
Nem is emlékszem, hogy utoljára mikor is
tartottunk hivatalos képviselő-testületi ülést!
Persze, aztán utánanéztem. 2020. október 28-
án ültek össze hivatalosan a képviselők. Több
mint nyolc hónapja volt az utolsó ülésünk!
Június 29-én délután végre ismét belakhattuk
az OMK házasságkötő termét, és elvégeztük
azt a munkát, amelyet a nyári szünet előtt el
kellett végeznünk! A mögöttünk hagyott hó-
napokban is kikértem a képviselőtársak véle-
ményét egy-egy jelentősebb döntés előtt, de
ez az időszak mégsem volt az igazi önkor-
mányzatiság megtestesítője!

Szerencsére túl vagyunk a járvány mögöt-
tünk hagyott harmadik hullámán! Ez azért nem
jelenti azt, hogy ne legyünk ezután is óvatosak
a vírussal szemben! És ami már szinte elcsépe-
lődött: OLTAKOZÁS, OLTAKOZÁS!

Több mint hároméves kőkemény munka
után ünnepélyesen felavattuk a Hajós park-
ban megépült Dr. Székely Zsigmond Egész-
ségügyi Központot! 2018. január 5-én kap-
tuk meg azt a támogatói okiratot, amely tanú-
sította, hogy a Magyar Állam támogatásával
megépíthetjük azt az egészségügyi objektu-
mot, amely a következő száz évben szolgálni
fogja a Dömsödi Polgárokat! Köszönet és
hála ezért mindazoknak, akik valamilyen
módon segítették az utóbbi évtized legna-
gyobb önkormányzati beruházását! Köszö-
nöm Pánczél Károly országgyűlési képvise-
lőnek, Szabó Istvánnak, a Pest Megyei Köz-
gyűlés elnökének, a kivitelező Eco Saving
Kft. munkatársainak, az alvállalkozóként be-
kapcsolódó Nagy Attilának és Gyivi János-
nak, a Képviselő-testület tagjainak, Kánai
Gergely projektmenedzsernek, az egész pá-
lyázatot levezénylő dr. Bencze Zoltánnak és
Csanálosi Melindának, Vargáné Ágoston Ju-
lianna főépítésznek, a Baloghné Kakuk Em-
ma vezette pénzügynek, a Láng András és a
Pongrácz József által vezetett településfenn-
tartási csoportnak!

Az ünnepélyes átadás után is maradtak
még olyan munkák, amelyek a használatba-

vételi engedélyhez elengedhetetlenek. Ki-
épültek a szükséges informatikai kapcsola-
tok, élnek az új telefonvonalak, és a fogorvo-
si rendeléshez szükséges kompresszor is a
helyére került!

Mint már jeleztem, folyamatosan tájékoz-
tatni fogjuk a közvéleményt az új egészség-
ügyi központ használatba vételének fázisai-
ról! Valamennyi engedély várhatóan július
végére, augusztus elejére lesz a kezünkben!

Június 30-i időponttal dr. Rókusfalvy Sylvia
doktornő nyugállományba vonult! Doktornő-
nek köszönöm a 23 évi szolgálatot azoknak a
nevében is, akiknek ez idő alatt segített a beteg-
ségük leküzdésében! Sajnálom, de megértem
visszavonulását Doktornőnek, és egész Döm-
söd nevében minden jót, elsősorban jó egészsé-
get kívánok a további évtizedekre!

Itt jegyzem meg, hogy Rókusfalvy doktor-
nőt – amíg a praxisnak nem lesz új gazdája –
a III. háziorvosi körzetben dr. Szőnyi Aliz és
dr. Wagner Viktor helyettesíti felváltva a Zrí-
nyi utcai rendelőben. Páratlan héten Szőnyi
doktornő, páros héten Wagner doktor úr fo-
gadja az idetartozó betegeket, a jelzett rende-
lési időben!

Július elseje a Semmelweis nap, tisztelgés
az egészségügy hősei előtt! Valamennyi Döm-
södi Polgár nevében köszönöm áldozatos
munkájukat! A koronavírus járvány idején

tanúsított nagyszerű helytállásuk elismerésre
méltó!

Ugyancsak ezen a napon ünnepeljük a
köztisztviselőket! A Köztisztviselők Napján
szeretettel köszöntöm a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársait! Gratulálok és köszönöm
felkészült, elhivatott szolgálatukat!

Július 17-én a Duna parton Hal-Víz Napot
rendeznek Balogh István Ferenc barátom
emlékére. Most nem az önkormányzat a ren-
dező, hanem a néhai főrendezőnk néhány ba-
rátja döntött a rendezvény mellett! Jöjjenek
minél többen a főzőversenyre, és egy pillanat
erejéig együtt emlékezzünk Istvánra is!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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Nyár, meleg, verőfényes napsütés
és bódító hársillat… Az új egészség-
központ átadása június 18-án 11 óra-
kor. A szép új épület előtt Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, Sza-
bó István, Pest Megye Közgyűlésének
elnöke és Bencze István, Dömsöd
Nagyközség polgármestere, valamint
Hajós Edina mondták el ünnepi beszé-
düket.

Az egykori nyári lak, mely valami-
kor a Hajós család tulajdonában állt,
az államosítást követően iskolaként
működött tovább. Majd civil szerve-
zetek kaptak itt helyet, végül raktárként
funkcionált. A falu sokáig kereste a lehetősé-
gét annak, miként lehetne felújítani és ismét
feladatot adni az épületnek. Ötletek és pályá-
zatok, de valahogy semmi sem mozdult,
mígnem egy új egészségügyi létesítmény ki-
alakítása mutatkozott kedvező lehetőségnek.
A régi alapokon új falak emelkedtek, a kor
elvárásainak figyelembevételével. Így két
háziorvosi körzet, gyermekorvos, védőnők
és a fogorvos költözhet majd be a Dr. Szé-
kely Zsigmond Egészségügyi Központba.

Dr. Székely Zsigmond körzeti orvos annak a
Székely Károlynak az unokája, aki 1846-ban
rektortanító volt Dömsödön, és itt tartózkodása
idején Petőfi Sándor szívesen felkereste egy kis
beszélgetésre. Dr. Székely Zsigmond orvosi pá-
lyafutása alatt odaadással, körültekintően látta
el betegeit, szervezte az elsősegélynyújtó kép-
zéseket, s nevelte az embereket a betegségek
megelőzésére, egészségük megőrzésére. Ren-
delőjének berendezése, orvosi eszközei a Petro-
vics-ház állandó kiállítási anyagát képezik.
Gyógyító munkája előtt tisztelegve kapta az új

egészségközpont dr. Székely Zsig-
mond nevét. 

A Hajós park elnevezés tiszteleg a
dömsödi Hajós család emlékének. Az
eredeti nyári lak vas oszlopai közül ket-
tő az épület előtt mint kandeláber nyújt
esztétikus látványt az ide érkezőknek.

Dömsöd község történelmének for-
málásában egyaránt meghatározó volt
a Székely és Hajós család. A ma is élő
leszármazottak az ünnepségen jelen
voltak.

A szalag átvágását követően lehető-
ség nyílt arra, hogy bárki megtekint-

hesse az épületet. Bár a háziorvosi körzetek köl-
tözése majd egy későbbi időpontban lesz, de
szakavatott szemek már tudták, hogy melyik
helyiség melyik rendelő vagy szolgáltatás hely-
színe lesz. Megható pillanat volt, ahogyan jöt-
tek-mentek az emberek a leendő orvosi rende-
lőkben, és ki-ki saját emlékeit idézte fel. A Ha-
jós család egyik tagja boldogan mesélte nekem,
hogy bizony Ő most erre az alkalomra felvette a
nagymamája cipellőjét, aki annak idején ezek-
ben a cipőkben sétált itt az épület falai közt.
Egykori kedves tanárom szintén nagy lelke-
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Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
ünnepélyes átadása a Hajós parkban



sedéssel mesélte, hogy mikor itt működött az
iskola, merre volt a tanári szoba, és Őneki
hol volt a helye.  Nekem is megvannak a ma-
gam emlékei,  ahogy beleszippantok a meleg
nyári hársfavirág-illatú levegőbe: fölsejlik
előttem Ica néni, Marika néni, akik kellő szi-
gorral tanítgattak a betűvetés fortélyaira, a
bújócskák az iskola udvarán, a forgó játék a
betonasztalon, és sorolhatnám hosszasan…

Most  a Hajós parkban álló Dr. Székely Zsig-
mond Egészségügyi Központ megújulva, ren-
dezett környezettel nyújt segítséget az itt élők
számára az egészségügyi ellátásban.

A felvételek az átadó ünnepségen készültek.
Szöveg és fotó: Vass Ilona

XXXI.  évfolyam  7.  szám 3

Lapozgató
Rovatunkban a 30 éves Dömsödi Hírnök cikkeiből szemezgetünk. 

2000. novemberi számunkban jelent meg az alábbi írás:

110 éves a baptista gyülekezet énekkara
Történelmi feljegyzések szerint 1890 óta folyik többszólamú ének-

lés a dömsödi baptista gyülekezetben. Az első húsz évben feltehetően
időszakosan – ünnepnapokon és alkalmanként – énekelt az énekkar.

A baptista gyülekezetekben az Istent dicsérő éneklés fontos helyet
foglalt el kezdettől fogva. A gyülekezetek megalakulását hamarosan
követte az énekkarok megalakulása is. Az ének a költészet szabályai
szerint leírt imádság, mely tartalmának, hangulatának megfelelő dal-
lammal van ellátva. Az irodalmi igényesség és a zeneművészet segít-
ségével az ének lélekemelő hatást gyakorol a hallgatókra. Az ének- és
zenének nagy hatása van: mozgósít, megnyugtat, örömre derít, kife-
jezi érzéseinket.

A Bibliából tudjuk, hogy már az ószövetségi gyülekezetben is mi-
lyen jelentős volt az ének és zene, az újszövetségi gyülekezetek életé-
ben szintén több utalást találunk az éneklésre vonatkozóan. Az isten-
tisztelet éneklés nélkül nagyon szimpla lenne, a többszólamú éneklés
jelentősen emeli az áhítatot, színessé teszi.

Az első időkben kiemelkedő személyek voltak az énektanításban:
id. Molnár Sándor (1869–1951) és felesége, született Gyökeres Mar-
git. Ekkor még kézzel másolták az énekeket, és hallás után tanulták
meg az énekesek. Sok időt fordítottak az ének tanulására, de örömük
volt benne, lelki élményt jelentett számukra.

Gudmann Gábor nyomdász volt, jól beszélt németül, jártas volt az
irodalomban, jó munkatárs volt az énekek németből magyarra fordí-
tásában. Fiatalos buzgóságával sokat segített az énekek tanításában,
irodalmi munkásságával más énekkaroknak is jó szolgálatot tett.
Sajnos, fiatalon meghalt, nem folytathatta hosszú ideig a dabi bap-
tista gyülekezetben az énekkar tanítását. Szabadi F. Gusztáv a ma-
gyarországi baptista közösségben kiemelkedő személyiség volt,
többször járt Dömsödön – Gudmann Gábornak jó barátja volt – ő is
segített az énekkarok szervezésében, ahol látogatást tett, tehetséges
zenész is volt.

1910 óta folyamatosan működik a dömsödi baptista gyülekezetben
énekkar. Ebben az évben költözött Dömsödre Rácz Miklós Fülöp-
szállásról. Az ének és zene területén tehetséges fiatalember volt, az
első világháborúig ő vezette az énekkart. A háború elvont férfiakat az
énekkarból, lefékezte a munkát, de Isten gondoskodott utánpótlásról.

Id. Tassi Imre (1901–1944) vette át a háború alatt az énekkar veze-
tését. Tehetséges fiatalember volt ő is az ének és zene területén. Rö-
vid idő alatt jelentős zeneismeretre tett szert, néhány év alatt gyakor-
lott karmester lett. Kisegítő karmesterek voltak mellette: id. Tassi Mi-
hály, id. Várkonyi Sándor és Kovács Gábor. Ebben az időben heten-
ként háromszor is tartottak énekórát. Lelkesen és színvonalasan éne-
keltek, a gyülekezetre jó hatással volt az énekkar szolgálata. Az
1920-as évektől vonószenekar is működött a gyülekezetben, ennek is
id. Tassi Imre volt a vezetője.

Ifjú Tassi Imre (1923–1994) vette át édesapjától az énekkar vezeté-
sét 1938-ban. A leghosszabb ideig ő vezette a dömsödi baptista ének-
kart, tehetséges zenész volt. Öt évtizedes karvezetői szolgálata alatt
többen is voltak mellette karvezetők: id. Kovács József, Tassi Mi-
hály, Tassi Béla, Kovács Károly, Mucsi Aladár és Almási Tibor.

1988-ban tette le a karvezetői szolgálatot. Hűsége példás volt, nem
fáradt bele egy fél évszázad alatt sem az énekórák tartásába. Jó me-
móriája volt, ismerte a több kötetnyi baptista énekanyag szövegét,
kottáját szinte teljesen. Hisszük, hogy munkája nem volt hiábavaló,
és jutalma bőséges lesz Istentől.

A dömsödi baptista gyülekezet énekkara énekelt a korábbi időkben
nagyobb énekkari rendezvényeken: Budapesten, Kiskőrösön, Solt-
vadkerten, állami ünnepeken, ökumenikus alkalmakon, több gyüle-
kezetben voltak vendégszolgálaton. Szeretnénk, ha az énekkar a je-
lenben is betöltené Istentől rendelt feladatát, jól képviselné az evan-
géliumi éneklést.                                                                    

Vasadi Lajos
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A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitvatartása
Kedves Olvasóink!

Könyvtárunk új  nyári nyitvatartása: Kedd: 8 – 14 h, Szerda: 8 – 14 h, Csütörtök: 8 – 14 h, Péntek: 8 – 14 h, Szombat: 8 – 12 h.
Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk!

***
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.

Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.

Online hírvadász
Csonka Nóra:

A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolába tanítókat
keresünk. SZOLGÁLATI LAKÁST BIZTOSÍTUNK! 

Érdeklődni: 
Ácsné Jaksa Szilvia intézményvezetőnél a 06-30-678-94-04

telefonszámon vagy a titkarsag@domsodiskola.hu 
e-mail címen.

Tájékoztatás
A szén-monoxid (CO) éghető anyagok (pl. fa, gáz stb.) tökélet-

len égése során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező, belég-
zése során a belélegzett mennyiségtől függően különböző tünetek
jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hányinger; lüktető fej-
fájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs,
légszomj, halál.

Ha a tüzelő-fűtőberendezésünk a helyiségből nem jut levegő-
höz, és az ablak sincs nyitva, ill. nincs rajta szellőző nyílás, akkor a
kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása, és az égéstermék a
lakásba visszaáramlik. Így rendszeresen szellőztetni kell a lakást,
illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén az oxi-
gén-beáramlás biztosításra!

Amennyiben a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigete-
lés, légtércsökkentéssel járóhelyiség-leválasztás, nyílászárócsere,
elszívó berendezés üzembe helyezése), szakemberrel vizsgáltas-
suk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét.

A szénmonoxid-érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van.
Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, CO-forrástól legalább 1,5
méterre kell szerelni.

Összefoglalva, az élet- és vagyonbiztonságunk megőrzésének érde-
kében rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő
tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék-elvezetőket!

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel
megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek. Az élet- és preventív
tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb tennivalója, hogy
tegye lehetővé az ingatlanba való bejutást, a kémény ellenőrzését a
kéményseprők számára.

Országos Tûzgyújtási 
Tilalom 2021. június 24-tõl

A csapadékmentes időjárás és az év első hőhulláma kiszárította
az erdők avarrétegét, és jelentősen nőtt a koronatüzek kialakulásá-
nak kockázata is, országszerte fokozott tűzveszély alakult ki az er-
dőkben. A mai naptól életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a
lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Ma-
gyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasz-
tás okozza. 

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterüle-
ti ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint
azok 200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakóhe-
lyeken is. 

Kérjük, sehol ne dobjanak el cigarettacsikket, használják a
hamutartót. Az eloltottnak vélt cigarettacsikkek apró égő zsa-
rátnokai sok erdő pusztulásáért felelősek.  

A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási ti-
lalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírá-
sok betartása.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a
www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítsé-
gével tájékozódhatnak az érdeklődők. A térkép minden nap 0 óra 1
perckor automatikusan frissül, így minden esetben az adott napon
érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A „napi összefoglalók”
mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők
rendelkezésére áll, amelynek segítségével pontosan be tudják azo-
nosítani a lakóhelyük környékén található erdőterületeket.

Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat meg, környeze-
tünk zöld területei válhatnak fekete, kormos fatörzsekké és fe-
hér hamuvá.

Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel több hetes tűzol-
tást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.
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Tájékoztató a Dömsödi H.E. tagjai részére
Tisztelt Sporttárs! 

A DÖMSÖDI HORGÁSZIRODA NYITVA TARTÁSA:
MÁJUSTÓL MUNKANAPOKON 8–12 óráig. 

CÍME: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A 06-30-260-0957 vagy a 06-30-350-8820-as TELEFON-
SZÁMOKON KÉRHETNEK!

H.E. Elnöksége

Helyszín: Dömsöd Kék-Duna Vendéglő udvara és a Duna-part

9:00 óra Bencze István Polgármester Úr megnyitó beszéde

Tervezett programok:

EREDMÉNYHIRDETÉS: 14:00  és 15:00 óra között

Nevezési lapok igényelhetők:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, tel.: 06 24 533 265

MIZSI Bolt, tel.: 06 70 637 8107
Barkácsbolt, tel.:  06 20 210 4837

Kék-Duna Vendéglő, tel.: 06 30 236 9495

Nevezési határidő: 2021. július 12.

A főzésben résztvevő csapatoknál étel vásárlására nincs lehetőség!
A Kék-Duna Vendéglőben azonban kedvező áron, többféle magyaros étel közül

választhatnak a kedves Vendégek!

13:00 – 14:00 óráig és 15:00 – 18:00 óráig       
zenés szórakoztató programok!

Gyerekeknek egésznapos ugrálóvár és körhinta!

Mentsük meg
értékeinket!
Van településünkön egy olyan meg-

menthető állapotban lévő „48-as Polgári
Kör” zászló, amilyenhez hasonló az egész
országban is alig akad.

Ez a zászló jelenleg a Petőfi Múzeum
kezelésében van. A Dömsödi Kármentő
Egyesület felhívással fordul minden olyan
dömsödi magánszemélyhez, vállalkozó-
hoz, intézményhez, akinek fontos a múlt
kincseinek a megőrzése, hogy fogjunk
össze, restauráltassuk a „48-as Kör” zász-
laját, és helyezzük el olyan méltó helyre,
ahol büszkén megmutathatjuk az ide láto-
gatóknak. 

A restaurálás előzetes költsége: 
500- 600 ezer forint.

Egyesületünk gyűjtést indít a költségek
fedezésére. Saját költségünkből már elkü-
lönítettünk 100.000 Ft-ot erre a célra.

Létrehoztunk egy külön alszámlát bank-
fiókunkban, ahová Ön is utalhat bármi-
lyen támogató összeget.

OTP Bank 11742214-21456066

A számla elnevezése: 
„48-AS KÖR ZÁSZLÓ” 
ADOMÁNYGYŰJTŐ SZÁMLA

Ha kérdése lenne a zászló restaurálással
kapcsolatban, bátran forduljon a Kármen-
tő Egyesülethez akár a Facebook-on, vagy
telefonon: 06-30/227-4494 vagy 06-30/
2111-963.

Dömsödi Kármentő Egyesület

KútfúrásKútfúrás

110-es 
csatornacsővel –

garanciával.

06-30-964-0485

Szeretettel várunk Mindenkit 

2021. július 17-én (szombaton)
a Balogh István Ferenc emlékére rendezett

XV. HAL – VÍZ NAPRA

8:00 órától Főzőverseny kezdete három kategóriában

I. HALÉTELEK
(halból készült sült, főtt, párolt halételek)

II. MAGYAROS ÉTELEK
(pörköltek, gulyások és egyéb magyaros ételek)

III. VAD- ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES ÉTELEK
(vadak, nemzetközi konyha és egyéb speciális ételek)
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Gondoljunk csak bele, hogy a magzat már az anyaméhen belül is
mozog. A mozgásfejlődés már az élet első pillanatától kezdve elin-
dul. Szeressük, érintsük, dédelgessük, dajkáljuk, ringassuk a megszü-
letett gyermeket, mert ez is része az ő fejlődésének. Fontos, hogy az
egyre cseperedő gyermeknek biztosítsunk megfelelő környezetet a
mozgásra. Engedjük gyermekünket minél többet mozogni, hiszen
ezen keresztül kezdi el felfedezni a saját testét és a körülötte lévő vi-
lágot. Érzékszervei is a mozgáson keresztül fejlődnek. A csecsemő és
a kisgyermek mozgással szerzett tapasztalatait az idegrendszere szer-
vezi, rögzíti.

Mindemellett a csont- és izomrendszere optimálisan fejlődik, ha
kellő mennyiségű mozgásinger éri. Tehát a gyermeknevelés egyik
legkönnyebben biztosítható eszköze a MOZGÁS, melyen keresz-
tül játékos, felszabadult formában minden tekintetben fejlődik a
gyermek. 

Jean Piage gyermekpszichológus óta közismert, hogy a mozgás és
az értelmi fejlődés egymással szoros összefüggésbe vannak, és köl-
csönösen hatnak egymásra. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az első
két év alatt a csecsemő ingergazdag környezetben, sok mozgással fel-
fedezhesse önmagát és a világot. A szabad mozgásra nyújtsunk
lehetőséget az alábbiak szerint: a babának legyen biztonsá-
gos és tágas kiságya, pelenkázáskor és fürdetéskor hagyjuk
szabadon mozogni, csiklandozzuk bőrét különféle kelle-
mes anyagokkal, simogassuk és masszírozzuk át testét.
Később legyen kijelölt idő a játékra, melynél pléddel le-
terített területen vagy hempergőben mozoghat a gyer-
mek, és a szülő sok-sok beszéddel, mimikával, énekkel
és ringatással foglalkoztatja őt. Ahogy a baba fejlődik és
növekszik, előkerülhet a babahinta, és különféle labdák.
A babák elkezdenek oldalra kúszni, oldalra fordulni,
majd a kúszó-mászó időszak következik, melyet nem sza-
bad siettetni a járás érdekében, hanem minél inkább elnyúj-
tani. Ugyanis a mászás az agyféltekék közötti kapcsolatokat
fejleszti, mellyel fejlődik a baba síkbeli, térbeli tájékozódása, ki-
alakul a jobb vagy bal oldali dominancia (kezesség). Ez utóbbi ké-
pesség elengedhetetlen lesz az írás-olvasás elsajátításához. Vizsgála-
tok alátámasztják, hogy azok a gyermekek szenvednek tanulási za-
varban, figyelemhiányban, akiknél kimaradt a mászás fázisa.

A kisgyermekek mozgásformái a sok gyakorláson át elkezdenek
tökéletesedni. Mire az óvodába érkezik a kis 3 éves, már a legked-
veltebb és legtöbbet gyakorolt mozgásformája a mászás lesz. A 3-4
évesek már 30 cm magas akadályok átlépésére is képesek lesznek,
próbálják a labdát elkapni. Futni még bizonytalanul tudnak, de 4-5
éves korukra nagy változás következik. Járásuk biztonságosabbá
válik, és már a lépcsőn való közlekedés sem okoz gondot. Egyre
magasabb akadályok átlépésére lesznek képesek. 6-7 évesen az
akadályokat már nem csak átlépik, de át is tudják ugorni. A bordás-
falra fel- és lemásznak, függeszkednek. Tudnak célba dobni, de jel-
lemzően a fiúk ezen a téren jobban fejlődnek. Az óvodások szíve-
sen táncolnak, melynek során sokszor a felnőttek mozgását utánoz-
zák, követik. A 6-7 éves gyermekeknek a nagymozgások végrehaj-
tásához szüksége van a megfelelő fejlődésre, mert ez az alapja a fi-
nommozgások fejlődésének. Óvodáskor végére, iskolára éretten a
gyermek mozgása akaratilag befolyásolt lesz, képes mozgását és vi-
selkedését kordában tartani. A rendszeresen tornázó gyermekek
akár elsajátíthatják egyes sportágak alapjait is, mint pl. szertorna,
úszás, futball, birkózás stb.

Az optimálisan fejlődő gyermek ezeken az állomásokon szépen
végighalad kisebb-nagyobb eltérésekkel. De mi van azokkal a gyer-
mekekkel és szüleikkel, akik nincsenek ilyen szerencsés helyzetben?

Nehéz ma szülőnek és pedagógusnak lenni. Sok minden megválto-
zott, más lett az elmúlt évtizedek alatt. Megváltoztak a gyermekek és
a körülöttünk lévő világ is. Éppen ezért olyan nevelési-oktatási mód-
szereket kel felkutatni, amelyek figyelembe veszik a gyermekek
egyéni sajátosságait, különböző fejlődési ütemüket. Folyton változ-
nunk, megújulnunk és alkalmazkodnunk kell a körülményekhez és az
adott gyermekhez.

Amennyiben nem figyelünk kellőképpen oda gyermekünk össze-
hangolt (koordinált) mozgásának fejlődésére, az akár egész életére ki-
ható mozgáskoordinációs problémákat vonhat maga után. Marton Dé-
vény és munkatársai szerint az idegrendszer teljes beérése szükséges
ahhoz, hogy elsajátíthassuk a beszédet, az írást és az olvasást. Az
idegrendszer beérése a mozgásminták egymásutánjában és egymásra
épülésében vagy egymás mellettiségében történik meg. Ezek egyre
bonyolultabb mozgásformák elsajátítását teszik lehetővé, mely funk-
ciók befolyásolják a szem-kéz koordinációt, egyensúlyérzéket, irány-

és iramérzékelést, térészlelést, tempóérzéket, és sok más terület
mellett a gondolkodás fejlődésével is összefüggésben vannak.

Az óvodáskorú gyermekeknél leggyakrabban előforduló
két mozgásfejlődési zavar a hipermobilitás (túlmozgé-
konyság) és a mozgásgátoltság. A túlmozgékonyságra
jellemző, hogy a gyermek mozgása gyors, kapkodó, fej-
letlen a kézügyesség – finommotorika. Ezeknél a gyere-
keknél gyakran tapasztalható beszédfejletlenség is. A
túlmozgékonyság hátterében húzódó okok lehetnek szo-
ciális ártalmak, mint például az elhanyagoltság, szoron-

gás, mellőzöttség. A mozgásgátoltság az előbbieknek épp
az ellenkezője. A gyermek nem elég motivált környezeté-

nek mozgásos, cselekvéshez kapcsolható megismerésére. A
negatív társas, emberi kapcsolatai visszavetik, gátolják ebben

a megismerési folyamatban (nem mer nyitni környezete felé), így
mozgásfejlődése lelassul, megáll.

A lemaradásban lévő gyermeknél nagyon fontos az időben elkez-
dett mozgásterápia, mellyel csökkenthető a probléma súlyossága, és
olykor tünetmentessé is tehető a gyermek. 

Amely gyermek mozgásában elmaradott, néhány működő mozgás-
fejlesztési módszer ajánlható. Ilyenek a:

– Dévény-módszer: A korai életkorban a felismert kórképet gyó-
gyítani tudja. Egyedi eljárással hat az idegrendszerre, és helyreállítja
az izmok és inak kóros állapotát. 

– Alapozó terápia: Komplex mozgásfejlesztésen alapul. Idegrend-
szert fejlesztő terápia, mely révén újraindítják az emberi fejlődéstani
mozgássorozatot.

– Katona-módszer: Az idegrendszeri károsodással születettek ko-
rai differenciáldiagnózisa és korai neuroterápiája. Fontos végigmenni
a mozgás-, érzékszervi fejlődési soron: helyzetváltoztatás-kúszás,
felegyenesedés-mászás, helyváltoztatás-járás.

A mozgásfejlesztés minden gyermek számára fontos, melyet a játék-
ban, a táncban, a fizikai mozgással járó tevékenységekben gyakorol-
hat. Az óvodában mi is arra törekszünk, hogy minél színvonalasabb já-
tékokkal, változatos mozgásformákkal és eszközhasználattal kielégít-
sük az óvodások mozgásigényét megfelelő fejlődésük érdekében.

Csiszárné Stefánovics Kinga Katalin
óvodapedagógus

Óvodai hírek

A mozgás jelentõsége a gyermekek életében –
csecsemõkortól – óvodás korig
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Alsós és felsős tankerületi díjazottak:
Csécs Aliz 5. b, Bai Máté Károly 6. a.
Bolyai Természettudományos Csapatverse-
nyen elért eredményeikért:
„Unikornisok” 3. helyezés: Ambruska László,
Fabók Fruzsina, Farkas Boglárka Emma, Fo-
dor Fanni.
„Nyerőcsapat” 4. helyezés: Bancsók Kiara,
Crisan Krisztián Benett, Fazekas Bianka, Ga-
csó Jázmin.
„Szupercsapat” 2. helyezés: Bányai Tamás,
Mendi Karina Kitti, Szabó Nóra, Varga Csilla.
Gacsné Gábor Marianna emlékére mate-
matikai oklevél:
Szabó Nóra 4. a.
Sport (érem):
Labdarúgás 8. b Bábel Levente Dávid

8. b Bucsi Andás
8. b Csörgő Hunor István
8. a Kakas Bence Zoltán

8. b Krisztián Kristóf Zsolt
8. b Kudar Zalán Gyula
8. b Liptai Áron

Kajak-kenu 8. b Barta Nikolett Viktória
8. a Czeller-Kovács Abigél

Cecília
8. b Klszák Evelin
8. a Mészáros Fanni
8. b Szeile Bernadett Klaudia

Kézilabda 8. b Ambruska Bernadett
8. b Izsák Fanni
8. b Kiss Vivien Zsuzsanna
8. a Takács Ágnes

Lovaglás 8. b Dobrai Nóra
8. b Perger Panka Zsófia
8. a Takács Zita

Tánc 8. a Gonda Gréta Zsófia
8. a Lacza Hanna
8. a Matus Alexandra Virág

Büszkék lehetünk, hiszen idén nagyon sok nyol-

cadikos diák részesült megérdemelt jutalomban.
Iskolánk tankerülete is több tanuló kiemelkedő
munkáját jutalmazta elismerő oklevéllel.
Tankerület díjazottjai:
Takács Zita (8. a), Baranya Ábel, Csimma
Roland Gábor, Katona Marcell, Liptai Áron,
Barta Nikolett Viktória (8. b).
8 év kitűnőség:
8. a: Horváth Fanni, Lacza Hanna.
8. b: Ambruska Bernadett, Katona Marcell,

Perger Panka Zsófia.
SZMK által adott díjak:
Berki Szabolcs, Csaplár Tünde, Imre László,
Molnár Anna, Móricz Miklós, Szakál Emese,
Basa Gergő József, Izsák Fanni, Kiss Vivien
Zsuzsanna, Kunu Rebeka Erzsébet.
Polgármester által alapított díj:
8. a Mészáros Fanni
8. b Baranya Ábel, Bucsi András, Katona

Marcell, Liptai Áron.

KITŰNŐK:
1. a Ács Elza, Balogh Tirza Klára, Gonda Han-

na, Herman Enikő Hanna, Horváth Bíbor,
Kiss Alexandra, Pálfi Léna, Rab Dominika
Kinga, Slezák Dóra Orsolya, Szabó Péter
Gergely, Szekeres Sára.

1. b Bai Hanna, Bangó Bálint Döme, Bucsi
Henrietta Sára, Ila Amira Hanna, Kiss
Zalán István, Szabó Janka, Szijjártó Anna
Júlia, Gonda Szófia Róza, Varga Lídia.

1. c Dobos László, Feke Kornél, Gonda Gréta
Napsugár, Ruskó-Hunyadi Zsófia Karoli-
na, Szabó Emese, Szegedi Szonja, Zsákai
Jusztina.

2. a Balázs Botond András, Radó Anett, Radó
Fanni.

2. b Csécs István, Szombati Kornél, Tarr Lili.
3. a Ambruska László, Fazekas Bianka, Farkas

Boglárka Emma.
3. b Balogh László Levente, Bucsi Bence, Hor-

váth Anna, Jakos Csenge, Kudar Csanád

Levente, Nagy Gergő Zsigmond, Omiliák
Dávid, Szabó Balázs.

4. a Bányai Tamás, Kultsár Heidi Gerda, Szabó
Nóra, Mendi Karina Kitti.

4. b Gonda Eszter Izabella, Kakas Zoé Viktória,
Malzseniczki Csenge, Tarr Csenge, Timár
Renáta.

5. a Madarász Zalán, Rakszegi Zamira.
5. b Basa Lara Noa, Csécs Aliz, Jakos Csongor.
6. a -
6. b Crisan Krisztina Beatrix, Tarr Zoltán.
7. a Balogh Zoltán István, Kadók Boglárka,

Várkonyi Imre Márton.
7. b Ambruska Laura, Ispán Máté, Juhász Vivi-

en Viktória, Katona Vivien, Papp Mihály.
8. a Horváth Fanni, Kiss Ramóna Ildikó, Lacza

Hanna, Takács Zita.
8. b Ambruska Bernadett, Baranya Ábel, Csim-

ma Roland Gábor, Dobrai Nóra, Katona
Marcell, Klszák Evelin, Liptai Áron, Perger
Panka Zsófia.

JELESEK
1. a Balogh Renáta Nikolett.
1. b Baranyai Hanna Rezeda, Fazekas Hanna,

Kovács Kristóf, Sándor Petra.
1. c Csajági Máté, Mányi Lujza Mária.
2. a Gombos Alexandra, Kiss Nándor Antal,

Rakó Patrik Károly.
2. b Csaplár Zsombor, Kovács Regina, Rab

Sándor Benedek, Selmeczi Olivér Attila.
3. a Bancsók Kiara, Fabók Fruzsina, Fodor

Fanni, Gacsó Jázmin.
3. b Balogh Viktória Katalin, Bokor Boglárka,

Kiss Áron, Varga Petra.
4. a Pelle Regina Olívia, Varga Csilla.
5. a Balogh Kristóf, Csorba Krisztina Henrietta.
7. a Balogh Antal.
7. b Farkas Evelin.
8. a Czeller-Kovács Abigél Cecília, Kakas Ben-

ce Zoltán.
8. b Bábel Levente Dávid, Kiss Vivien Zsuzsanna.
Bábelné Varga Judit, Pethesné Nyári Katalin

Kitûnõk, jelesek a 2020/2021. tanévben

Jutalmazások a ballagáson és az évzárón

Végeredmény:
Elem Olaj

1. a 1047,5  g 2 l
1. b - 3 l
2. a 1100 g -
2. b 11800 g 6 l
3. a 6300 g -
3. b 600 g 8 l
4. a 1000 g 35 l
5. a 9200,5 g 18,5 l
5. b 3115 g 3,5 l
6. a 2600 g 319 l

6. b - 1,5 l
7. a 22000 g 38,5 l
7. b 400 g 65 l
8. a 3500 g 19,5 l
8. b 14400 g 18,5 l

Olajgyűjtés
1. helyezett: 6. a – 319 liter
2. helyezett: 7. b – 65 liter
3. helyezett: 7. a – 38,5 liter

Elemgyűjtés
1. hely: 7. a – 22000 g, 2. hely: 8. b
– 14400 g, 3. hely: 2. b – 11800 g.

Iskolai hírek
Iskolánk több tanulója részt vett

a Trianoni békediktátum 100. év-
fordulójára és a Nemzeti Összetar-
tozás Programja alkalmából a
Dömsödi Kármentő Kulturális
Egyesület és a Nemzeti Összetarto-
zás Programiroda által kiírt pályá-
zaton.

Az eredményhirdetésre gálamű-
sor keretében került sor.

Gratulálunk minden díjazott csa-
patnak!

1. helyezett: 
Baranya Ábel 8. b, Basa Gergő 8.
b, Izsák Fanni 8. b, Szeile Berna-
dett 8. b.
2. helyezett: 
Gonda Gréta 8. a, Idrányi Csaba
nagypapa, Idrányi Szilvia édesanya.
3. helyezett: 
Matus Alexandra 8. a, Horváth
Fanni 8. a, Lacza Hanna 8. a.
Különdíj: 
Móricz Miklós 8. a, Nagy Eszter
édesanya, id. Móricz Miklós
édesapa.

Használt olaj- és elemgyûjtés
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Tabló: 
Ratkai B.

Tünde

Tabló: 
Krisztián Karina
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A ballagó osztályok névsora
ABC-sorrendben:

8. a 

osztályfőnök: 
Csömöri Erzsébet

Anda Krisztina, Babity Márk, 
Berki Szabolcs, Budai Éva
Dzsenifer, Czeller-Kovács

Abigél Cecília, Csaplár Tünde,
Gonda Gréta Zsófia, 

Horváth Fanni, Imre László,
Kakas Bence Zoltán, Kiss
Ramóna Ildikó, Kolompár
Dóra Csepke, Kun Anita

Roxána, Lacza Hanna, Matus
Alexandra Virág, Mészáros

Fanni, Molnár Anna, Móricz
Miklós, Ponyori Benjámin

Ferenc, Sankó Bence, 
Solymosi Richárd, Szakál

Emese, Szombati Zsombor,
Takács Ágnes, Takács Zita.

8. b 

osztályfőnök: 
Pethesné Nyári Katalin

Ambruska Bernadett, 
Bábel Levente Dávid,

Baranya Ábel, Barta Nikolett
Viktória, Basa Gergő József,

Bucsi András, Csimma Roland
Gábor, Csörgő Hunor István,
Dobrai Nóra, Fekete Márk

Krisztián, Izsák Fanni,
Katona Marcell, Kiss Vivien
Zsuzsanna, Klszák Evelin,

Krisztián Kristóf Zsolt,
Kudar Zalán Gyula, Kunu

Rebeka Erzsébet, Liptai Áron,
Nagy Ferenc Richárd, Perger
Panka Zsófia, Szeile Bernadett

Klaudia, Tóth Dávid.

Tanárok:

Ácsné Jaksa Szilvia, Bábelné
Varga Judit, Pethesné Nyári

Katalin, Vida Zsoltné, Thamó
Emőke, Bencze Noémi,

Faragó Attila, Mészáros Pálné,
Béczi János, Ispánné Czibolya

Andrea, Földváriné Balikó
Mariann, Gerenday Éva,
Czeller Piroska, Balázs

Lajosné, Pergerné Kenesei
Krisztina, Szabóné Lévai

Csilla, Szabó Péter, Ambruska
Margit, Péter Ildikó,

Feketéné Patonai Nóra,
Patonai István, Patonai
Istvánné, Csonka Nóra, 

Varga Anikó.

Európában Hollandia után Magyarországon van
a legnagyobb szerepe a kerékpáros közlekedésnek.
Ez pontos szabályozást igényel a hatóságoktól,
ami a KRESZ-ben pontosan szabályozva van.
Gyakran tapasztalom, hogy ezeket a szabályokat
kisebb-nagyobb mértékben megszegik a közsé-
günkben közlekedő kerékpárosok. Időnként ta-
pasztalom, hogy a kisebb gyermeket úgy védi a
szülő, hogy mellette halad a kerékpárjával, esetleg
két gyermek esetén hárman haladnak egymás mel-
let. Nem szabályos, és nem szerencsés, mert az au-
tó nehezen tudja előzéskor a megfelelő oldaltávol-
ságot tartani. A gyermek részéről viszont rossz be-
idegződés keletkezik, ezért is kerülendő. Tapaszta-
lom még, hogy gyalogosátkelő helyen a kerékpár-
ról nem száll le az illető, hanem fenn ülve hajt át a
zebrán. Szabálytalan és veszélyes! A hibák ellené-
re az autósoknak, motorosoknak külön figyelmet
kell fordítani a kerékpárral közlekedőkre, hiszen
nagyon sérülékeny a kerékpáros. Fontos közleke-
dési eszköz a bicikli, ezért vigyázzunk rájuk!

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok 
közlekedésének szabályai 

(kivonat a KRESZ-ből)

54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerék-
pársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autó-
busz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósá-
von vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, il-
letőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehető-
vé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvo-
nalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez hú-
zódva kell közlekedni.

(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az út-
test kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá
ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint tilos, kerék-
párral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és leg-
feljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad
közlekedni.

(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a jár-
dán csak egy sorban szabad haladni.

(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra be-

kanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra

bekanyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia, és

azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó
szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.

(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöl-
tött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a ke-
rékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Ket-
tőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött
személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.

(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között abban az esetben szabad közle-
kedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson

a) előre fehér, hátrafelé piros színű, folyamatos
vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt
helyeztek el, és

b) lakott területen kívül kerékpáros fényvissza-
verő mellényt (ruházatot) visel.

(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött sze-

mélynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerék-

párutánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kap-
csolni;

d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal von-
tatni;

e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra
egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a ve-
zetésben akadályozó vagy a személy- és vagyon-
biztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szál-
lítani;

f) kerékpárral állatot vezetni.
(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés

b) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)-f) pontjá-
ban foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerék-
párok – a quad és a mopedautó kivételével – közle-
kedésére is alkalmazni kell azzal, hogy

a) lakott területen a kerékpársávon segédmoto-
ros kerékpárral közlekedni,

b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast
szállítani,

c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsol-
ni nem szabad.

(9) A három- vagy négykerekű segédmotoros
kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a
jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.

(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a
gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem
veszélyeztetheti.

(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését kö-
vetve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat
jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a kerékpár-
úton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell közle-
kedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként
megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve
kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek
ki, és az úton kerékpárnyomot (158/k. ábra) is kije-
löltek – ha a közúti jelzésekből más nem követke-
zik –, a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közle-
kedhetnek.

A fontosabb szabályokat akartam csak megje-
lentetni, de összességében úgy tűnik, hogy minden
idevonatkozó szabály fontos.

A előző számban megjelenő cikkre sok reagá-
lást kaptam. Nagy változást a parkolás ügyében
még nem tapasztaltam, de bízom benne, hogy a
szabályok ismétlése használni fog Dömsöd Közle-
kedésének is.

Varsányi Antal

Gondolatok a kerékpáros
közlekedésrõl Dömsödön
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Júniusban is több alkalommal riasztották
egyesületünket káreseményekhez és téves jel-
zéshez is. 

Egy 2016-ban beadott KEHOP-1.6.0-15-
2016-00021 számú pályázaton egyesületünk
nyert, és júniusban kapott 6 darab könnyített
tűzoltó védőruhát, 6 darab bakancsot, 6 darab
sisakot és 6 darab tűzoltó védőkesztyűt.

Ez a pályázat kimondottan az „Erdőtüzek” fel-
számolását segítő eszközök beszerzésére és az eb-
ben részt vevő egyesületek, járási mentőcsopor-
tok tagszervezeteinek segítésére került kiírásra. 

Vonultunk:

38. esemény: június 4-én nem sokkal 12 óra
után kaptunk Apajra tűzesethez jelzést. A fenti
címmel szemben lévő szomszéd reggel óta tü-
zel, fekete füst száll a környéken, nem tudják,
mit gyújthatott meg. Az eseményhez a Kun-
szentmiklós 1-es és a Dömsöd ÖTE vonult.

39. esemény: június 4-én 18:47-kor kaptuk a
riasztást: Dömsöd, Rizling közben tüzelnek, fe-
kete füst száll fel. A bejelentő nem tudja, hogy
mit tüzelnek, csak azt tudja, hogy nincs vizük.
Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.

40. esemény: június 7-én 8:23-kor kaptuk a
riasztást: Dömsöd, Öregszőlőhegy, Présház utca
egyik ingatlanjában rosszul lett egy 70 éves em-
ber, a bejutáshoz és az ő mozgatásához kérik a
segítségünket. Riasztott szerek: Keve/1, Döm-
söd ÖTE/1.

41. esemény: június 14-én 10:20-kor kaptuk a
riasztást: Kiskunlacháza, Gárdonyi Géza utcá-
ban az iskolában az emeleten ég a könyvtár. Az
eseményre riasztva lett: Keve/1, Délegyháza
ÖTE/1, Dabas/Vízszállító, Pest/KMSZ, Döm-
söd ÖTE/1, Sziget/2, XX/1, XXII/1. Beavatko-
zott és a helyszínen tartózkodik: Keve/1, Szi-
get/2, Délegyháza ÖTE/1, Érd/50, Pest/KMSZ
– a többi egység vissza lett fordítva. A ráckevei
kollegák a tüzet megfogták, lefeketítették! Az
épületet mindenki elhagyta. Egy teremben volt
a tűz, személyi sérülés nem történt. A terem-
ben a világítótest gyulladt ki, a megolvadt
műanyag a linóleum padozatra csöpögött, és
ez okozhatta a tüzet.

42. esemény: 16-án 18:11-kor kaptuk a riasz-
tást: Dömsöd, Nyárfa sétányon szemét és avar, ná-
das ég. Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.

43. esemény: 8-án 18:15-kor kaptuk a riasz-
tást: Dömsöd, Tatár közben a bejelentő erős füs-
töt lát, udvaron szemetet égetnek. Riasztott sze-
rek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.

44. esemény: június 24-én 9:44-kor kaptuk a
riasztást, műszaki mentésben kérik a segítsé-
günket, egy autó bezáródott, és egy 2,5 éves kis-
gyermek, illetve a kulcs is a bezáródott autóban

van. Az apa gyorsan megoldotta a helyzetet, és
az ablakot betörve ki tudta nyitni a kocsit! Így a
riasztott egységekre nem volt szükség, és a kicsi
is jól van! Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd
ÖTE/1.

BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

Az aratás nem csak a gazdáknak, a tűzoltók-
nak is sok munkát ad.

A mezőgazdasági gépek tüzei és balesetei
mellett a bála- és tarlótüzek is komoly kihívás
elé állítják ez idő tájt a tűzoltókat. 

Az ilyen típusú tüzek sokszor nehezen meg-
közelíthetőek, és az oltóvíz helyszínre juttatása
is nehézkes, ugyanakkor a mezőgazdasági tűz-
esetek száma szerencsére tavaly a sokéves átlag
alatt maradt. 

A mezőgazdasági gépek közül leggyakrabban
a kombájnok és bálázók gyulladnak ki, de trak-
torok és egyéb haszonjárművek is veszélynek
vannak kitéve az év aszályos időszakaszában. 

Baj esetére a járművekben tanácsos több jó
állapotú kézi tűzoltó készüléket elhelyezni, a
megelőzést pedig a lézeres ponthőmérő és a
hőkamera segítheti.

Szertár:
Mindig egy kicsit előrébb kerülünk a kész-

hez, mindig ahogy van idő, valami készül. 
Jelen fázisban az ajtók készülnek. A szárnyak

külső-belső burkolása, szigetelése. 
Ha elkészülnek, festésük lesz a következő lé-

pés, és aztán megkezdődhetnek, vagy inkább foly-
tatódhatnak a belső munkák, villamoshálózat to-
vábbi kiépítése, a csarnok rész teljes kifestése.

Nagyon-nagyon köszönjük, hogy folyamato-
san segítenek minket és támogatják fejlődésünket!

K Ö S Z Ö N J Ü K ! ! !

Ha támogatni szeretné egyesületünket technikai
fejlődésében vagy működésében, itt megteheti:

Takarékbank Zrt. dömsödi fiókja
Egyesület számlaszáma: 
51700272 - 10903818 - 00000000
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!
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! 
Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
Akedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
Akedvezményezett neve: 
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalun-

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

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

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

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

Beavatkozások júniusban
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Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(Ávt.) 42/B § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási he-
lye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése ér-
dekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szol-
gáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az ál-
lat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságá-
nak és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi fel-
adatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elő-
írt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási köte-
lezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Tehát akik jelen
ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten
kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás 2021. július 31-ig tart.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Dömsöd Nagyközség köz-
igazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró
adatlapot” legkésőbb 2021. július 31. napjáig a Dömsödi Polgármesteri
Hivatalba (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) személyesen vagy postai úton,
vagy a domsod@domsod.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni!
A nyomtatvány Dömsöd Nagyközség honlapjáról is letölthető.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási köte-

lezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amelynek
legkisebb összege 30.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartal-
mazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az ada-
tokban bekövetkező változásokat (pl. tulajdonos-változás, eb elhullá-
sa) írásban bejelenteni.

Együttműködésüket köszönöm!
dr. Bencze Zoltán jegyző

Dömsödi Polgármesteri Hivatal
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

EBÖSSZEÍRÁS – adatszolgáltatási kötelezettség ebtartóknak!
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A Pest Megyei
Iparkamara tanács-
adó szolgálatához
a világjárvány idő-
szakában számta-
lan kérdés érkezett
a megnövekedett
online vásárlások-
hoz kapcsolódó és
ezzel együtt a szin-
tén növekvő sze-

rencsétlen vásárlásokból származó jogviták ren-
dezési lehetőségére vonatkozóan. 

Előfordult, hogy a vásárlónak nem a megren-
delt árut küldték, hibás, rendeltetésszerű haszná-
latra nem alkalmas terméket szállítottak, vagy
sem a terméket nem küldték, sem az előre átutalt
vételárat nem fizették vissza. A határon átnyúló
jogügyletek tekintetében az európai uniós orszá-
gokban működő webáruházakból külföldről tör-
ténő vásárlásokat vizsgáljuk. Határon átnyúló a
jogvita akkor is, ha magyarországi lakóhelyű vá-
sárló a külföldi áruházban – a helyszínen – példá-
ul egy fúrógépet vásárol, de az a jótállási idő alatt
működésképtelenné válik, és szeretné a fogyasz-
tói jogát érvényesíteni. A cikk segítséget nyújt a
határon átnyúló fogyasztói érdekvédelem szabá-
lyozásának átláthatóságához. 

Az Európai Unió fogyasztóvédelmi joganya-
gát az jellemzi, hogy közösségi szinten nem jele-
nik meg egységes fogyasztóvédelmi jogszabály,
hanem a fogyasztóvédelmi előírásokat elsősor-
ban áru- és szolgáltatás-specifikus irányelvek és
ajánlások tartalmazzák. A tagállamok saját nem-
zeti jogalkotásukon keresztül eltérő jogforrási
szinten vezették be a közösségi előírásokat. Nem
minden tagállamban fogadtak el fogyasztóvédel-
mi törvényt. Az EU azon tagállamai, amelyek
önálló fogyasztóvédelmi törvényt alkottak, a tör-
vények szabályozási tárgyát és körét illetően el-
térő megoldásokat alkalmaztak.

Magyarországon a jogalkotó önálló fogyasz-
tóvédelmi törvényt fogadott el. 

[1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelem-
ről — (röviden: Fgytv.)]

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

Hazánkban a fogyasztói érdekvédelemi jogalko-
tás nem a fogyasztóvédelmi törvény létrehozásával
kezdődött. Előzménye volt a termékfelelősségről és
a nemzeti szabványosításról szóló törvény, a labora-
tóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek
akkreditálásáról szóló törvény, a versenytörvény, a
házaló kereskedésről szóló miniszteri rendelet, to-
vábbá a fogyasztóvédelem hatékonyságának javítá-
sáról és a fogyasztóvédelmi szabályozás korszerű-
sítésének koncepciójáról szóló kormányhatározat. 

A fogyasztóvédelem alapvető intézményeit (sza-
vatosság, jótállás, hibás teljesítés, általános szer-
ződési feltételek [röviden: ÁSZF], megtévesztő

szerződési klauzulák, közüzemi szerződések) a
Polgári Törvénykönyv [2013. évi V. törvény]
szabályozta. A fogyasztóvédelmi rendelkezések
megsértésével összefüggő szankciókat a sza-
bálysértési törvény rendezte, egyes tényállások a
Büntető Törvénykönyvben jelentek meg. A haté-
kony fogyasztóvédelemhez megfelelő jogi és in-
tézményi háttér szükséges. Hazánkban a jogi hát-
teret a fogyasztóvédelmi törvény [röviden:
Fgytv.] megteremtette. 

A fogyasztóvédelemben a vitás ügyek többsé-
ge belföldi, de nem ritka a határon átnyúló fo-
gyasztói jogvita sem, ezért fontos megismerked-
ni a szabályokkal. A határon átnyúló fogyasztói
jogvita az adásvételi vagy szolgáltatási szerződés
kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében
az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási
helye Magyarországon található, és a vállalkozás
székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől el-
térő európai uniós tagállamban van, vagy az érin-
tett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye
más európai uniós tagállamban található, és a
vállalkozás székhelye Magyarországon van. Ma-
gyar vállalkozás székhelye alapján alanya lehet a
határon átnyúló fogyasztói jogvitának. 

[Fgytv. 1997. évi CLV. törvény 2. § u) pont]
Külföldi kereskedővel szemben keletkezett fo-

gyasztói jogvitáról beszélünk, ha külföldön hibás
terméket vásároltunk, vagy a garanciális termék
itthon meghibásodott. Ez a leggyakoribb jogeset.
Ilyen eset akkor fordul elő, ha külföldi tartózko-
dásunk időtartama alatt külföldi cég üzletében vá-
sároltunk. Európai uniós irányelv alapján a kül-
földi eladó is felelősséggel tartozik a hibás teljesí-
tésért. A vásárló (fogyasztó) külföldön is a termék
eladójával kerül szerződéses jogviszonyba, ezért
hibás teljesítés esetén a hazai szabályozással
egyezően írásban kell a külföldi kereskedőhöz
fordulni. A vásárló a szervizzel nem kerül jogvi-
szonyba, a szerviz a kereskedővel történt megál-
lapodás (szerződés) alapján végzi el a vásárolt ter-
mék javítását vagy kiállítja a csereutalványt, ha a
termék nem javítható vagy a javítás gazdaságta-
lan lenne. Először a kereskedővel célszerű tisz-
tázni, vihetjük-e, küldhetjük-e a hibás terméket
közvetlenül a szervizbe (márkaszervizbe) és me-
lyikbe, illetőleg ha van magyarországi szerviz, el-
végezheti-e a külföldön, uniós tagállamban vásá-
rolt termék garanciális javítását úgy, hogy nem
veszítjük el a további időszakra a garanciát.

A hibás teljesítés miatt a külföldi kereskedő-
nek visszaküldött termék szállítási vagy posta-
költségét a fogyasztónak kell előlegezni, de az
anyagköltséggel és a munkadíjjal együtt ezek a
költségek a kereskedőt terhelik, ha a panasz
megalapozott volt. A tapasztalat azt mutatja,
hogy a külföldi kereskedő általában vitatja a ter-
mék visszaküldésével járó költségek megtérítésé-
nek kötelezettségét. Az alaptalan fogyasztói pa-
nasztól érdemes tartózkodni, mert jelentős, meg

nem térülő költség-
gel jár.

A vásárlástól szá-
mított hat hónapon be-
lül a kereskedőnek
kell bizonyítania, hogy
a termék a vásárláskor
hibátlan volt, a hiba
oka a vásárlást követő-
en a nem rendeltetés-
szerű használatból
ered. Ezt követően a fogyasztó szakértői véle-
ménnyel bizonyíthatja, hogy a hiba oka a vásár-
láskor is megvolt, de az csak az idő múlásával és
a használat során vált felismerhetővé.

Ha a hibás teljesítés a kereskedővel történt kap-
csolatfelvétellel nem rendeződik és fogyasztói jog-
vita keletkezik, igénybe vehetjük a magyarországi
Európai Fogyasztói Központ (röviden: EFK) se-
gítségét. A magyar EFK az egyedi fogyasztói pa-
naszok tekintetében ingyenesen nyújt segítséget, il-
letőleg közreműködik a jogvita rendezésében. 

Elérhetőségei:
Európai Fogyasztói Központ
Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/
europai_fogyasztoi_kozpont
e-mail: info@magyarefk.hu
telefon: (1) 896-77-47
A fogyasztói jogvita rendezéséhez a magyar

EFK a kereskedő üzlete szerinti tagállam Euró-
pai Fogyasztói Központjának – mint a hálózat
tagjának közreműködését veszi igénybe. Az EFK
hálózat az Európai Unió 27 tagállamában, továb-
bá Norvégiában és Izlandon működő nemzeti eu-
rópai fogyasztói központokból áll. A határon át-
nyúló fogyasztói érdekvédelem tekintetében a
tagállamokat külföldnek tekintjük. 

Magyarországon vagy az Európai Unió vala-
mely tagállamában is beszerezhető gépet, eszközt,
berendezést, készüléket stb. – általában tartós fo-
gyasztási cikket – lehetőleg ne vásároljunk az Eu-
rópai Unión kívüli országokban a jogérvényesítés
korlátozott lehetőségei miatt. Előfordulhat, hogy
ilyen esetben csak az időigényes, költséges bírósá-
gi út lesz járható, vagy a vásárló kényszerűen eláll
a követeléstől és elfogadja a veszteséget.

A helyszínen és a külföldi webáruházból, illetve
webshopból történő online vásárlási formát is hatá-
ron átnyúló vásárlásnak nevezzük. A magyar nyel-
vű weboldalakon történő megrendelések esetében
is előfordulhat, hogy más országban – tagállamban
vagy más országban – működő kereskedővel ke-
rültünk kapcsolatba, ahol a magyartól eltérő jogor-
voslati szabályok érvényesülnek. A megrendelés
előtt érdemes tisztázni, ki működteti a weboldalt,
és fontos a vásárlás feltételeit is megismerni. 

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó

európai uniós kkv-tréner

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Fogyasztói érdekvédelem helyzete, ha európai uniós országok
üzleteiben vagy webáruházaiban vásárolunk
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IGÉNYEK
Ez most egy ilyen morgolódós írás lesz. Jobb híján ülök a tévé előtt,

kezemben a távirányítóval, és kapcsolgatok. Kb. fél másodpercenként
arrébb egy csatornát. Már nem is emlékszem, milyen volt az az érzés,
amikor csak két csatorna volt: az egyes és a kettes. A ketteshez volt a té-
vékészülék tetején egy elemes „adapter”, amit be kellett kapcsolni. Ak-
kor tudtad nézni a kettest. Persze most úgy emlékszem vissza, hogy
mindig a kettesen voltak a jobb műsorok. Na most viszont van több mint
50 csatorna, mégsem tud az ember megállapodni. Vagy csak ritkán. Per-
sze régen olyan műsorok előtt is ott ültünk, amiről ma már fél másod-
perc után továbblépünk. Változtak az igények? Vagy a szokások? Is-is.
Az az érzésem, hogy nem feltétlenül a jó irányba. Valahogy szerintem
lejjebb adtuk. Tévében, irodalomban, művészetben és a mindennapi
életben. Belefásultunk? Vagy csak egyszerűen elfogadjuk azt, amit ka-
punk? Mi az, amitől megváltoztak az igényeink, a jóra, a szépre, az érté-
kesre? Miért fogadjuk el a giccset, az értéktelent olyan könnyen? Talán
lassan már fel sem ismerjük... Itt és most könnyebb a kérdéseket felten-
ni, mint választ találni rájuk. Mindenesetre a következőkben néhány
példán keresztül megpróbálom érzékeltetni, mire is gondolok.

Kezdjük mindjárt a médiával, ha már a bevezetőben is erről volt szó!
Több – hát minek is nevezzem – „nagyon könnyű zenei csatorna” is
nézhető manapság. Mindenki azt nézi, ami számára kedves vagy szóra-
koztató. Sajnos azt viszont senki és semmi nem határozza meg, hogy
hol van az a szint, ami alatt ezeket az egyéni performanszokat ki kéne
zavarni még a stúdióból is, nemhogy felvenni! Úgy érzem, soha nem
fogom megérteni, hogy mi győzi meg azokat a szerencsétleneket, akik
elhiszik magukról, hogy ők aztán biztosan tehetségesek! Hát nem! Sőt
már a zeneszerző és a szövegíró (ha volt) sem volt az! Emberünk aztán
szépen felveszi a kínai fényes zakóját, kipakolja a fukszot a fekete pó-
lóra, osztán otromba mozgással tolja a „hoj-álomálo-málomé” és ha-
sonló, mély mondanivalójú magyar(?) világslágereket bőrkalapban. Ez
egy műsor az ominózus csatornán. Kérem, a csatorna működik, profi-
tál, tehát ennek komoly nézőközönsége lehet! Ezek után ne is csodál-
kozzak azon, amikor ezt a színvonalat elérve szerencsétlen hangszertu-
lajdonosok hiszik azt, hogy ez már a zene – hurrá, lehet lakodalmat vál-
lalni! Na. Tökéletesen igazuk van! Lehet! Erre van igény!

Lássuk a rádiót – még mindig zene. Szombat este autózom. A stúdi-
óban DJ Marhanagynevű. Na kérem. Szépen előveszi az egyébként ön-
magában már jól megírt, bizonyított és már régóta közkedvelt slágere-
ket, majd szépen rákever egy 140-150-es tempójú tuc-tucot. Osztán le
se állítja! Jönnek a nóták, Boney-M, Neoton, Hungária, Bikini ugyan-
arra a tuc-tucra! Se tempó, se hangnem, se, se, se... Az a legjobb, ami-
kor egy lírai dalt is ugyanarra a ritmusra húz rá. Na most figyeljen a
Kedves Olvasó! Ebben az a „szakmai”, hogy ezt így meg tudja csinál-
ni! Bizonyám! A rádióhallgatók imádják DJ Marhanagynevű-t, tehát
ezt fogyasztják és erre van igény!

Hagyjuk a zenét, mert máshol is vannak nagy bajok! Viszont, ha már
említettem az esküvői bizniszt, hát időzzünk még el néhány dolognál
ezzel kapcsolatosan. Ott van rögtön a fotós. Ha valóban érti a dolgát, és
profi, akkor valószínűleg méregdrága. Ezért aztán lejjebb mennek az
igények. Csak az a baj, hogy néha nagyon. Nézegetem az esküvő után
az ifjú házaspárok által büszkén kiposztolt képeket, és sajnos egyre
több részletek nélküli menyasszonyi ruhát látok, egyre több koromfe-
kete árnyékot a szemgödrökben, kitekert, természetellenes pózokat,
vagy éppen a fényesre vikszelt Audi mellett zsebre dugott kézzel pózo-
ló vőlegényt, a menyasszony meg valahol a háttérben! Persze ez lehet,
hogy csak nekem tűnik fel, kezdem azt hinni, hogy sznob vagyok, mert
egyébként erre van igény!

A mai világban talán az embereket jobban meggyőzi a lájkok száma
a közösségi oldalakon, mint a személyes, őszinte vélemény! Lájk, oszt
kész! A Jóskapista meg nézi, hogy: „Nézdmá’ mennyi lájk van rajta!
Akkó’ biztos jó is! Művész vagyok, no!” Aztán annak hiszi magát. Jól
van az úgy. Maradjunk még egy kicsit a fotóknál. Mindenki zsebében
ott a mobiltelefon – egész jó képeket lehetne csinálni velük. Ezzel
szemben ömlik az internetre és a közösségi oldalakra a sok rossz kép!
Néha már azt sem tudom elképzelni, hogy azzal az eszközzel, amivel
készült, hogyan sikerült ilyen rosszat csinálni! Ez azt jelenti, hogy az il-
lető már a gép intelligens automatikáját és szoftverét is képes megza-
varni, és a modern technika minden vívmánya és segítsége mellett sem
tud jót csinálni! Na ez a művészet! Még mindig nem lenne baj ezzel, de
kiposztolja és lájkolják! Nem értem! Igaz, hogy Bors néni mögött a
háttér a részletes, de bemozdult, és az is igaz, hogy Bors néni arcából
semmi sem látszódik, mert a gép az ellenfény miatt nem tud mit csinál-
ni, de ez egy fotó Bors néniről! Alá is írja, hogy mit ábrázol! Jaj, de ara-
nyos – nem? Nem! A többiek, akik ismerik Bors nénit meg lájkolják!
Ez nap mint nap előfordul – sajnos még fotóscsoportokban is! Megint
én vagyok a morgós. Nézik, lájkolják, erre van igény!

Ha már közösségi média, még egy érdekesség a YouTube háza tájá-
ról. Aki nem tudná, ez egy videós tartalommegosztó oldal, ahol az álta-
la készített kisfilmeket, videókat bárki megoszthatja, közkinccsé teheti.
Ha „elég jó tartalmakat” töltesz fel, amit sokan néznek, és sokan felirat-
koznak a csatornádra, akkor a szolgáltatóval szerződést köthetsz, és a
kisfilmjeidhez csatolt reklámokból komoly bevételre is szert tehetsz.
No akkor most jön a sokk! Az egyik legkedveltebb csatorna, amely a
gazdájának többmillió forintot hozott, több százezres megtekintéssel,
csokitojások kicsomagolásáról tartalmaz videókat!!! Megvan? Az ille-
tő kicsomagolja a tojást és megnézi, hogy milyen játék van benne! Ezt
nézik több százezren! Még egy hasonló sztori – szintén több százezres
megtekintést generált az egyik közösségi oldalon az a kis videó, ami-
ben egy maci látható kb. fél percig mozdulatlanul az asztalon. Majd
egyszer fogja magát, és (talán a huzat hatására) dob egy hátast! Ennyi!
Több százezres megtekintés! Valaki még alá is kommentelte, hogy ne-
ki az a rész tetszik, amikor elborul... Erre van igény!

Számos ilyen történetem lenne még. Tényleg erre van igény? Tény-
leg ezekre van igény? Miért nem tudjuk eldönteni józan paraszti ésszel,
mi a szép, és mi nem? Van egyáltalán igény a szépre? Vagy már annak
a szintje is máshol van? Tényleg ki kell posztolnunk az összes kínrím-
mel készült versutánzatot, vagy a semmitmondó elkattintgatott képe-
ket? Olvasgassuk, nézegessük, de miért osztjuk meg a világgal? Azért,
hogy lássa mindenki, hogy már mi is alább adtuk? Az elmúlt hónapban
írtam arról, hogy az embernek tartás kell. Az, hogy bizonyos dolgok-
ban nem adjuk alább, az tartást ad. Inkább ezt tudják rólunk, mint azt,
hogy nem vagyunk képesek megkülönböztetni egymástól a valódi és
az erőltetett értékeket. Valódi értékeket nehezebb teremteni – mitől
lesznek valódiak? Attól, hogy megmaradnak! Később is! Amikor a
giccs és a hamis már rég az enyészeté lesz.

Hofinak az egyik dala kezdődik így:
„– Te, nézd már! Kotta van a szemétben!
– Ááááá! Dehogy! Szemét van a kottában!”
Ha már Hofi, Koós János mesélte, hogy a szimfonikus zenekari kon-

certje után Hofi felhívta, és gratuláció helyett csak ezt mondta a tele-
fonba: – Soha ne add alább!

Ezzel a gondolattal szeretném befejezni ezt az írást, ami most egy ki-
csit panaszosra sikeredett: ne adjuk alább! Legyen tartásunk, és ismer-
jük fel a szemetet! Úgy legyen!

gondolatait leírta: 
Ispán Imre

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
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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 tizennegyedik részeként Kollár Katalinról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

1958. október 6-án született Hódmezővá-
sárhelyen. Édesanyja Csuka Irén, aki első
férjét elvesztette a háborúban. Egy kislány-
nyal maradt egyedül. Fontos volt neki, hogy
második férje ne csak őt, hanem a gyermekét
is elfogadja, sajátjaként szeresse és nevelje.
Ő lett Kati édesapja, Kollár István, aki kato-
natisztként dolgozott. Laktak Hódmezővá-
sárhelyen, Szabadszálláson, Tapolcán, attól
függően, hova szólította a munkája.

Kati idős szülők késői gyerekeként született
meg 18 évvel féltestvére után. Tapolcán egy tár-
sasházban laktak. Ahogy írja: „Jó gyerekkorom

volt, félelem nélküli. Mindenkinek volt mun-
kája, nem féltünk.” Szeretetben nőtt fel. Mi-
vel a családban mindenki dolgozott, nagyob-
bacskán ún. „kulcsos gyerek” lett. Édesapja
fontosnak tartotta a pontosságot, a megbíz-
hatóságot. A lakásuktól tíz percre száz nyulat
neveltek. Etetésük, itatásuk a napi feladatok
egyike volt. Ha végzett a kiadott munkákkal,
akkor mehetett a játék: bújócska, babázás,
lubickolás a közeli patakban. 

Na meg a biciklizés, aminek a pályavá-
lasztáshoz is köze lett: hetedik osztály után,
biciklizés közben ugyanis baleset érte. Kór-
házba került, ahol a sebészeten a térdsérülé-
sét kezelték. A légkör, az illatok, a fehér kö-
penyek, a gyógyítás… Ekkor határozta el,
hogy ő is az egészségügyben fog dolgozni.

Az elhatározást tett követte. 1973-ban Bu-
dapesten a Semmelweis Ignác Egészségügyi
Szakközépiskolában kezdte meg a tanévet.
Gyakorlatát a Gyáli úti kórházban és az Ist-
ván Kórházban töltötte.

Érettségi után az István Kórház szülésze-
tén kezdett el dolgozni, közben elvégezte a
szülésznői tanfolyamot. „Ennél szebb szak-
ma nincs” – mondja. 

Időközben férjhez ment, terhes lett, majd
1981. október 8-án megszületett Kata lánya.
Salgótarjánban laktak, mivel a férje munkája
ide szólította.

1983. április 11-én Eszter, 1991-ben Marian-
na jött a világra. A család 1984-ben Dömsödre
költözött. 

Nem csak örömök, hanem szomorú ese-
mények is történtek ezidőtájt: három hónap

alatt elvesztette először az édesapját, majd az
édesanyját.

1986-ban visszament dolgozni az István
Kórház szülészetére. Az utazás, a gyerekek arra
kényszerítik, hogy közelebb vállaljon munkát.
A szeretett szakmáját fel kellett adnia a család,
a gyerekek érdekében.  Így lett először szociális
gondozó Dömsödön, majd a III. körzet megala-
kulásával dr. Pesti László mellett 1 évig, dr.
Bulhardt István mellett másfél évig, dr. Rókus-
falvy Sylvia mellett pedig 1998 szeptemberétől
nyugdíjazásáig (2017. július 15-ig), nyugdíjas-
ként pedig 2021. április 1-ig dolgozott.

Munkájához újabb szakképesítéseket kel-
lett megszerezni: 1996-ban a körzeti ápolóit,
2008-ban a „HÍD” felnőtt szakápolóit.

Munkájában mindig arra törekedett, hogy
a betegekkel jó kapcsolatot alakítson ki, bi-
zalommal forduljanak felé.

2013-ban elvált. Három fiúunoka büszke
nagymamája: Katának Gergő fia 9 éves,
Bence 6 és fél éves. Mankának pedig 2 éves
Misukája van.

A nyugdíjas éveket a családjára, saját ma-
gára szánja. Szeretne minél tovább egészsé-
ges maradni. Biciklizik, gyalogol, látogatja
vagy fogadja a gyerekeit, az unokáit, progra-
mokat szerveznek a barátnőkkel együtt. Szá-
mára a legfontosabb a gyerekeinek, unokái-
nak segítése, célja, hogy összetartsa a tágabb
családot.

KOLLÁR KATALIN

A szülők

Unokahúga pulzusát méri

Manka, Kati, Kata (a menyasszony) 
és Eszter
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A bajnokság befejező mérkőzésein változó eredmények születtek.
Dömsöd : Mogyoród 6:2 (3:2)
A gólok sorát Moharos Péter nyitotta meg a 27. percben. A tizenhatos

jobb oldaláról félmagasan zúdított a hálóba. 2 perc múlva egyenlített az
ellenfél Ferenczi révén. A 30. percben Szabó István volt eredményes. Is-
mét vezettünk. Hamarosan jött a válasz ismét Ferenczi révén a 40. perc-
ben. A szünet előtt még ismét vezetést szerzett a Dömsöd, most
Cserna Gábor volt eredményes. A szünet után már csak a
jól játszó Dömsöd szerzett gólokat. Cziráky Tamás és
Szabó István kétszer talált az ellenfél kapujába.

Egy jó csapatot sikerült nagy gólaránnyal le-
győzni, szellemes, jól szervezett játékkal.

Ezután még két idegenbeli mérkőzés követ-
kezett.

Nagykovácsi : Dömsöd 7: 2 (4:2)
Az előző mérkőzés ellentettje volt ez a csata.

Az utolsó helyen szerénykedő Nagykovácsihoz
11 játékossal érkezett a csapatunk. Már a 27. perc-
ben 4:0-ra vezettek a hazaiak. Ezután felcsillant a re-
mény, hiszen Cserna Gábor és Balogh Viktor ért el gólt. A
szünet után azonban folytatódott a sikertelenség. Király János még a
mérkőzés elején megsérült, ugyan végig a pályán volt, de nagy mérték-
ben zavarta a sérülése. Még a tetejében Balogh Viktort a 67. percben és
Nagy Attilát a 81. percben kiállította a játékvezető. Mondhatjuk, hogy ez
minden tekintetben egy rosszul sikerült meccs volt.

A következő mérkőzésen sokkal jobban játszott csapatunk.

Gyál : Dömsöd 4:3 (3:1)
Már a 15. percben vezetést szerzett csapatunk Riegel Bence révén.

Ezután azonban a hazaiak értek el három találatot. A szünet után Rösch
Péter két góljával sikerült kiegyenlíteni, de a 72. percben ismét magához
ragadta a vezetést a hazai csapat.

Ebben az évben a vírus és sok más körülmény tizedelte a csapatot. A
bajnoki év folyamán játszott vagy 30 játékos csapatunkban. Alap-

vetően képzett, jó labdarúgókról van szó, de csapatként
kevésbé funkcionált jól a Dömsöd SE, ami idáig in-

kább az erénye volt. Gondot okoz még az is, hogy
a csapat átlagéletkora magas, és a sérülések
gyakrabban tizedelik a csapatot, hiszen az
edzésekre sem mindig sikerül ideérni azoknak
a játékosoknak, akik munkájuk időbeosztása
miatt ezt nem tehetik meg. Az elért eredmény

ilyen körülmények között elfogadhatónak
mondható.
Bizakodásra adhat okot a DUSE U 17-es bajnok-

ságban szereplő csapata, akik a 3. helyen végeztek a
bajnokságban. Zömében 15 éves gyerekek alkotják a csapa-

tot. Sajnos a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy a
2021/22-es bajokságban csak U 19-es bajnokságot indít, ami továb-
bi hátrányokat fog jelenteni a szinte már felnőtt ellenfelekkel szem-
ben. Ez a döntés a megyei vezetők részéről szinte érthetetlennek lát-
szik innen lentről.                        

Varsányi Antal

7. helyen végzett felnõtt labdarúgó csapatunk 
a Pest megyei labdarúgó bajnokság III. osztályában

Megérkezett a nyár, aki teheti, szabadság-
ra megy és elutazik nyaralni. Azonban van-
nak, akik ezt használják ki, és bűncselek-
ményt követnek el a pihenni vágyók sérel-
mére, mert a betörők és a tolvajok soha sem
mennek szabadságra! 

Igaz a mondás: „Alkalom szüli a tolvajt”,
de az alkalmat ne teremtsék meg nekik!

Az alábbiakban néhány olyan megoldásra te-
szünk ajánlást, melyek figyelembevételével el-
kerülhetik, hogy sértetté váljanak, rossz emlé-
keik maradjanak erről a nyárról. 

A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett
alszanak, nappal az ajtókat is nyitva tartják. A
betolakodó rovarok ellen a szúnyogháló megfe-
lelő védelmet biztosít, de értékeik védelme
szempontjából nem jelent megoldást. Javasol-
juk, hogy nappal, amikor nem tartózkodnak ott-
hon, a legnagyobb meleg ellenére is zárják be az
ablakokat, ajtókat.

Amennyiben éjszaka nyitott ablak mellett
szeretnek aludni, az illetéktelen behatolás
megakadályozására használjanak a bizton-
ságtechnikai üzletekben kapható mozgatható,
mozgásérzékelővel ellátott riasztókészüléket,
mely a nyitott ablak közelében elhelyezve
hangjelzéssel riaszt egy esetleges behatolás
esetén. Ez a mobil riasztóberendezés alkal-

mazható az udvaron, erkélyen elhelyezett ér-
téktárgyak, kempingezés során a sátorban, la-
kókocsiban elhelyezett értékek védelmére is.
A hatósugarába kerülő mozgó tárgyak, sze-
mélyek jelenlétét hangadással jelzi.

Amennyiben üdülni megy a család, kérjék
meg rokonukat, megbízható szomszédjukat le-
vélszekrényük rendszeres ürítésére, ugyanis a
megtelt levélszekrény árulkodó jel lehet a tolvaj
számára arról, hogy hosszabb ideje nem tartóz-
kodnak a lakásban. Arra is megkérhetik megbí-
zottjukat, hogy ne csak a virágokat locsolja
meg, hanem az utcai függönyöket alkalmanként
húzza el, kapcsolja be a rádiót vagy a tévét. Ker-
tes ház esetén jó módszer, ha szomszéd vagy is-
merős az önök lakása előtt parkol esetenként
gépkocsijával.

Hosszabb út előtt hasznos a gépkocsit ellátni
különböző elektronikus védelmi berendezések-
kel, mint pl. elektromos indításgátló, riasztóbe-
rendezés. Amennyiben utazás közben megáll-
nak pihenni, ne hagyják az autót lezáratlanul,
értékeiket ne hagyják látható helyen, tegyék a
csomagtartóba. 

Az ún. trükkös lopás hazánkban és külföldön
is előfordulhat. Az autópályák mellett található
parkolóban, benzinkútnál kiszúrják az autó ke-
rekét, és azt követve, megállás után, segítséget

imitálva, a kocsiban utazók figyelmét elterelve
tulajdonítanak el értékeket a gépkocsiból.   

Amennyiben strandon, fürdőben töltik sza-
badidejüket, lehetőleg vegyék igénybe az érték-
megőrzőt. Ha nincsen, a parton hagyott értékek-
re felváltva vigyázzanak, soha ne hagyják őri-
zetlenül táskáikat, csomagjaikat! A törölköző
nem jelent biztonságot! Csak annyi pénzt vigye-
nek magukkal, amennyi szükséges ahhoz, hogy
jól érezzék magukat és biztonságban hazajussa-
nak! Figyeljenek saját és mások értékeire, a lo-
pás ezzel megelőzhető!

Ha bajba kerül, hívja a 107-es vagy 112-es
segélyhívó számokat!

Kellemes nyarat kíván a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztálya

Alkalom szüli a tolvajt!
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„Egy elszármazott vérvonal: Hajós Menyhért családjának története
Dömsödtől – Szadáig” címmel, ifj. Jancsó Attila ötödik kiadványát
mutatta be az érdeklődő közönségnek. Meghívott vendég volt Rába
Krisztina, a Hajós család szadai ágának leszármazottja. A kiadvány-
ban olvasható családi levelek, egyéb dokumentumok, fotófelvételek
forrása a szadai Hajós archívum. A megjelent kiadvány bevezetőjében
a Hajós család őstörténetével ismerkedhetünk meg, melyben az eliga-
zodást a részletes családfa nagyban elősegíti. Szadára való elszárma-
zás, majd a történelem viharai jól nyomon követhetőek a nagyközön-
ség elé tárt fényképekkel is jól szemléltetett dokumentációban.

A bemutatón Kö-
vendy Angéla tanárnő
kérdezgette a gyűjtőt
és a leszármazottat a
kutatás indíttatásáról,
folyamatáról, tapasz-
talatokról.

Az érdeklődő kö-
zönség nemcsak a könyv
létrejöttének mozzana-
taiba kapott bepillan-
tást, hanem a Hajós
család személyes tár-
gyaiból álló kiállítást
is megtekinthette. 

Igazi kuriózumnak
számított Csapó Ádám
közel 130 db-ból álló
képeslapgyűjteménye
Dömsödről. A zöm-
mel XX. századi ké-
peslapgyűjtemény íze-
lítőt adott Dömsöd arculatának változásairól.

Az alkalom baráti beszélgetéssel és egy kis frissítő elfogyasztásá-
val záródott.

Kicsiny Községünk nagy történetének ötödik megjelent kötete ifj.
Jancsó Attilánál és az elárusítóhelyeken érhető el.

fotó és szöveg: Vass Ilona

Július 26-án, a Szõgyényi Emlékházban...

Az alábbi szolgáltatásokkal állunk ren-
delkezésükre:
– információátadás az aktuális szociális ellátá-

sokról,  
– tanácsadás: (gyermeknevelési; lelki – mentá-

lis; életviteli; foglalkoztatási; családi konflik-
tus), hivatalos ügyintézés: 

– családtámogatási ellátások (pl.: GYES, GYET,
családi pótlék);

– egészségkárosodottakat megillető ellátások

(pl.: megváltozott munkaképességűek ellátá-
sának igénylése, fogyatékossági támogatás);

– saját jogú nyugellátások (pl.: öregségi
nyugdíj);

– hozzátartozói nyugellátások (pl.: özvegyi
nyugdíj, árvaellátás);

– egyéb (pl.: kérelmek, beadványok elké-
szítése),

– pszichológus általi megsegítés,
– adományok közvetítése.

Ügyfélfogadás helye: 
2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

Ügyfélfogadás ideje: 
hétfő, szerda: 8:00 – 16:00

péntek: 8:00 – 12:00
Telefon: 

06-24-523-146, 06-24-523-149, 
06-24-523-128, 06-24-523-145

E-mail:
domsod.gyermekjoleti@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Istentisztelet:
Vasárnap 9 óra

17 óra

Lelkipásztor: 
Dr. Urbán Gedeon

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

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk,

KISS SÁNDOR Tanár Úr
életének 86. évében 2021. június 19-én elhunyt.

Búcsúznak Tőle felesége, lányai, vejei, unokái és dédunokái.
Szeretettel és nagyrabecsüléssel emlékeznek rá volt tanítványai,
akiket a zene szeretetére nevelt a Dömsödi Általános Iskolában.

„Nem, nem haltam meg.
Csak egy angyal csókolt meg.
A csókkal elrepültem.
Elvette terhem,
Szabad lettem.”

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Nyitva: kedd, péntek, szombat 10–16 óráig.

Az emlékhely az előírásnak megfelelően maszkban és
oltási igazolvány felmutatásával látogatható!

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: 500 Ft

A Dömsödi Hírnök hirdetési árai
1 oldalas 15 000 Ft + áfa = 19 050 Ft
1/2 oldalas 8 000 Ft + áfa = 10 160 Ft
1/4 oldalas 4 500 Ft + áfa = 5 715 Ft
szavas 100 Ft + áfa = 127 Ft/szó

Az árak fekete-fehérben értendőek. A színes hirdetés ennek
duplája. Hirdetés feladás, fizetés az Önkormányzat főpénztárában.

(Gyenge Ildikó: Nem haltam meg! )
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Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi 

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

ISSN: 2060-2820
e-mail: domsodihirnok@freemail.hu

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

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

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

feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, 
Budai Szilvia, dr. Csanádi Károly, Csiszárné Stefá-
novics Kinga, Csonka Nóra, Csömöri Elly, Föld-
vári Attila, Ispán Imre, Krisztián Karina, Orbánné
Kiss Judit,  Pongrácz József,  Ratkai B. Tünde, 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: 
Dömsöd, Zrínyi út 8/a. Tel.: (06-24) 436-180
Rókusfavy doktornő 2021. július 1-től
nyugállományba vonul. Helyettesítését
Szőnyi doktornő és Wagner doktor úr lát-
ja el az alábbi rendelési idők szerint: 
„A” hét: dr. Szőnyi Aliz
Hétfő: 8:00–10:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 8:00–10:00, Csütörtök: 15:00–17:00,
Péntek: 12:00–14:00.
„B” hét: dr. Wagner Viktor
Hétfő: 11:00–13:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 11:00–13:00, Csütörtök: 17:00–19:00,
Péntek: 12:00–14:00.
A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelő
Dömsöd, Szabadság u. 42.

Gyermekorvosi rendelés 2021. január 4-től
„A” hét (páratlan hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő: 8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda: 14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek: 8–11 dr. Szekszárdi Margit

Tanácsadás
Hétfő: 15–17 dr. Czúth Ildikó

„B” hét (páros hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő: 8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda: 14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek: 14–17 dr. Czúth Ildikó

Tanácsadás
Szerda: 10–12 dr. Szekszárdi Margit

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 – 18.00 
Szombaton: 8.00 – 12.00

Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720

Születtek:
Katona Péter Antal – Mészáros Dóra

DORKA

Bajnóczi Tamás Zoltán – Lacza Szilvia
NÓRA SZILVIA

Házasságot kötöttek:
Kopunovics Zoltán – Tollas Bernadett

Necsász Márk – Gózon Brigitta

Kanabé Barna – Könczei Szidónia

Elhunytak:
Lázár Ferencné Szemler Margit 84 éves

Badenczki Pál 80 éves

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

Anyakönyvi hírek

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!)

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion

Security számán: 06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

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