklopfoljuk és

megsózzuk. A fügéket kettévágjuk, és minden szelet húsra 6 db fél
aszalt gyümölcsöt teszünk. Megszórjuk fahéjjal, feltekerjük, megkö-
tözzük, és kiolajozott hőálló üvegtálba tesszük. Lefedjük alufóliával,
és az előmelegített sütőben 30 percig sütjük. Ha letelt a sütési idő, le-
vesszük az alufóliát, és további 15 percig sütjük-pirítjuk a húst.

Az almákat megmossuk, kicsumázzuk és felkockázzuk (nem kell
hámozni). A narancsot meghámozzuk és felkockázzuk. A hagymát
megtisztítjuk és nem túl apróra vágjuk. Serpenyőben az olajon meg-
futtatjuk a hagymát, hozzáadjuk a gyümölcsöket, erre is szórunk ke-
vés fahéjat és összesütjük. A hús mellé kínáljuk köretként.

Csíkos kalács
Hozzávalók: 0,7 dl tej, 12 dkg cukor, 20 dkg finomliszt, 2,5 dkg

élesztő, 10 dkg mazsola, 5 dkg vaj, 15 dkg 20%-os tejföl + a kenés-
hez, 1 tojás, 2 evőkanál cukrozatlan kakaópor.

Elkészítés: A tejet kicsit meglangyosítjuk, majd hozzáadunk 1 tk.
cukrot, 1 tk. lisztet, belemorzsoljuk az élesztőt, és hagyjuk felfutni.
A mazsolákat megmossuk, kevés vízben ázni hagyjuk. 

A lisztet elkeverjük a cukorral, hozzáadjuk az olvasztott vajat, a
szobahőmérsékletű tejfölt, a tojást és a felfuttatott élesztőt, alaposan
kidagasztjuk. Hozzáadjuk a lecsepegtetett mazsolát, és még tovább

dagasztjuk pár percig. Akkor jó a tészta, ha elválik az edény
falától. 

Az elkészült tésztát két egyforma részre osztjuk,
az egyik adaghoz hozzáadjuk az 1-2 evőkanál víz-

zel elkevert kakaóport. 
A kétféle tésztát külön tálba tesszük, letakar-

juk, és meleg helyen kb. 45 perc alatt a duplájára
kelesztjük.

Kivajazunk, kilisztezünk egy 11x30 cm-es,
hosszúkás kenyérformát. A megkelt tésztákat

lisztezett felületen ujjnyi vastagságúra nyújtjuk,
szélessége akkora legyen, mint a formánk hossza.

A két tészta egyforma nagyságú legyen! A natúr tész-
tára rátesszük a kakaós lapot, majd nyújtunk egyet rajta

és szorosan feltekerjük, végüket összefogjuk és a formába
tesszük, majd újabb 20 percet kelesztjük letakarva. A sütőt 170°-ra
előmelegítjük. Elkeverünk 1 ek. tejfölt 1 ek. vízzel, és megkenjük
vele a megkelt tészta tetejét. Az előmelegített sütőben, légkeveréses
fokozaton kb. 20-25 percig sütjük, majd ha már aranybarna a teteje,
alufóliával lefedjük, és további 20 percet sütjük. Tűpróbával ellen-
őrizzük.

Adventi Néró teasüti
Hozzávalók: 15 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 5 tojássárgája, 25 dkg

liszt, 1 cs. vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, 5 dkg sárgabarack-
lekvár, 10 dkg tortabevonó csoki a díszítéshez.

Elkészítés: A sütőt 180 °C-ra előmelegítjük. A szobahőmérsékle-
tű vajat habosra keverjük a porcukorral, majd egyesével hozzáadjuk
a tojássárgákat, végül a lisztet, a vaníliás cukrot és a citromhéjat is
hozzákeverjük. 

Sima csöves nyomózsákba szedjük, és kis halmokat (kb. 2-3 cm)
nyomunk a sütőpapírral bélelt tepsire (ne túl laposakat, mert kicsit
szét fog terülni sütés közben). Az előmelegített sütőben 10-12 perc
alatt világosra megsütjük. Hagyjuk kihűlni. 

Sűrű sárgabaracklekvárral összeragasztunk egy-egy korongot (la-
pos felükkel). 

Gőz felett megolvasztjuk a csokoládét, nejlonzacskóba tesszük, a
sarkát levágjuk (de csak egy kicsit csippentünk le belőle), és a sütik
tetejére locsoljuk a csokit. Ide-oda mozgassuk a zacskót, és csíkoz-
zuk be a sütik tetejét. Hagyjuk megszáradni. Hűvös helyen tároljuk! 

Budai Ignácné
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