
Az ’56-os forradalom emlékünnepén – már hozzászoktunk – a Ju
és Zsu Társulat tagjai, kiegészülve néhány iskolás fiatallal, idézték
fel a szabadságunkért vívott harcok légkörét! Hitelesen, hiszen az
előadás alatt összeszorult a gyomrom a forradalmi hangulattól!
Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk ünnepi beszédében elgon-
dolkodtató párhuzamot vont az akkori és az utóbbi két évtized esemé-
nyeiről. Érdemes elolvasni az egész beszédet!

Szép lassan eljutunk oda, hogy ismét a koronavírus járvány uralja a
mindennapjainkat! A nyári hónapok lélegzetvétele után tovább nyo-
mul ez a mocskos vírus! Befurakodik a munkánkba, a családi éle-
tünkbe, a szórakozási szokásainkba. Kezd elegünk lenni belőle! Ele-
günk van, és éppen ezért nem söpörhetjük félre a problémát azzal,
hogy „na én biztosan meg fogom úszni”! Nem fogja megúszni! Nem
egy vírus- és oltástagadó ismerősöm van, aki csak a súlyos fertőzés
után ismerte el azt a téveszmét, amelyet eddig képviselt! Előzzük
meg a tragédiákat! Nagyon kérek mindenkit, hogy oltakozzanak, ha
még eddig nem vették fel valamelyik oltást! Az oltás szinte az egye-
düli garancia arra, hogy nagyobb krízis nélkül megússzuk, ha a szer-
vezetünkbe kerül a vírus! Persze, a folyamatos fertőtlenítés (a kezün-
ket különösen), a zárttéri maszkhasználat csak tovább erősíti esélyün-
ket a vírussal vívott harcban! Dömsödöt is egyre inkább hatalmába
keríti a járvány! Hivatalosan ötven körüli fertőzött személyről tu-
dunk, de nagyon valószínű, hogy a tényleges vírushordozók száma
ennél sokkal több! Csak rajtunk múlik, hogy lesz-e erőnk megfékezni
a koronavírus legújabb mutációját, hogy ne hatalmasodjon el rajtunk!

Az esős idő beálltával ismét szembesültünk az útjaink egy jelentős
részének nagyon rossz állapotával. Az elmúlt tíz évben közel húsz ki-
lométernyi utat aszfaltoztunk, de ez nem nagyon vigasztalja azokat,
akik csapadékos idő esetén csak gumicsizmában tudnak közlekedni
az utcájukban! A lehetőségeink korlátozottak! A következő évtize-
dek feladata lesz – hangsúlyozom: évtizedeké – hogy a több tíz kilo-
méternyi poros utat szilárd burkolattal lássuk el!

Vidámabb témával folytatva: nagyon jó ütemben folyik a „Prome-
nád fejlesztése Dömsödön” című beruházásunk. A múlt héten ellen-
őrzést tartottak a támogató Kisfaludy 2020 Zrt. munkatársai, és min-
dent rendben találtak. Jó lenne, ha az időjárás engedné a projekt mi-
nél előbbi befejezését, a Duna-partunk megújítását! Még annyit, hogy
a huszonnegyedik órában kerül sorra a Petőfi-fa megerősítése, mert
csak a fa betontámaszát lebontva látszódott a törzs nagyfokú gyen-
gülése!

Dr. Viski József helyettes államtitkár és Pánczél Károly parlamenti
képviselőnk jelenlétében ültettünk el néhány fát a településünkön, a
képviselőtársaimmal együtt! Az Agrárminisztérium pályázata kereté-
ben kapott önkormányzatunk őshonos facsemetéket! Az ünnepélyes-
ségnek nem kell politikai színezetet gondolni, ha csak azt nem, hogy

Magyarország Kormánya fontosnak tartja a zöldfelületek folyamatos
fejlesztését, és ez jó dolog!

Hat év után látogatott meg ismét Andrzej Kalinowszki, Lengyelor-
szág konzulja. Konzul úr most már egyedül jött, nem hozott magával
tolmácsot, mivel az évek alatt nagyon jól megtanult magyarul. Igaz,
hogy akcentussal, de érthetően beszéli nyelvünket. Elkísértem a kato-
likus temetőbe, ahol a lengyel sírokon égő mécsest és virágot helye-
zett el. Utána nagyon jót beszélgettünk, még politizáltunk is egy ki-
csit! Talán nem véletlen, hogy a nemzetközi kérdésekről szinte telje-
sen megegyezett a véleményünk!

Az év végi ünnepek felé közeledve az a gondolat foglalkoztat,
hogy vajon meg tudjuk-e rendezni idén végre az Idősek Karácsonyát?
Reménykedem! Tegyünk érte közösen!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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Megemlékezés október 23-án

Dömsödi fiatalokkal, diákokkal, intézményvezetőkkel, elöljárókkal együtt,
közösen emlékezhettünk október 23-án az 1956-os eseményekre. Az ün-
nepi műsorban a korszak jellemző eszmerendszere, az ebből való kitörés
lehetőségei mutatkoztak meg a díszleteken, jelmezeken és a színpadra vitt
előadásban. A rendezés során újabb és újabb elemek alkalmazásával sike-
rült érzékeltetni 1956 üzenetét. Az elnyomás alól való szabadulás vágya a
magyar történelem során állandósult életérzés, melyet hosszabb-rövidebb
ideig győzelemre vitt forradalmak és szabadságharcok jellemeznek. Ez
az, ami megedzi nemzetünket, megerősíti magyarságunkat.

Az ünnepi műsor lendülete, tartalmi hitelessége megrendítő érzéseket
táplált az 1956-os forradalom és szabadságharc felidézésében. Köszönet
ezért a rendezőnek, a szereplőknek és a technikai segítőknek. Az összetar-
tás jelentősége ma különösen fontos, nemcsak a politikában, hanem min-
dennapi életünkben, itt Dömsödön is! Pánczél Károly képviselő úr beszé-
dében nyomatékosította az 1956-os események napjainkig való hatását,
jelenünk függetlenségének fontosságát.

A megemlékezés a Béke téri kopjafánál, koszorúzással zárult.
Vass Ilona

Fotó: Vass

FIGYELEM!  
Változás az ügyfélfogadásban!
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2021.

november 15-től a személyes ügyfélfogadás kizárólag szerdai napo-
kon történik délelőtt 8–12 óráig, délután 13–16 óráig!

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

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kollégáinkat elsősorban tele-
fonon, e-mailben stb. keressék meg!
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Kedves Dömsödi Ünneplők!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket a magyar szabadság

napján. Legyünk büszkék rá, hogy nekünk
két ilyen szép napunk is van: március 15.,
amikor egy polgári nemzet született, és októ-
ber 23., amikor egy kis nemzet szállt szembe
a világ egyik legerősebb hatalmával, a Szov-
jetunióval és a Vörös Hadsereggel.

Amikor azt mondjuk: 1956, akkor az
egész világon tudják: igen, Budapest, ma-
gyarok.

Van olyan európai város, ahol hetente fel-
hangzik egy dal, egy induló:

„Előre budai srácok,
Előre pesti fiúk,
Diákok, munkások, polgárok,
Felvirradt a nap végre rátok.”
„Avanti ragazzi di Buda”
Rómában a Lazio stadionjában éneklik a

szurkolók, mint a csapat indulóját, 1956 óta. 
Forradalmunkról az egész világ tudott.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
– Miért tört ki 1956. október 23-án a forra-

dalom? A Prédikátor könyve szerint:
„Mindennek rendelt ideje van – ideje van

a harcnak és ideje van a békességnek.”
– A világháború pusztítása után a jámbor

magyar 1949-ig még úgy érezhette: egy fo-
kozatosan újjáépülő, talán jobb jövő felé tar-
tó hazában él.

1949 azonban világossá tette: rabláncára
fűzött a Szovjetunió. Itthoni kommunisták
Moszkvából kapott parancsokat teljesítettek.

Népköztársaság lettünk, sztálinista alkot-
mánnyal; a kommunista vezérek egymást is
irtották, de irtották a nemzetet is. Az ÁVH
kegyetlenül pusztított. Államosították az üze-
meket, gyárakat, sőt a parasztot is: az önálló,
önellátó, önfenntartó, keresztény paraszt lett
a legfőbb ellenség.

– Magyarország egyetlen nagy börtöncel-
lává vált. Természetesen a vallást is üldöz-
ték, irtották a Szent Istváni ország keresztény
magyarjait. A szó szoros értelmében a kárho-
zat tüzére kerültünk. Aki nem működött
együtt, aki kivonta magát, az internálótábor-
ba, börtönbe, bolondokházába került. Nehéz
volt magyarnak maradni; nehezebb, mint vé-
res történelmünk során bármikor.

Sztálin itthoni helytartói a munkásosztályt
sem kímélték: szüntelenül szigorított terme-
lési feltételekkel facsarták ki erejét; alááásták
egészségét, örökös gyanakvásukkal felőröl-
ték idegrendszerét.

Parasztság: kuláklisták, padlássöprés, be-
szolgáltatás, lerúgott vesék, kolhozosítás.
Fekete autók, csengőfrász; 28 ezer ÁVH-s,
40 ezer besúgó ügynök. Ragacsos kenyér,
jegyrendszer, véget nem érő Szabad Nép fél-
órák; terror mindenhol.

– Mindez és sok egyéb vezetett 1956-hoz.
Senkinek nem volt már vesztenivalója. A
munkásság ugyanazt kapta jutalmul, amit a
régi rendszer emberei büntetésül.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
– 1956. október 23. – minden a fiatalokkal

kezdődött.
Pesten és Budán: mosolygós, önérzetes fia-

talok ezrei vonulnak a Körúton, a Bem-szobo-
rig. Gyakran vetített híradó-képsorok; vigaszt
és reményt kelt. Ilyenek is mertünk lenni.

Nem vagyunk reménytelen ország! Bem-
szobor, Sinkovits Imre – Nemzeti Dal, Kos-
suth tér, Sztálin-szobor (Csizmás-tér) – Rá-
dió épülete.

– Mi lehetett a céljuk? Visszatalálni önma-
gunkhoz! Egy szabad Magyarországhoz, ahol
valódi választások vannak, ahol nincs idegen
katona az országban. 

A forradalom a nemzet tulajdonságait hoz-
ta a felszínre: hazaszeretet, áldozatkészség,
önzetlenség, az okos merészség; emberség,
még az ellenséggel szemben is.

A tizenkét nap visszaadta a nemzet önbe-
csülését, belső tartását; sőt, jókedvét is.

– De november 4-én ismét ráborult az or-
szágra a sötétség hatalma. Egész erejével
visszatért a szovjet vörös hadsereg, és vele a
pufajkások bosszúálló népe.

A szovjetek által visszaültetett szocialista
hatalom bosszúhadjáratba kezdett nemzete
ellen.

Kádár János, Biszku Béla, Apró Antal és
bűntársaik kivégeztek, legyilkoltak négy-
száznál több magyar embert. (20 ezer kon-
cepciós per, ezer Szovjetunióba hurcolt, 13
ezer internált, 200 ezer menekült.)

Tisztelt Ünneplők, Megemlékezők!
1956-nak van egy furcsa sajátossága. 1956

egyszer volt ugyan, de kétszer verték le. 
Másodszor 2006-ban, amikor a forradalom
50. évfordulójára készült az ország. Kádár
János, Biszku Béla, Apró Antal, a többi
akasztós kommunista vezető már nincs, de
visszatértek az unokák; átvitt és valóságos
értelemben egyaránt.

– Mit tapasztalt az ország 2006-ban? Hogy
megint hazugság van. Trükkök százai. El-
adósított, tönkretett ország. Kiárusított nem-
zeti vagyon. A magyarság érdekeit megelőzi
mindenféle idegen érdek. 

Mindez tüntetéseket, megmozdulásokat vál-
tott ki. A baloldal megint hadat üzent az or-
szágnak. Elhatározta, hogy terrorral reguláz-
za meg a tüntetőket. 

Könnygáz, szemkilövetés, kardlapozás, nyo-
morékká tett emberek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Felmerül a kérdés: mi a baja a kommunis-

ták unokáinak, a nemzetközi pénzvilágnak
Orbán Viktorral? Mi ez a gyűlölet?

A bajuk az, hogy a 2010-től regnáló kor-
mány véget vetett a további gyarmatosítás-
nak.

A cafetéria, a gázszolgáltatás, a hulladék-
gazdálkodás, víz- és csatornaszolgáltatás ma
magyar kézben van. Az autópálya építések
többségét nem német és osztrák cégek vég-
zik, hanem magyarok. 

A magyar kormány vezetett be először
bankadót és a multik adóját. Most pedig a re-
pülőteret kívánja visszavásárolni.

Most kell megvédeni, amit közösen elér-
tünk az elmúlt 11 évben.

Visszaszereztük az önállóságot, talpra állí-
tottuk a gazdaságot, kimásztunk az adósrab-
szolgaságból, megerősítettük a nemzeti kul-
túránkat. Véget ért a Trianon óta tartó 100 év
magány. A nemzet újra összetartozik. 

Gyarapítjuk a családokat, csökkentjük az
adókat, emeljük a béreket, családtámogatá-
sokat, visszaadjuk a 13. havi nyugdíjat.

Építjük otthonainkat, falvainkat, városain-
kat. Napról napra erősödünk!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Most akkor engedjük, hogy visszatérjen a

múlt??
Csak annyi a dolgunk, hogy legyünk hűek

1956-hoz. Legyünk hűek a független, keresz-
tény Magyarországhoz.

Az ’56-os forradalom hősei azt üzenik ne-
künk: 

Előre – ne hátra!!!
Előre – ne hátra!!!
Isten áldja meg Önöket!

Pánczél Károly ünnepi beszéde október 23-án

Fotó: Vass
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Online hírvadász
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (honlap)

2021. október 29. Faültetés

Dömsöd a településfásítási program keretében 19 facsemetét nyert el.
A mai napon ünnepélyes keretek között került sor az elültetésükre, ame-
lyen részt vett dr. Viski József, az Agrárminisztérium helyettes államtitká-
ra, Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Bencze István polgármes-
ter vezetésével önkormányzatunk Képviselő-testülete.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (honlap)
2021. október 13. Promenád

A projekt kedvezményezettje: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
A támogatott projekt címe: Promenád fejlesztése Dömsödön
A pályázat azonosító száma: ET-2020-02-056
Szerződött támogatás összege: 249 000 000 Ft
Támogatás mértéke %-ban: 100%
A támogatott projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 12.

A beruházás Dömsöd Nagyközségben a Középső Duna-part utca – Pe-
tőfi utcai kereszteződésétől északra eső részének többfunkciós sétánnyá
történő átalakítását foglalja magában, továbbá megvalósul a Petőfi utcai
kereszteződéstől a Hajós utcáig tartó szakasz útburkolatának felújítása,
valamint a Petőfi fa – Középső út között térköves járda épül.

A sétány beruházással:
• szabadtéri rendezvények megtartására alkalmas tér jön létre Dömsödön,
• fejlődik a mellette lévő létesítmények és szolgáltatások elérhetősége,
• parkolók alakulnak ki,
• a hajókikötő alkalmassá válik kirándulóhajók fogadására,
• sólyapálya épül, melyet bárki használhat,
• szabadon használható horgászhelyek alakulnak ki,
• kerékpártároló és pihenőhely jön létre,
• a parton padok, asztalok és szemetesek kerülnek kihelyezésre.
A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program kere-
tében valósul meg.

Dömsöd Nagyközség facebook csoport bejegyzéseiből

Október 28-án Ispán Krisztina megosztása:

Ráckeve város: Döntés a bőrgyógyászati ellátásról
Tisztelt lakosok! A Nemzeti Népegészségügyi Központ átmenetileg a

Semmelweis egyetem (székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.) egészség-
ügyi szolgáltatót jelölte ki, hogy a bőrgyógyászati járóbeteg szakellátást
ellássa Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete helyett. Ellátási terü-
let: Apaj, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse,
Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu. 

Mint arról már tájékoztattuk önöket, Ráckeve Város Szakorvosi Ren-
delőintézete a bőrgyógyászati szakrendelést október 1-től bizonytalan
ideig szüneteltetni kényszerül, mivel a működéshez szükséges személyi
feltételt egyelőre nem tudja biztosítani. 

A kijelölésre azután került sor, hogy a szakrendelő hosszas tárgyalások
után sem tudott megállapodni egy szolgáltatóval sem, s az ellátást a
szigetszentmiklósi szakorvosi rendelőintézet sem vállalta, mivel a saját
ellátási kötelezettségébe tartozó betegek esetében is 3-4 hónapos az elő-
jegyzési idő.

November 05.  Dr. Szőnyi Aliz bejegyzése

Kedves dömsödi lakosok!
Jelentem ezen a héten praxisomban összesen 16 Covid fertőzött van!

Ebből ketten kórházban, idős, krónikus betegek! A 16 betegből 4 oltott –
12 oltatlan! Nagy örömömre szolgál, hogy az oltakozás száma megnőtt,
főleg a harmadik oltásra értendően, de első körösök is vannak! Kérek
mindenkit, hogy használja a maszkot nem csak egészségügyi intézmény-
ben, tömegközlekedésen, hanem boltban, hivatalban, postán stb... Én is
azt teszem három oltás után is! Így viselkedik egy ember, aki felelősséget
vállal magáért, családtagjaiért és MINDENKIÉRT!

Nagyon sok a feladat. Első körös, harmadik körös, influenza oltás, teszt-
kérés, ÁNTSZ fertőző betegség be-ki jelentés, rengeteg adminisztratív fel-
adat, Covid betegek itthoni ápolása, gondozása, különböző más egyéb be-
tegségek kezelése, továbbküldése, telefoncsörgések kavalkádja...

Úgy érzem, helytállunk, amennyire csak lehet... nagyon nehéz lelkileg
és fizikálisan egyaránt... de csinálni kell, mert ha mi nem lennénk, akkor
lenne igazán nagy baj... ez a tudat visz előre!

Jó egészséget kívánok mindenkinek!

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS – KÖZSÉGI KONYHA

2021. nov. 09. – 14:18
Tisztelt Dömsödi Polgárok!
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy az Önkormányzat konyhája bi-

zonytalan ideig zárva tart – koronavírus fertőzés miatt. Az épület fertőtle-
nítése folyamatban van. A fenti indok alapján – bizonytalan ideig – a kül-
sős vendégétkezők részére ebédet nem tudunk biztosítani.

Dömsöd, 2021.  11.  09. Bencze István polgármester
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Budai Szilviával, a lap tördelőszerkesztőjével, korrektorával beszélgettem.
Kedves Olvasók! Rendkívül izgalmas és érdekes most egy olyan sze-

mélyt megszólaltatni, őszintén kérdezgetni a Dömsödi Hírnökről, aki hó-
napról hónapra, képről képre, betűről betűre formálja és rendezi a lapot.
Munkakapcsolatunk természetéből fakadóan, beszélgetésünk közvetlen
hangvételű. Kérem, fogadják szeretettel!

– Mióta dolgozol a nyomdában, milyen feladatkörben ?
– 2001 decembere óta dolgozom a nyomdában, pont 20 éve. Elsősor-

ban kiadványszerkesztéssel foglalkozom, de pl. a korrektúrázás is a fel-
adataim közé tartozik. Szórólapokat, meghívókat, prospektusokat szer-
kesztek, könyveket és újságokat tördelek. A Dömsödi Hírnököt kb. 10
éve csinálom.

– Miért fontos számodra a Dömsödi Hírnök?
– Sok környékbeli helyi lap tördelésével foglalkozom, de ezek közül

nyilván a Dömsödi Hírnök áll a legközelebb a szívemhez, a személyes
kötődés miatt. Ha valaki kérdezi, hogy a sok újság közül melyik a kedven-
cem, elsőként mindig a Dömsödi Hírnököt említem.

– Van-e kedvenc rovatod és melyik az?
– Az én kedvenceim az interjúk, azt szoktam mondogatni, hogy egy

adott lapszámnak mindig az interjú a sava-borsa. Ezenkívül szeretem még
a Lapozgatót, az Online hírvadászt, az Aktuálist, a különböző képes be-
számolókat... De mivel az újságnak a korrektora is én vagyok, ezért ne-
kem így is – úgy is a feladataim közé tartozik, hogy elolvassam a benne
szereplő összes cikket, az első betűtől az utolsóig.

– Ajánlanád-e az újságot mások figyelmébe, és miért?
– Igen, és szoktam is ajánlani másoknak. Akik nem olvassák, azok sok-

szor nincsenek is tisztában vele, hogy mennyi hasznos információ van az
újságban. Ha valakinek hirtelen szüksége van például a háziorvosi ügye-
let vagy a rendelő telefonszámára, a gyógyszertár nyitva tartására vagy
akár a polgárőrség és a tűzoltóság elérhetőségére, akkor  nem kell ezeket
egyesével kikeresgetni az interneten, hanem csak ki kell nyitni a Dömsödi
Hírnököt, és ott egy helyen megtalálható az összes szükséges információ.

– Munkád során több helyi lap megfordul a kezeid közt. Mennyi-
ben másabbak, mint a Dömsödi Hírnök?

– Sokféle újság van, nehéz őket összehasonlítani. Vannak köztük per-
sze olyanok is, amelyek kimondottan az adott polgármesteri hivatal tájé-
koztató kiadványai. Az ilyen lapokban nagyrészt önkormányzati informá-
ciók jelennek meg, ezzel „pótolva” a falugyűlést, közmeghallgatást, a tes-
tületi üléseket, amelyeken egyre kevesebben jelennek meg. Vannak olyan
lapok is, amelyek pont az ellenkező irányba tolódtak el, minimális közér-

dekű információ mellett rengeteg
kis színes hír, képes tudósítások sze-
repelnek sok fotóval, interjúkkal. A
Dömsödi Hírnök ezekhez képest
valahol pont középúton helyezkedik
el. Számot ad az önkormányzat hí-
reiről és egyéb közérdekű informá-
ciókról is, de ezek mellett rengeteg
más téma is terítékre kerül az újság
hasábjain.

– Ha tehetnéd, mit változtatnál
az újságon? 

– Én elsősorban kiadványszer-
kesztői szemmel nézem az újságot, és nekem az a fontos, hogy pl. a fotók,
amiket megdolgozok, a lehető legjobb minőségben kerüljenek kinyomta-
tásra. Ezért szoktam ajánlani a megrendelőknek a fényes műnyomó papír-
ra történő nyomást, mert azon a papírtípuson sokkal jobban érvényesül-
nek a színek, jobb minőségben jelennek meg a fotók, mint az ofszet papí-
ron (a DH jelenleg ofszet papírra készül).

– Milyennek látod az újság jövőjét?
– Sokan már évekkel ezelőtt temették a nyomtatott kiadványokat,

mondván, a virtuális világban a létezésük értelmetlenné vált. Az,
hogy a világhálón minden egyetlen kattintással, gyakorlatilag azon-
nal elérhetővé vált, hihetetlen mértékben gyorsította fel az informá-
cióáramlást, s ezzel egy nyomtatott újság nyilvánvalóan nem tud ver-
senyre kelni. De én azt gondolom, hogy a nyomtatott sajtónak – így a
Dömsödi Hírnöknek is – mindig lesz jövője. Egyrészt mert egy kéz-
zelfogható újság forgatása minden szempontból nagyobb élményt je-
lent, mint a vibráló monitor böngészése. 

Másrészt a nyomtatott sajtónak egyfajta presztízse van. A lapoknak fe-
lelős kiadói vannak, akik – mint a nevükben is benne van – vállalják a fe-
lelősséget azért, ami az újságban megjelenik. Ezzel szemben az interneten
szinte bármi megjelenhet, sokszor valótlan információk is, és időnként
nem is tudjuk, hogy az adott hírnek mi az eredeti forrása.

A Dömsödi Hírnök egyfajta lélekkel rendelkezik, mely leginkább az
előkészülésébe fektetett munkának köszönhető. A cikkírástól kezdve, a
tördelésen át, egészen a nyomdai munkától a kiszállításig – ez a folyamat
az, ami értékessé teszi.

– Köszönöm őszinte válaszaid!
Vass Ilona

AA DDöömmssööddii HHíírrnnöökk
3300 eesszztteennddeejee

Beszélgetések az újság fenntartóival
és felelõs szerkesztõivel

Ön is lehet Karácsonyi Angyal!
Ha szívesen adományozna – élelmiszert, játékot, ruhaneműt – karácsonyra olyan gyermeknek, felnőttnek vagy

családnak, akiről tudja, hogy kevesebb jut a karácsonyi örömökből, akkor Szolgálatunkhoz behozhatja a cso-
magját, és mi eljuttatjuk a meglepetést a címzettnek.

Adományok közvetítése a Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül!

2021. december 6. és december 21. között
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Csúszdázni és hintázni évszaktól függetlenül minden
gyerek szeret. Amellett, hogy kikapcsolódást nyújta-
nak számukra ezek a kellemes tevékenységek, sok
szülő talán nem is gondolná, hogy milyen fej-
lesztő hatással bírnak.

A csúszdákat és hintákat már a legkisebbek
is használhatják, mi több, a kertben is felállít-
hatóak, így valóban egy egész napos, kellemes
tevékenység lehet belőle, miközben sok min-
dent tanulnak. A test irányításáért az idegrend-
szer felelős, amelynek fejlődéséhez sokféle inger
szükséges a külvilágból. A gyerekek már kicsi ko-
ruktól kezdve mindent megtapintanak, megízlelnek,
megszagolnak, hiszen ezek segítik a tanulási folyamatokat. A játszó-
terezés nem csupán a szocializációs készségeket fejleszti, de az
egyensúlyérzékükre, mozgásukra, ezáltal pedig az idegrendszer fej-
lődésére is hatással van.

A csúszdázás elsősorban a térészlelésben segít. A mélység és ma-
gasság megtapasztalása mellett arra is figyelniük kell, hogyan he-
lyezzék a testüket a csúszda felületén úgy, hogy az biztonságos le-
gyen, például, hogy ne sodródjanak ki. A testhelyzet változásaiért és
annak folyamatos szabályozásáért a fülben található vesztibuláris
rendszer, azaz egyensúlyszerv felelős, amely szerepet játszik a szem-
mozgások, az egyensúly, a reflexek, a testtartás, valamint az izomtó-
nus szabályozásában.

A szem-kéz koordináció is javul azáltal, hogy tudja, mikor kell el-
engedni kezével a kapaszkodót és elrugaszkodni a csúszdán, az-

az a látást és a kéz munkáját kapcsolja össze. Ez elengedhe-
tetlen fontosságú lesz később az írás, olvasás tanulásnál.

Akárcsak a csúszdázás, úgy a hintázás is stimulálja az
idegrendszert, és nélkülözhetetlen szerepet tölt be a
megfelelő egyensúlyérzék, a mozgáskoordináció és a
finommotorikus mozgás kialakulásában, miközben nö-
veli a tértudatosságot. A lengés során a kis ujjacskák

megkapaszkodnak a hinta kötelében, miközben egyide-
jűleg mozognak a lábak saját maguk lendítésekor, így a

finommotorikus mozgás is remekül fejleszthető általa.
Az idegrendszernek képessé kell válnia, összehangolni a látást

az egyensúlyozással, hogy a szemgolyók mindig vízszintesen, tehát a
térlátás szempontjából optimális helyzetben maradjanak. A ritmikus
mozgás – ahogy kisebb korban a ringatás – segíti őket a szorongások,
feszültségek levezetésében, aminek köszönhetően megnyugszanak
és kiegyensúlyozottabbak lesznek.

Bár szinte minden kisgyermek remek mókának tartja a hintázást és
a csúszdázást, van, aki ódzkodik tőle, vagy fél kipróbálni. Ha úgy ér-
zed, nem sikerül pár alkalommal megszerettetned a gyerkőccel eze-
ket a játékos tevékenységeket, valószínű, hogy az egyensúly-érzéke-
léssel van problémája, így mindenképp érdemes szakember segítsé-
gét kérni ennek megállapítására.

Zsidai Mónika óvodapedagógus

Óvodai hírek

Így fejleszti a gyerek idegrendszerét a csúszda
és a hinta: a legtöbb szülõ nem is sejtené

Dömsöd : Tárnok 2:2 (0:2)
Kb. 80 néző
Jv. Tusa (Lamos, Végh)
Dömsöd: Szilágyi – Faragó, Dudu, Szabó Z.

– Moharos, (Horák), Rösch, Joszkin, Kerekes,
Végh, Cziráky, Nyisztor, (Varga). 

Edző: Szanyó Tibor.
Már a kezdés után látszott, hogy a fiatalok-

ból álló Tárnok jelentős játékerőt képvisel. A
többet támadó vendégek a 22. percben góllá ér-
lelték mezőnyfölényüket. Jobb oldali támadás
végén Herceg lőtt az üres kapuba. Támadgatott
csapatunk, de az ellenfél kapuja nem forgott
veszélyben. A második félidőt szintén agilisab-
ban kezdte a Dömsöd. Ennek ellenére az egyik
támadás végén, amikor már régen felszabadít-
hattak volna, valamelyik védő kezére pattant
fel a labda. A megítélt büntetőt Kis értékesítet-
te. A 0:2 már-már hitehagyottá tette a játékosa-
inkat, és a hazai nézőket is. Ennek ellenére a
vendégek egyre jobban visszahúzódtak, de a
mieink is veszélyesebb támadásokat kezdtek
vezetni. A harcosabb Dömsöd elérte, hogy a
vendégek is le-lemaradtak egy-két labdáról.

Be-beszálltak néhány szerelésbe, ami nem si-
került, így hamar villant a sárga lap. Csibrik az
54. percben, Száraz a 75. percben begyűjtötte a
második sárga lapot, miután kiállításra kerül-
tek. Még a 75. percben kapu előtti kavarodás
után Horák szépített. A létszámfölényben ját-
szó csapatunk egyre többet támadott. Sokszor
már gólt kiáltott a közönség, de Pintér kapus
mindig hárítani tudott. Már-már elkönyvelték a
dömsödi szurkolók a vereséget, mikor Kerekes
tört be jobb oldalon. A védő elkésett becsúszá-
sa Kerekes lábát érte el. A megítélt büntetőt
Rösch nagy erővel (tanulva a Gyál ellen kiha-
gyott büntetőből) helyezte a jobb kapufa mel-
lett a hálóba. A középkezdés után a játékvezető
véget vetett a játéknak.

A döntetlen eredménnyel a vendégek meg-
tartották a második helyüket, míg a Dömsöd
visszaesett a 8. helyre.

Budajenő : Dömsöd 0:1 (0:0)
Amit Ócsán elvesztettünk, azt Budajenőn

visszaadta a sors. Gól nélküli küzdelem folyt a
pályán a 73. percig. Ekkor Cziráky megszerez-
te a győzelmet jelentő gólt. 

Dömsöd : Törökbálint 2:0 (0:0)
Jv: Kovács (Nemes, Soós)
kb. 100 néző
Dömsöd: Szilágyi – Faragó (Joszkin),

Dudu Gbubemi, Szabó Z. – Turcsán, Rösch,
Kerekes, Végh (Balogh) – Cziráky, Riegel
(Varga), Nyisztor, (Moharos). 

Edző: Szanyó Tibor.
Egyenlő erők küzdelme folyt az első fél-

időben. 
A második félidőben támadólag lépett fel

csapatunk. A második félidő 5. percében
Cziráky ugrott ki, a 16-oson belül szabályta-
lanul akadályozták. A 11-est Rösch Péter
küldte a kapuba. Változatos játék folyt a
második félidő hátralévő részében. A végső
döntést Rösch 92. percben elért szép gólja
biztosította be. 

Ezzel a győzelemmel Dömsöd a második
helyre lépett elő a tabellán 21 ponttal. Így
tovább! 

A tudósítás segítésében köszönettel tarto-
zom Nagy Ferencnek.                              

Varsányi

A focicsapat jó eredményeket ér el

Csúszdázni és hintázni minden kisgyermek szeret, és bár sokan nem gondolnák, még fejleszti is őket.
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Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés november-december hónapban

Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtés
november december

Dömsöd 4. 2.
üdülő 22. 20.

Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés
november december

Dömsöd 12., 26. 10., 24.
üdülő 8., 22. 6., 20.

Házhoz menõ lomtalanítás: A lomtalanítást
évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő
ingatlan esetében EGY alkalommal (3 m3/alkalom
mennyiségben), házhoz menő rendszerrel végez-
zük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefon-
számon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

A koronavírus-járvány
okozta nehéz időszak után
végre újra részt vehettek is-
kolánk tanulói egy szabadté-
ri sportversenyen. Az idei
őszi járási mezei futóver-
senyre, amelyre Ráckevén ke-
rült sor október 8-án, pénte-
ken, iskolánk is nevezett
nyolc másik intézménnyel
egyetemben. A sporttelepen

egy nagyjából 600 méteres körpályát alakítottak ki a szervezők. Ezen a
pályán kellett a versenyzőknek a korcsoportjuknak megfelelő számú kört
teljesíteniük. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen szép,
napsütéses időben versenyezhettek a diákok.

Az egész napi futóversenyen az intézmények összetett versenyében az
előkelő harmadik helyezést érte el a Dömsödi Széchenyi Általános Iskola.

Eredmények:
III. korcsoport lány egyéni – bronzérem: Csorba Henrietta
III. korcsoport lány csapat – 3. helyezés: Csorba Henrietta, Farkas Bog-

lárka, Kurilla Amarillisz, Szabó Vanda
III. korcsoport fiú egyéni: 7. helyezés: Gonda József
III. korcsoport fiú csapat: 3. helyezés: Balogh László Levente, Gonda

József, Kiss Gergő, Kudar Csanád Levente
IV. korcsoport lány egyéni: 3. helyezés: Slezák Tímea
IV. korcsoport fiú egyéni: 10. helyezés:  Hegedűs Csaba
V. korcsoport lány egyéni: 1. helyezés: Bata Cintia
V. korcsoport fiú egyéni: 8. helyezés: Papp Mihály
Felkészítő pedagógusok: Kovács Bálintné és Csorba Gábor

Csorba Gábor

IISSKKOOLLAAII HHÍÍRREEKK •• IISSKKOOLLAAII HHÍÍRREEKK •• IISSKKOOLLAAII HHÍÍRREEKKIISSKKOOLLAAII HHÍÍRREEKK •• IISSKKOOLLAAII HHÍÍRREEKK •• IISSKKOOLLAAII HHÍÍRREEKK

Ráckevei Járási Mezei Futóverseny – dömsödi
Széchenyi István Általános Iskola felsõ tagozat
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☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Iskolánk októberi eseményei

2021. október 1.: A 2. c osztály kirándulni volt Kecskeméten, a Plane-
táriumban. A kirándulás nagyon jól sikerült. 

2021. október 5.: Az Aradi vértanúk tiszteletére megtartott házi futó-
versenyünk eredményei.

2015. évfolyam lányok:
Selmeczi Linda Zoé, Mezei Virág, Bárány Blanka.
2015. évfolyam fiúk:
Zsák Krisztofer, Vadász Szabolcs, Varga Marcell.
2014. évfolyam lányok:
Rakó Nóra, Ruskó-Hunyadi Zsófia Karolina, Bai Hanna.
2014. évfolyam fiúk:
Hernyik Gergely, Bús Noel, Zsákai Dilen Karim.
2013. évfolyam lányok:
Balogh Tirza Klára, Rab Dominika Kinga, Slezák Dóra Orsolya.
2013. évfolyam fiúk:
Kiss Nándor Antal, Bangó Bálint Döme, Magyar Bence.
2012. évfolyam lányok:
Varga Petra, Horváth Anna, Nagy Edit.
2012. évfolyam fiúk:
Rab Sándor Benedek, Csaplár Zsombor, Selmeczi Olivér Attila.
2011. évfolyam lányok:
Gonda Eszter, Széchenyi Boglárka, Balogh Viktória Katalin.
2011. évfolyam fiúk:
Kudar Csanád Levente, Omiliák Dávid, Rupa Márk Ferenc.

2021. október 14.: Kakaó-koncert: A művészeti iskola tartott koncer-
tet, az előadás végén gyermekeink egy szelet kalácsot és egy pohár kakaót
kaptak. Köszönjük szépen a színvonalas előadást.

2021. október 15.: Bolyai Matematika Csapatverseny megyei /
körzeti forduló

Induló csapataink:
3. a osztály – (Zseni csapat): Balázs Botond András, Gombos Alexand-

ra, Jánosi Gábor Ferenc, Radó Fanni.
3. b osztály – (Banditák): Csaplár Zsombor, Csécs István, Rab Sándor

Benedek, Szombati Kornél.
4. a  osztály – (Fafaragó): Ambruska László, Fabók Fruzsina, Farkas

Boglárka Emma, Gacsó Jázmin.
4. b osztály – (Gold Gang): Balogh László Levente, Bucsi Bence, Ku-

dar Csanád Levente, Szabó Balázs.
4. b osztály – (Okoskáék): Balogh Viktória Katalin, Kiss Áron, Omili-

ák Dávid, Varga Petra.
Gratulálunk diákjaink sikeres szerepléséhez!
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Banditák csapata és felkészítő ta-

náruk: Rabné Polgár Edit kapott meghívást.

2021. október 15. (péntek): Járási Mezei Futóverseny Ráckeve
Gyermekeink igazán helyt álltak, büszkék lehetünk rájuk. Nagyon sok

érmet kaptunk, összesítésben a 3. helyezést értük el. Ez nagyon szép ered-
mény! A versenyre a Ráckeve járás (Ráckeve, Dömsöd, Kiskunlacháza,
Apaj, Áporka, Lórév, Makád, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton,
Szigetújfalu) lakosai nevezhettek. 8 korcsoportban, nemenként elkülönítve.

I. korcsoport – U8 lány – egyéni:
4. helyezés: Csegei Lili 1. b, 5. helyezés: Rakó Nóra 1. b
I. korcsoport – U8 fiú – egyéni:
5. helyezés: Rab Dominik Ferenc 1. b
I. korcsoport – U8 lány – csapat: Dömsödi Széchenyi István Általá-

nos Iskola
1. helyezés: Rakó Nóra 1. b, Csegei Lili 1.b, Bárány Blanka 1. b, Bai

Hanna 2. b
I. korcsoport U8 fiú – csapat: Dömsödi Széchenyi István Általános

Iskola
3. helyezés: Rab Dominik Ferenc 1. b, Bús Noel 1. b, Vadász Szabolcs

1. b, Varga Marcell 1. b
II. korcsoport – U10 fiú – egyéni:
4. helyezés: Rab Sándor Benedek 3. b
II. korcsoport – U10 lány – egyéni:
5. helyezett: Horváth Anna 4. b
II. korcsoport – U10 lány – csapat:
2. helyezés: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
Horváth Anna 4. b, Balogh Tirza Klára 2. a, Nagy Edit 3. b, Varga Petra 4. b
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II. korcsoport – U10 fiú – csapat:
3. hely: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
Rab Sándor Benedek 3. b, Kiss Nándor Antal 3. a, Bangó Bálint Döme

2. b, Tóth Krisztián 2. a
III. korcsoport – U12 lány – csapat
3. hely: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
Csorba Henrietta 6. a, Szabó Vanda 6. a, Farkas Boglárka 4. a, Kurilla

Amarillisz 5. a
III. korcsoport – U12 fiú – egyéni
3. hely: Kudar Csanád Levente 4. b
III. korcsoport – U12 fiú – csapat
3. hely: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
Kudar Csanád Levente 4. b, Gonda József 5. a, Balogh László Levente

4. b, Kiss Gergő 6. b
IV.  korcsoport – U14 lány – egyéni
3. hely: SlezákTímea 6. a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

2021. október 15. (péntek): Művészeti Napok
Szavaló gyermekeink: 1. b: Balázs Emese, Szicsó Gábor; 2. b: Szabó

Janka; 4. b: Bucsi Bence, Jakos Csenge, Szabó Balázs.
Gyerekeink nagyon ügyesen szerepeltek.

2021. október 18. (hétfő) Pályaorientációs nap az alsó tagozaton:
Köszönjük szépen Tőkés Mónikának a szervezést.
Köszönjük a közreműködést: Rendőrség: Szőke Béla rendőr főhad-

nagy, a Kiskunlacházi Rendőrörs parancsnoka; Méhészet: Patonai István;
Kertészet: Szekeres Heléna; Mezőgazdaság: Szabó László; Szépségápo-
lás: Gudmon Ildikó; Vendéglátás: Gábor Tamás; Nyomozó: Herman Kiss
Krisztina.

Élményekben gazdag délelőttben volt részünk, a gyermekek számára
érdekes és hasznos ismeretekkel.

2021. október 19. (kedd)
Ezen a napon volt kirándulni a 2. b és a 4. a osztály a Bio Fungi Kft.

áporkai telephelyén. Köszönjük az osztályfőnököknek és a szülőknek a
szervezést és a gyerekek szállításában nyújtott segítséget. A gyermekek
hasznos ismeretekkel, élményekkel gazdagodhattak.

2021. október 20.: Dóbiás
előadás: Dóbiás Péter és ze-
nekara tartott előadást.

Előadás címe: Népek zené-
je, érdekes hangszerek. Az elő-
adás során a gyerekek érdekes
hangszerekkel ismerkedhettek
meg.

2021. október 21. : Tök jó
délután és Tök jó Halloween
a Széchenyi úti iskolában.

Tökfaragó verseny és Hal-
loween-jelmezbál volt.

Csütörtökön iskolánk diák-
önkormányzata Halloween-
délutánt tartott a Széchenyi úti
iskolában. A program nagyon
jól sikerült. 

Liptainé Jaksa Anita
tanító
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A téli időjáráshoz kapcsolódó káresemé-
nyek megelőzése és csökkentése céljából az
összegyűjtött fogyasztói panaszok, kárese-
mények és jogesetek tanulságai segítik a t.
Olvasót a télre való felkészülésben. Kellő
gondossággal és elővigyázatossággal történ-
jen a szakképzettséget nem igénylő munkák
elvégzése. A hozzáértést igénylő szakmai
munkavégzéssel inkább cégjegyzékbe be-
jegyzett céget vagy egyéni vállalkozót bízza-
nak meg. Cégjegyzékben nem szereplő cég-
nek, nyilvántartásban nem található egyéni
vállalkozónak ne adjanak megrendelést. Mi-
előtt megrendelést adunk, mindig ellenőriz-
zük, létezik-e a választott vállalkozás! Tud-
juk meg, ki a vállalkozás ügyvezetője, mi a
címe, mi a neve az egyéni vállalkozónak és
hol van a vállalkozás székhelye? Fontos tud-
nivaló, hogy csak számlával reklamálhatunk.
A tapasztalat bizonyítja, hogy a számla nél-
kül munkát végzők a hibás teljesítést nem ja-
vítják. Számla nélkül előleget se fizessenek.
Az élő vállalkozások adatbázisának elérhető-
sége ingyenes:

Cégadatok megismeréséhez:
https://www.magyarorszag.hu / régi ma-

gyarország.hu / Keresés / cégkereső
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILVÁN-

TARTÁSA / lekérdező felület – elérhető az
egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy
az adószám első nyolc számjegye alapján:

https://nav.gov.hu
A télre való felkészülést érdemes az autónk

téli közlekedésre történő felkészítésével kezde-
ni. Ennek fontos eleme az autó átvizsgálása
szervizben, különösen külföldi utazás előtt,
gondoskodás téli gumiról, vontatókötélről ele-
gendő teherbírással, ne legyen hibás, hóláncról,
a felszerelésének itthoni begyakorlásával stb.
Fontos a járművezető ráhangolódása a téli idő-
járásra, útviszonyoknak megfelelő sebesség vá-
lasztása, elegendő követési távolság tartása,
gyorshajtás elkerülése, figyelés gyalogosok, ke-
rékpárosok és más járművek láthatóságára.

[KRESZ 25. § (1) bekezdés; időjárási, látási és
útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni.]

A FIX Televízió a „Fogyasztói Jogviták” cí-
mű, a lakosságnak és vállalkozóknak szóló mű-
sorában 2021. szeptember 16-án, 30-án és októ-
ber 14-én autós témák kerültek képernyőre stú-
dióbeszélgetéssel és műhelylátogatással. Visz-
szanézhető a hivatalos honlapon: www.fixhd.tv
/ MŰSOROK / Fogyasztói Jogviták / 2021. 09.
16., 09. 30. és 2021. 10. 14., valamint a You-
Tube oldalon a műsor címének beírásával.

Épületeink, valamint a vas-acél alapanyagú
szerkezetek, csővezetékek és készülékek legna-
gyobb ellensége a víz és a tartós nedvesség. A
nedvesség elleni védekezés fontosságát bizo-

nyítja, hogy a Foglalkozások Egységes Osztá-
lyozási Rendszere (FEOR – 08) „Szigetelő”
foglalkozást hozott létre a FEOR 7531 szám
alatt, amely 22 jellemző munkakört és tízféle
feladatot tartalmaz a szigeteléssel kapcsolatban.
A feladatok között az egyéb szigetelő munkákat
megelőzve a nedvesség elleni szigetelés megol-
dása szerepel az első helyen. A szakemberek-
nek is érdemes megtekinteni a FEOR-ban sze-
replő felsorolást, ha szigetelési feladatokat kell
megoldani a munkájuk során. A Foglalkozások
Egységes Osztályozási Rendszerét (FEOR) a
7/2010. (IV. 23.) KSH közlemény tartalmazza.

Ahhoz, hogy az épületeink, épületgépészeti
berendezéseink, növényeink (termény, gyü-
mölcs, virág) a lehető legkisebb károsodással,
de még inkább károsodás nélkül viseljék el a
többnyire nedves, nyirkos, hideg időjárást, még
a tél beállta előtt különböző intézkedéseket ér-
demes megtenni.

Az épületek, szerkezetek, valamint a csőve-
zetékek és a fémből készült épületgépészeti be-
rendezések üzemeltetésével kapcsolatban a leg-
nagyobb problémát télen a vizesedésből szár-
mazó fagyveszély és a fémek korróziója, köz-
nyelven a „rozsdásodás” jelenti. A fagyveszély
következményei közvetlenül és szinte azonnal
érintik a pénztárcánkat, míg a korrózió lassúbb
folyamat ugyan, de előbb-utóbb a fémszerkeze-
tek kilyukadásához, a csövek, berendezések
rendeltetésszerű használatra való alkalmatlan-
ságához, cseréjéhez vezet.

Hazánkban nagy mennyiségű épületgépésze-
ti csővezeték és berendezés üzemel, ugyanak-
kor ezek korróziós kára – szinte észrevétlenül,
de – igen jelentős. A fémek korrózióján a fémes
szerkezetű anyagok felületéről kiinduló, a kör-
nyezettel végbemenő kémiai vagy elektrokémi-
ai reakció által okozott nemkívánatos elválto-
zást értjük. A fémek korróziója a víz, illetve a
nedvesség jelenlétében intenzívebb lehet, mint
száraz körülmények között. A vizet szállító cső-
vezetékek és épületgépészeti berendezések kor-
rózióját okozhatja a berendezésekben lévő víz, a
földben elhelyezett csővezetéket körülvevő
nedves talaj, vagy a környezeti párás levegő. A
rozsdás szerelvényeket, alkatrészeket érdemes
kicserélni, az újakat korrózióvédelemmel ellátni.

Elektrokémiai korrózió akkor jön létre, ha a
fém anyagú csővezeték nedves talajba, vizes
közegbe kerül, így elektromosan vezető rend-
szer keletkezik, és megindul a fém oldódása.
Építkezéskor vagy felújítási munkák során nem
felesleges költség a földben elhelyezésre kerülő
horganyzott acélból készült vízvezetékcső mí-
niumos vagy más korróziógátló alapozó festék-
kel, illetve anyaggal történő mázolása, bevonása,
ami meghosszabbítja a cső élettartamát, azaz a
használati, alkalmassági időtartamot.

A fentiek figyelem-
bevételével tekintsük
át a nyaralók és a csa-
ládi házak tulajdono-
sainak, illetőleg a tár-
sasházak gondnokai-
nak legfontosabb te-
endőit a télre való fel-
készülés jegyében. A
téliesítés tekintetében
a különböző veszé-
lyeknek, káreseményeknek kitett egyedülálló
épületek a télen fűtetlen, lakatlan, magára ha-
gyott nyaralók. 

Ha a nyaraló tulajdonosa elmulasztja az épület-
gépészet tél előtti fagymentesítését, azaz a csőhá-
lózatban lévő víz leürítését, előfordulhat, hogy a
mulasztásra a víz-, illetve a csatornadíj számla fi-
gyelmezteti. A csővezeték-hálózatot ért fagykáron
kívül megtörténhet, hogy csőrepedés, csőtörés mi-
att tetemes mennyiségű víz folyik el a földben, me-
lyet a tulajdonos akár hosszabb ideig észre sem
vesz, csak a szokásostól eltérő vízfogyasztás
számlája hívja fel a figyelmet a rendellenességre,
illetve a műszaki problémára. A kárt a víziközmű-
szolgáltatóra áthárítani nem lehet, mert a telekhatá-
ron, illetve a vízmérőn belüli bármely meghibáso-
dásért az ingatlan tulajdonosa, illetőleg a közüzemi
szerződés szerinti felhasználó a felelős.

Jogszabályok
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szol-

gáltatásról
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziköz-

mű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A jogszabályok ingyenesen elérhetők https://
magyarorszag.hu / vissza a régi magyaror-
szag.hu oldalra / Keresés / Nemzeti Jogsza-
bálytár / saját oldal / kereső oldal / keresés
összeállítása.

Előfordulhat, hogy a tulajdonos a téli hónapok-
ban nem látogatja meg a használaton kívüli csalá-
di házát vagy nyaralóját. Télen váratlan időjárási
viszonyok alakulhatnak ki, ilyen esetben a hely-
színeléssel elkéshet a tulajdonos, ha a tél előtt nem
gondoskodott az ingatlan védelméről. A fagyve-
szély elkerülése érdekében még a téliesített, de
nem fűtött épületek esetében is célszerű az egész
hideg vizes csőhálózat leürítése és a víz elzárása a
vízmérő aknában. A vízmérő aknában található
főelzárót a hálózat leürítése nélkül nem fagyve-
szélyes évszakokban is érdemes elzárni, csőtörés,
kilyukadás miatt vízelfolyás bármikor keletkez-
het, ami többlet felhasználás számlázásához ve-
zet. Jó megoldás, ha a vízmérő akna is zárható.

Ha a téliesített nyaralóban vagy a lakatlan
családi házban melegvizes gázüzemű központi
fűtési rendszer működik, az üzemszünet időtar-
tamára a vizet engedjük le a rendszerből, és zár-

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Hogyan készüljünk a télre? – Melyek a legfontosabb
tudnivalók és teendõk? I. rész
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juk el a gázt. A néhány hónapos – rövid időtar-
tamú – leállás utáni újraindítás előtt fontos lépés
a gázkészülék átvizsgáltatása szakemberrel.
Üzemszünet esetén végezzük el az áramtala-
nítást is, ezt tegyük meg az udvari térvilágítással
is, és ne feledkezzünk meg az elektromos fő-
kapcsoló lekapcsolásáról sem. A karácsonyi
díszkivilágítás és a vagyonvédelem igényelhet
áramot, kérjünk fel szakembert. Távozáskor a
külső elektromos mérőszekrényt gondosan zár-
juk be. Központi fűtés esetén az elektromos
energiaellátásra történő odafigyelés a keringető
szivattyú leállása miatt is szükséges. A szivaty-
tyú folyamatos üzem esetén áramszünet miatt is
leállhat, így az újraindítás nem mellőzhető,
ugyanúgy, mint a rendszer téli újraindításakor.
A beszerelt kazántípus műszaki állapotával
kapcsolatos teendőket érdemes szakemberrel
megbeszélni, és a kezelési utasítást tanulmá-
nyozni.

A gázzal történő fűtés elterjedt, de még min-
dig jelentős a családi házak fűtéséhez beszerelt
vegyes tüzelésű kazánok használata. Ebben az
esetben is fontos a szivattyú áramellátása, a csa-
pok, szelepek, tolózárak vízfolyásának meg-
szüntetése (ha csöpög a csap) és a rendszer he-
lyes működtetésének megfelelő állásba helye-
zése (ne legyen elzárt, ha nyitva kell lenni). Be-
gyújtás előtt szükséges ellenőrizni a fűtési rend-
szer vízzel való feltöltöttségét, gondoskodni
kell a pótlásról. Ne feledkezzünk meg a termosz-
tát megfelelő működésének ellenőrzéséről sem.
A balesetveszély miatt kerülni kell a kazán
helytelen használatát, ha szükséges, a begyújtás
előtti ellenőrzést bízzuk szakemberre.

Szakmabeliek véleménye szerint a gázkészü-
lékek biztonságos működése tekintetében külö-
nös gondossággal és rendszerességgel kell oda-
figyelni a gázkonvektorok, egyedi falifűtők,
helyhez nem kötött gázüzemű hősugárzók, va-
lamint vízmelegítők, központi lakásfűtők, kom-
bi berendezések és a kondenzációs készülékek
műszaki állapotára, hangsúlyozottan engedély-
lyel rendelkező szakember megbízásával és se-
gítségével. Sok helyen működtetnek korszerű-
nek nem nevezhető gázkészülékeket, és a rend-
szeres karbantartás is kívánnivalót hagy maga
után. Gázvezeték- és készülékszerelési felada-
tokkal csak a közhiteles, nyilvánosan hozzáfér-
hető nyilvántartásban szereplő, érvényes fény-
képes gázigazolvánnyal rendelkező, számlaké-
pes, létező, működő, székhelyén megtalálható
vállalkozót szabad megbízni. Ellenőrizzük a
gázigazolvány érvényességét! Ha az érvényes-
ség lejárt, bizonyára a szerelő nem vett részt a
kötelező továbbképzésen, ezért nem hosszabbí-
tották meg az igazolványát. Ne adjunk megren-
delést, ha a gázszerelő a jogosultságát érvényes,
fényképes gázigazolvánnyal nem bizonyította.
Gázszerelő keresés hivatalos helyen: https://
www.gazigazolvany.hu

(Folytatjuk!)                     Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

fogyasztóvédelmi referens

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár 
nyitvatartása

Kedves Olvasóink!

Könyvtárunk nyitvatartása: Hétfő–Péntek: 10 – 16 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.

MAGYAR KÖLTŐK ISTENKERESŐ VERSEI

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.

Izgalmas, érdekes előadói est mindazoknak, akik szeretik a szépet és a különlegeset.

M E G H Í V Ó
A Dömsödi Kármentő Egyesület Polgári Köre szeretettel invitálja Önt is 

ez év november 28-án, vasárnap 
délután 16 órára 

a Dömsödi Művelődési Házba

EPERJES KÁROLY
Kossuth-díjas színmûvész: 

„Az igazat mondd, ne csak a valódit!”

című előadói estjére, melyen Istenkereső magyar költők verseit adja elő, és a
versekhez a művész nagyon érdekes és szuggesztív kiegészítő előadása is társul. 

Mit üzennek magyar költőink istenes versei? 
Ha olykor fellapozzuk őket, könnyen rádöbbenünk, hogy vívódásaik hasonlóak a
mieinkhez. A közös magyar kultúra, a nemzeti nyelvű irodalom azonban nem csak
egymáshoz kapcsol bennünket határokon innen és túl, hanem az Istenkereső költők

szavain át hidat épít a transzcendenssel való közösség felé is. 

József Attila Thomas Mann üdvözlése című verséből való az előadói est címe: 
„Az igazat mondd, ne csak a valódit!”, amit a költő így folytat: 

„Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak férfiak maradjunk és nők a
nők – szabadok, kedvesek – s mind ember, mert az egyre kevesebb…”

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Dömsödi Kármentő Egyesület Polgári Köre 

A műsorváltozás jogát – a járványhelyzetre való tekintettel is – fenntartjuk.
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Lassan a végére érek szubjektív zenei morgolódásomnak. A végső
konklúzióval azonban még adós maradtam. Nevesül, tettem egy
olyan kijelentést az előző írásom végén, hogy elmesélem, hogy sze-
rintem miért köszönhetik részben maguknak is a kollégák, ha a fon-
tossági sor végén vannak. Szóval...

...savanyú a szõlõ!
Az előzőekben írtam a technika „áldásos” hatásáról a lakodalmas

műfajban, szó volt MIDI-ről, meg kísérőautomatikáról, meg DJ-ről...
Nos, akkor még azt hittem, hogy az előbbiek lesznek a szakma továb-
bi ellenségei, tovább fog folytatódni az őrült, magukat művésznek
gondoló önjelöltek vesszőfutása, és az olcsójánosok miatt fognak a
hivatásos zenészek háttérbe szorulni az esküvőkön, lakodalmakon.

Nos, kedves barátaim, nem egészen így történt. A valóság ugyanis
sokkal árnyaltabb ennél! Ugyanis manapság már bárki DJ-nek nevezi
magát, és az esküvői vacsorák vagy lakodalmi bulik zeneszolgáltatá-
sának kb. 80%-át DJ-k (jobb esetben, rosszabb esetben zenéhez nem
értő önjelöltek) adják. A valóságban ennek egy részét viszont azok-
nak az amatőr és süket(!) „kollégáknak” köszönhetjük, akik zene-
szolgáltatás címen képesek megölni bármilyen rendezvény hangula-
tát annak bizonyítására, hogy ők aztán mennyire jól nyomják... 

Olvasgatom a honlapokat. Óriási referenciák, kastélyok, előkelő
helyek a fotókon. Külföldi múlt, jó tanárok... Hááát, akkor mi csú-
szott félre???? Miért nem tanultál meg zenélni is, Ödönke??? Kedves
olvasóim, tegyék a szívükre a kezüket – ki szeretne egy esküvőn vagy
egy étteremben a zenekar mellé ülni? Ugye? Szóval akkor beszéljünk
egy kicsit a HANGERŐ-ről: 

Vendégvárás. Bejön a vendég az esküvő elején. Keresi a helyét. Is-
merkedik. Beszélgetni szeretne. Zenekar már nyomja. Jobb esetben
tánczene, rosszabb esetben tolja a mulatóst, hadd szokják (vagy azért,
mert mást nem tud játszani – hiszen ő mulatós zenekar!) – ezzel
szemben a DJ berak valami jó hosszú válogatást, letekeri a potit,
hogy ne legyen zavaró, oszt’ elmegy kávézni... Nem is kérdés, me-
lyik a kellemesebb.

Persze vannak olyan „elvetemült” vendégek, akik az első lépést is
már mulatva szeretnék megtenni, és ennek általában valamilyen alko-
holtartalmú ital hatása alatt előbb-utóbb hangot is adnak. Erre aztán a
zenekar még inkább igazolva érzi önmagát, és odatol még néhány de-
cibelt...

DJ az esküvőn? Legtöbbször a megfelelő(?) technikai eszközök
birtokában, a mai világban már online kapcsolattal bármit le lehet töl-
teni a netről, így tehát a jóskapistától bármit lehet kérni... Na persze
ez csak morgás, nézzük a „jó” oldalát: mindig az eredetit halljuk. Stú-
dió vagy koncert verzióban. Hiba nélkül. Jó harmóniákkal. Vagy
nem. Csak épp a csoda marad el. Az, hogy a dallamok zenész(ek) tu-
dásának köszönhetően ott születnek a helyszínen. Az, hogy nem kell
az interneten keresgélni, mert tudom fejből, látom, hogy mire vevő a
közönség. Jó-jó, ezt megteheti a DJ-is! Persze. Konzervből. Viszont
az összes kalapomat megemelem azon diszkósok előtt, akikbe szo-
rult egy kis zenei műveltség vagy tudás, és nem csak arra képesek,
hogy a tuc-tuc zenére azonos tempóba hozva 4/4-re rákeverik még a
3/4-et is... Hááááát... olyat meg még annál is kevesebbet hallottam,
hogy a helyszínen úgy keverjen a DJ, hogy a dalok esetleg még
hangnemben is stimmeljenek. Ugye? Hozzáteszem, ez a közönség-
nek nem is számít...

Ezért az a véleményem, amit már egy ideje fejtegetek itt is, és az
évek alatt a meggyőződésemmé vált. Nevesül, hogy eljutottunk odá-
ig, hogy az esküvőn, vagy éppen a vendéglátóhelyen az élőzenét egy
hangos szükséges rossznak gondolják, ami mellett nem lehet beszél-
getni, meg kell süketülni tőle... Lehetőleg minél messzebb a zene-
kartól! Inkább jöjjön a DJ, vagy szóljon valami háttérzene, azt le le-
het halkítani! Hát kedves kollégák ezt bizony köszönhetitek maga-
toknak! Ha nem akarnátok mindig bizonyítani, ha több lenne az
olyan zenekar, zenész, aki több alázattal figyel az igényekre és a
hangulatra, akkor nem jutott volna ez a szakma idáig! Kellene tudni
a háttérben maradni! Óriási empátiával és figyelemmel rá kellene
érezni az adott időpontban az adott igényre! Ezt nagyon nehéz betar-
tani azzal a filozófiával, hogy minden rendezvényen a zenész az első
perctől az utolsóig meg akarja mutatni a művészetét, és folyamato-
san bizonyítani akar! Folyamatosan igyekszik magára vonni a fi-
gyelmet – hiszen ő a zenész! Neki produkálnia kell magát! Így aztán
azt sem veszi észre, hogy zavaró a hangerő, és némely nótát talán
nem kellene erőltetni az adott időpontban, vagy az adott énekhang-
gal, mert a kedves kolléga vagy kolléganő jobban huhog, mint egy
felriasztott fülesbagoly a városháza tornácán! Persze ehhez olyan
zenéket is meg kell tanulni, amihez esetleg nem elég a tuc-tuc... Sze-
rintem egyébként kellemes háttérzenét játszani úgy, hogy az a han-
gulatot is emelje, majdnem olyan nehéz és összetett feladat, mint a
buliban mulattatni a népeket! 

Szóval véleményem szerint a szórakoztató zenészekről kiala-
kult sztereotípiák nagy részéért maguk a „kollégák” is felelősek a
mai napig! Fent vagyok nem egy lakodalmas csoportban a közösségi
oldalakon. Jó, ha 20 zenekarból találok egyet, aki nem bizonygatni
akarja a művészetét! Elkeserítő és gyalázatos „élő” videók vannak
fent a lakodalmakról, vagy akár bemutatkozás jelleggel! Az is elkese-
rítő és gyalázatos, hogy ezeket a szolgáltatókat ezek alapján meg is
rendelik! Szóval ne csodálkozzon senki a besoroláson! 

Savanyú a szőlő – írtam a címben –, és ez akár igaz is lehetne, mert
az utóbbi két-három évben a szórakoztató zenészek még a vírus miatt
is kaptak egy baromira nagy pofánvágást, még inkább visszaszorul-
tak a lehetőségeink – elsősorban a vendéglátóhelyek részéről. A het-
venes-nyolcvanas évekhez viszonyítva töredékére esett vissza azon
vendéglátóhelyek száma, akik mondjuk állandó jelleggel zenészt
vagy zenészeket foglalkoztatnak. Ami viszont pozitív ebben a ten-
denciában, hogy azt is tapasztalom, hogy az ilyen vendéglátóhelyek
egy része viszont már egyre inkább megválogatja a zenészeit, és eze-
ken a helyeken egyre inkább szakmailag magasabb színvonalat kép-
viselő kollégák dolgoznak. Ezt jólesik leírni, tapasztalni. Sajnos az
esküvők esetében – persze vannak kivételek is – a döntést nem min-
dig a szakmai színvonal dönti el, hanem a megrendelő szubjektív íz-
lése. Vagy még az se... Sajnos azt kell írnom, hogy ha egy esküvő ma
így néz ki zeneileg, akkor a zeneszolgáltatásnál tényleg vannak fon-
tosabb dolgok is!

Savanyú a szőlő? Nem. Nekem is változtak az igényeim. Felkérés-
kor és a megrendelést megelőző beszélgetés során számomra mindig
fontos, hogy elmondjam, hogy mi az, amit NEM tudunk bevállalni...
Bátor dolog, de a végén mindenki meg van elégedve. A megrendelő,
a vendégek, és a zenész is.

gondolatait leírta: 

Ispán Imre

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
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A Dömsödi Kármentő Egye-
sület meghívására érkezett Döm-
södre Georg Spöttle bizton-
ságpolitikai szakértő, akinek
előadásán igencsak szép szám-
mal megjelentek községünkből
és  a környező településekről is.

Napjainkban az európai em-
bert egyik leginkább foglalkoz-
tató kérdés a migráció.

Az illegális bevándorlás nap-
jainkban egy olyan újkori nép-
vándorlási mozgalmat jelent,
amely nagyon nagy létszámú

embertömeg befogadását jelenti Európába. A déli határokat védő álla-
moknak kell megbirkózni a védelmi feladatokkal.

Ezek az emberek nem rendelkeznek beutazási jogcímmel és engedély-
lyel. Nem orvosok, mérnökök, akik Európában szeretnének dolgozni, ha-
nem illegális beutazók. A biztoságpolitikai szakértők vizsgálják azt a kér-
dést, hogy azokban az államokban, ahol ezek a tömegek letelepedési en-
gedélyt kapnak, hogy illeszkednek be a társadalomba. A szakértő kifejtet-
te, hogy a vizsgálatok szerint az újkori népvándorlás fokozott nemzetbiz-
tonsági kockázattal jár. Az elmúlt esztendő történései azt igazolták, hogy
az így letelepedett bevándorlók ahelyett, hogy a társadalmi beilleszkedés
lehetőségeit keresnék, a bűnözést terjesztik ott, ahova beengedik őket. A
drog, az emberölés különböző formái erőre kaptak azokban az országok-
ban, ahol eddig erre nem volt példa. Ennél azonban létezik egy súlyosabb
jelenség is, ami megfigyelhető megjelenésükkel: a terrorizmus.

Mit szól ehhez Európa?
Az Unió hivatalos álláspontja a „segítő” szándék. Ez nem úgy tör-

ténik, hogy valamely jelentősebb pénzösszeggel támogatnák az ide
igyekvőket még a határátlépések előtt, hanem minden esetben áten-
gedik őket az Unió területére. Természetesen az autonóm országok
önrendelkezéseit nem hagyhatják figyelmen kívül. Nem minden eu-
rópai ország felkészült arra, hogy a polgárai biztonságát ilyen módon
kockáztathatná, és az ebből fakadó bajokat orvosolni tudná. Magyar-
ország és Lengyelország is így van ezzel.

Az előadó rámutatott, hogy Európában érthetetlen folyamatok mennek
végbe. Miközben az Európai Parlament a férfiak szüléséről szavaz, Né-
metországban a német gyermekek aránya az óvodákban 48 százalék,
amíg 52 százalék mohamedán. Nincs már a jól ismert rend és tisztaság, a
keresztény és zsidó vallású gyerekeket életveszélyesen fenyegetik moha-
medán társaik, már az óvodában is. A római katolikus pap levágott fejét az
oltárra teszik, az utcákon napirenden vannak a késelések és az erőszak, a
lefejezések. Mindez különösebb ok nélkül. Mert a terrorizmus nem ismer
okokat és okozatokat. Németország az egyik legsúlyosabban érintett or-
szág, ahol az erőszak napi szinten jelen van. Ahol a lakosság aránya a tö-
rök bevándorlók esetében a tíz évvel ezelőtti 13000 fő helyett most 
8 000 000! A migránsáradattal érkező közel-keleti csoportok azonban
nem lesznek pékek, vendéglősök, szállodai takarítók…

Mivel a mohamedán családokban nem korlátozzák a születések szá-
mát, általános a 9-14 gyermek egy családban. Ennek megfelelően ezek a
családok olyan mérvű segélyosztásban részesülnek, hogy a családfőnek
kényelmesebb otthon maradni, mint munkát vállalni. Így napjaikat nagy
részben az utcán vagy otthon töltik. Az utódok ugyanezt a példát követik.
Az ország  saját lakossága vészesen fogy, a bevándorlók száma vészesen
nő. A statisztikák nem hazudnak.

„Németország elesett...” – mondta Georg Spöttle, aki előadásában
sok olyan dolgot feltárt, amit a hétköznapi ember nem tud. Ám bizto-
sak lehetünk abban, hogy e tényezők Európa politikáját hamarosan
befolyásolják majd.

A folyamat gyorsan halad a maga útján. A terv, amelyet az unió diktá-
torai a túlélés útjaként definiáltak, hamarosan a vesztüket okozza. Nem
számoltak a közel-keleti ember erős hitével. Mert ezek az emberek évszá-
zados kultúrájukat, hitüket, vallásukat és nyelvüket nem hagyták otthon!
Mindent hoztak magukkal, sőt olyan öntudattal bírnak, amellyel az euró-
pai keresztények negyede sem. 

Itt nem felszín a vallás. Hallottunk rémes példát egy mohamedán pa-
kisztáni családfőről, aki késsel kivégezte fiatal lányát, mert egy kibontott
óvszeres dobozt talált a szobájában. Ezt követően betette az autójába és
kidobta a város szélén egy kukába. A robbantásos merényletek végrehaj-
tói abban a hiszemben nyomják meg a magukra kötözött bombamellény
távirányítóját, hogy jutalomból hamarosan egy jobb világba kerülnek.
Miben bíznak az uniós vezetők??

Akit ilyen meggyőződéssel nevelnek, annak a gondolkodását soha nem
lehet átprogramozni… Az soha nem fog traktort vezetni, földet művelni,
iskolában tanítani, autót gyártani.

Cáfolhatatlan igazságokat hallottunk testközelből.
Az előadáson hallottak mély gondolkodásra ösztökélik az embert. Mi-

vel hazánkban a mi kultúránk sértetlenül érvényesül, valószínűleg eszünk-
be sem jut, hogy valaha ez megfordulhat akár rossz irányba is. Minden
nemzetnek a maga kultúráját a maga hazájában! Megrendítő példaként áll
előttünk Afganisztán, ahol a tálib szélsőségesek napok alatt megváltoztat-
ták az ország rendjét. Ahol a tálib fegyveres, aki magát vezetőnek vallja,
nem találja meg a földgömbön a saját országát!?

Hallottunk adatokat arról, hogy már több mint kétmillió bevándorló ér-
kezett az új hullámmal Németországba. A családokat később egyesíteni
akaró családfők hamarosan népes családjaikat is hozni fogják maguk
után. Berlinben már minden negyedik ember bevándorló háttérrel bír. Az
utóbbi időben érkezett egymillió migráns közül 63 fő állt munkába. A
többiek aluliskolázottak vagy analfabéták, a nyelvet nem beszélik. Nem
valószínű, hogy ők fogják megoldani Németország munkaerőgondját…
Az ország gazdasági helyzete pedig a néhai német gazdasághoz képest
mélyrepülésnek indult.

A beszélgetést Kopor Tihamér, a Kármentő Egyesület elnöke vezette.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő képletesen előrevetítette a jövő
eshetőségeit.

A mi helyünk a V4-ek között van, ahol még úr a józanság. 
Hamarosan itthon is eldől, hogy harangszót hallgatunk majd vagy a

müezzin imára hívó énekét. Németországban most mindkettő szól, de a
népesség-növekedés arányait tekintve kiszámítható, mikor némulnak el a
harangok. 

A Kármentő Egyesületnek köszönjük a szervezést!
Szabó Andrea

Fotók: Cser Györgyi

Európa biztonsága
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Beavatkozások szeptember – október
Szeptember és október hónapokban összesen 9

alkalommal voltunk riasztva, és 1 alkalommal
nem tudtunk vonulni, mert éppen az aktív vonulós
tagságunk kellő létszáma nem volt meg hozzá.

Ezekben a hónapokban sajnos sok volt a fele-
lőtlen viselkedés, emiatt több esetben vonultunk
szemét és avar – gaz tüzekhez. 

A Nyárfa sétányon lévő illegális szemétlera-
kót hiába takarítja el az önkormányzat, néhány
nap alatt újratermelődik, és valaki vagy valakik
állandóan fel is gyújtják a szemetet, ami gyor-
san elterjed az ottani füves, nádas részen. 

3 alkalommal vonultunk mi is és a ráckevei
kollegák is ide és avatkoztunk be.

Volt olyan eset is, hogy éjszaka kettő óra után
jött a riasztás, hogy egy nyaraló udvarában ége-
tés közben elterjedt a tűz, ami az épületet is ve-
szélyezteti, és az ott lévők az oltáshoz tűzoltói
segítséget kérnek.

Ide is a dömsödi és a ráckevei egységek vo-
nultak és számolták fel a káresetet.

Itt szeretném felhívni a figyelmet a Dömsöd
Nagyközség területére vonatkozó égetési sza-
bályra, mert ha nem az engedélyezett időben
történik az égetés, a kiérkező hivatásos egység
adat-felvételezést végez, a Hatósági Osztály pe-
dig bírságot szabhat ki!

Szeptember 24-én a kunszentmiklósi kolle-
gákkal vonultunk Apajra, a Dobó István útra,
ahol a szomszédok már több mint 24 órája nem
látták szomszédjukat.

Az egységek a helyszínre kiérve az épületbe
erőszakos úton behatoltak, ahol az ott lakó idős
úriembert megtalálták.

A kiérkező mentők és mentőorvos már a sze-
mélyen segíteni nem tudott, csak a halál beálltát
tudták megállapítani. 

Az idegenkezűséget a rendőrség a helyszínen
kizárta!

Október 1-jén a Némedi útra kaptunk riasz-
tást a ráckevei kollegákkal, ahol a rendőrség
kért segítséget ajtónyitáshoz.

Biztos vagyok benne, hogy október másodi-
kán sokan hallották a hírekben, hogy egy ma-
gyar anya Olaszországban megölte a kisfiát. 

A Némedi úti helyszínre azért kellett kivo-
nulni és az épületet kinyitni, mert akkor már ke-
reste a rendőrség a nőt és a kisgyermeket. 

Az épület biztonsági ajtókkal, rácsokkal volt
ellátva, amiket az egységek motoros roncsvágó-
val és pajszerekkel kinyitottak, hogy a nyomo-
zók az épületet át tudják vizsgálni.

Október 11-én nem sokkal 16 óra után beje-
lentés érkezett a 112-es segélykérő telefon-
számra, mely szerint a Tókertben egy ház ég. 

A helyszínre a tűzoltó egységek nagy erővel

megkezdték a vonulást, de kiérve kiderült, hogy
nincs káresemény, valaki szándékosan megté-
vesztő jelzést adott.

A szándékosan megtévesztő jelzés miatt a
Katasztrófavédelem feljelentést tett! 

Az eset miatt Jegyző úrral is felvettük a kap-
csolatot, és a térfigyelő kamera felvételén sike-
rült a személy azonosítása is, így az eljárásnak
nagy valószínűséggel lesz eredménye is!

Október 29-én Dömsöd külterületére kap-
tunk riasztást, ahol egy mezőgazdasági gép ki-
gyulladt.

Az ott dolgozók a gépen rendszeresített és
egy másik traktoron szintén elhelyezett tűzoltó
készülékkel a lángokat el tudták oltani.

A kiérkező dömsödi és ráckevei egységek
egy gyorsbeavatkozó sugárral a még izzó, fel-
hevült részeket visszahűtötték, és hőkamerával
a gépet átvizsgálták.

Ez az eset is bizonyítja, hogy a tűzoltó készü-
lékek mennyire szükségesek, mert itt is több
milliós kártól védték meg a gép tulajdonosát.

Ahogy a cikkem elején is írtam, ebben a hó-
napban és az elmúlt 4 évben is most pont olyan-
kor történt esemény, amikor nem volt egyesüle-
tünk teljes vonulóképes létszámmal.

Október 28-án délelőtt az 51-es út Tass –
Dömsöd közötti szakaszán közúti baleset történt.  

Sajnos a balesetben egy a kocsiban utazó hölgy
az életét vesztette, miután a gépkocsi egy fának
csapódott, és a hölgy a kocsiból ki is repült.

Erről miért is írok? 
Azért mert tagságunk sok-sok esetben min-

denek felett a készenlét ellátását és a beavatko-
zásokat helyezi minden elé, legyen az munka
vagy szabadidő vagy akár a családjára szánt idő.

Mivel évek óta sikerül ezt a pár (pontosabban
7 fő) embert úgy időben beosztani, hogy mindig
el tudja látni ezt a feladatot, már szinte megszo-
kott lett, hogy vagyunk és segítünk ha kell.

Most viszont többen is máshol dolgoztunk,
így nem voltunk riaszthatóak, nem tudtunk ki-
vonulni erre az eseményre, ahová a ráckevei
kollegák érkeztek ki, akik folyamatosan 24 órás
szolgálatot látnak el.

Egyesületünk vezetése folyamatosan azon
dolgozik, hogy fejlődjünk!

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy la-
kossági segítséggel egy a 2019-es évben pályá-
zaton megnyert és 2020-ban átvett gépjármű-
fecskendővel gazdagodtunk. A lakossági támo-
gatásból a hibái kijavításra kerültek, így a mai
kornak megfelelő és az önkéntesek között is ki-
emelkedő technikával dolgozhatunk és láthat-
juk el a településünk lakóinak védelmét. 

Minden évben a BM OKF pályázatán esz-

közparkunkat fejlesztjük, ami mára olyan szintet
ért el, mint akármelyik hivatásos szer, így maxi-
málisan alkalmasak vagyunk a tüzek oltására és a
műszaki mentések elvégzésére akár önállóan is.

A BM OKF pályázatán az elmúlt 6 évben a
másik, amit folyamatosan fejlesztettünk, az a
beavatkozó állomány egyéni védőfelszerelése. 

Mára az aktív tagok új és megfelelő állapotú
védőruhákkal, védőcsizmákkal, tűzoltó védő-
kesztyűkkel, kámzsákkal stb. vannak ellátva.  

Ebben az évben elkezdődött az önkormány-
zat, a képviselő-testület és ismét a lakosság se-
gítségével szertárunk kialakítása, ami jelenleg
70 százalékos készenlétben áll. 

Itt majd ha elkészül és a ma még aktív pa-
rancsnokunk „nyugdíjba” vonulását követően a
szerek fognak állni, az egyéb eszközeinket fog-
juk tárolni, és a tagság minden évben több alka-
lommal is tartott oktatásait is meg tudjuk majd
tartani.

Viszont a legnagyobb feladat és a fejlődésünk
következő szakasza még előttünk áll. 

Hiába lesz szertár, hiába van szolgálatra kész
és komoly technikával ellátott szerünk, ha nincs
aki vonuljon majd vele.

Ezért várjuk olyan dömsödi lakosok jelentke-
zését, akik a közért és embertársainkért tenni
akarnak, bírják a testi megterhelést, amit mond-
juk egy nagyobb tűz több órás oltásakor kell el-
viselni, vagy a lelki megterhelést, amikor pl.
vérző sérülteket kell egy autóroncsból kimente-
ni, vagy rosszabb esetben már halott testeket
kell kiemelni!

Sokan sokszor kérdezik, hogy ezért mi mit
kapunk? 

S E M M I T !!!!! 
Semmilyen ellenszolgáltatást nem kapnak a

tagok ezért az elvégzett munkáért.  
Viszont én azt gondolom, hogy településün-

kön nagyon nagy megbecsülés övezi munkán-
kat a lakosság körében!

– Fontos hogy csak magyar állampolgár lehet
tag, aki már betöltötte a 18. életévét és büntetlen
az előélete.

– Az éves közgyűlésen részt vesz.
– Vállalja, hogy elvégzi a jogszabályban elő-

írt önkéntesekre vonatkozó képzést, és sikeres
vizsgát is tesz.

– Évenkénti orvosi alkalmassági vizsgálaton
részt vesz az egyesület üzemorvosánál.

– A beavatkozásoknál a tűzoltás vagy a mű-
szaki mentés irányítását végző személy utasítását
követi, a tagság többi tagjával együttműködik.

– További tájékoztatást személyesen tudunk
adni az érdeklődőknek.

Nézzék meg, érdemes!!!!!!!
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A Dömsödi Videó Krónikák a tűzgyújtás
szabályainak megértésének megkönnyítésére
készített egy nagyon jó kis videófilmet.

ELMAGYARÁZZUK! – A TŰZGYÚJ-
TÁSI TILALMAT címmel keressék a Face-
book oldalukon és a Youtube csatornájukon!

A Dömsödi Tűzoltó Egyesület oldalán is
megtalálható a videó linkje. 

Ha támogatni szeretné egyesületünket tech-
nikai fejlődésében vagy működésében, itt meg-
teheti:

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! Segít-

se 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.web-
node.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.

Pongrácz József
titkár

Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Tisztelt 
állattartók!

A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti
rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a
Horváth-kert mellett!) rendelési ideje
2018. január 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 kiál-
lítása, – Lágysebészeti műtétek (ivarta-
lanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek
stb.), – Ultrahangos fogkőeltávolítás, –
Állatgyógyszerek, állatgyógyászati ké-
szítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668

(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyeztetéssel!)

A Dömsödi
Általános

Ipartestület
bérbeadja 2344
Dömsöd, Petőfi
S. u. 11-13. sz.
alatt található

igényesen
felújított 

nagytermét,
mely alkalmas rendezvények, baráti,
családi összejövetelek megtartására

(max. 60 fő)!
Érdeklődni lehet: 

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13. 
Tel.: 06 24 435 416, 06 30 921 8293 

ipartestulet.d@pr.hu

című állandó kiállítás

megtekinthető az Iparos körben

minden hétköznap délelőtt, ill.

csoportoknak előre megbeszélt

időpontban, tárlatvezetéssel.

Érdeklődni a következő

számokon: 

Szabó Andrea: 06 30 5947 169

Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

A DDömsödiA DDömsödi
ÁltalánosÁltalános

IpartestületIpartestület
híreihírei

P E TŐ F I  E M L É K M Ú Z E U M

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: 500 Ft.
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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: november 25.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-

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

Várható megjelenés: december 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, Christoph Gáborné, dr. Csanádi Károly,

Csorba Gábor, Ispán Imre, Kopor Tihamér, Kön-
tös Ágnes, Liptainé Jaksa Anita, Orbánné Kiss
Judit,  Pánczél Károly, Pongrácz József, Szabó

Andrea, Varsányi Antal, Zsidai Mónika.

Készült 600 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

támogatásával jelenik meg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 

Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.

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

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

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

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

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

Gyermekorvosi rendelő
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46.
Gyermekorvosi rendelés 2021. január 4-től
„A” hét (páratlan hét) tel.: 06-24/658-430

Tanácsadás
Hétfő: 15–17 dr. Czúth Ildikó

„B” hét (páros hét) tel.: 06-24/658-430
Tanácsadás

Szerda: 10–12 dr. Szekszárdi Margit

A gyerekorvosi rendelő a gyerekorvos@
domsod.hu e-mail címen is elérhető.

Fogorvosi rendelés: 
Dr. Stiller Zsolt 
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998

Tisztelt Dömsödi Pácienseink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fogászati
rendelés 2021. november 15-től (hétfő) a
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Köz-
pontba (Szabadság u. 46.) költözik.

Tisztelettel:
Droppa Béla ügyvezető igazgató

Fogdinasztia Fogászatok
www.fogdinasztia.hu

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:
Csepregi József – Török Zsuzsanna

ANNA

Katona Krisztián – Keresztesi Vivien
DÁNIEL

Házasságot kötöttek:

Cser Hajnalka Eszter – Kudar Csaba

Brezvai Renáta Csilla – Tótok Zoltán István

Bojtos Edina – Kiss András

Kiss Renáta – Ispán András

Elhunytak:
Vida Zoltán 40 éves

Madarász Andrásné Szekeres Rozália 
71 éves

Rédei János Jenő 68 éves

Necsász Imréné Csizmadia Margit Ilona
86 éves

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

Anyakönyvi hírek

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion

Security számán: 06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

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

Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel –

garanciával.

06-30-964-0485
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Köszönetnyilvánítás
„Elbúcsúzom, de ott leszek...
Ahol a szél zúg, a Nap nevet

Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.”

Köszönetüket fejezzük ki mindazoknak, akik 

LESI GYÖRGYÖT
utolsó földi útján elkísérték és sírjára koszorút,virágot helyeztek,
fájdalmában osztoztak.

Édesanyja és Nővére

Emlékezés
Váratlan percben az életed véget ért, 
Mint vihar a rózsát, a halál tépte szét, 

Az élet csendesen megy tovább, 
Fájó emléked elkísér bennünket egy életen át.

JAKSA MIHÁLY

halálának első évfordulója alkalmából.

Gyászoló családja

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

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

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma

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

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

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

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

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

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

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Kapcsolattartó lelkipásztor:
Dr. Almási Mihály

E G Y H Á Z K Ö Z S É G E KE G Y H Á Z K Ö Z S É G E K E L É R H E T Õ S É G E IE L É R H E T Õ S É G E I
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A DDezsõ LLajos AAlapfokú MMûvészeti IIskola hhírei
Szeptemberben újult erővel kezdtük a tanévet több mint 270 nö-

vendékkel, 18 pedagógussal, 2 NOKS-os munkatárssal és egy techni-
kai dolgozóval. 

Az új tanévben Makádon bővült az iskola tevékenységi köre: társastánc
és képzőművészet tanszakot indítottunk.

Szeptember 25-én társastáncosaink felléptek a szüreti műsorban. Fel-
készítő tanár: Bábel Brigitta.

Egy év kihagyás után október 14-15-én rendeztük meg a XX. Dömsödi
Művészeti Napokat a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban.
Jó volt, hogy ismét együtt lehettünk, találkozhattunk a barátainkkal, isme-
rőseinkkel.

14-én „Kakaó” koncertet tartottak a zenész kollégák az alsó tagozatos
gyerekeknek, amelyen a zene mellett kaláccsal és kakaóval kedvesked-
tünk a kicsiknek. 

15-én hagyományosan a helyi művészek, művészeti csoportok mutat-
koztak be, ezenkívül pedagógusaink és növendékeink is felléptek.

Köszöntőt mondott: Szabó Andrea alpolgármester asszony és Muzs Já-
nos képviselő úr.

A műsor elején Szimonidesz Hajnalka festőművész-illusztrátor kiállí-
tását nyitottuk meg. A gyönyörű alkotásokat öt év terméséből válogatta ki
a művész, és a körfolyosón tekinthették meg a vendégek.

A műsorban szerepeltek:
Bábel Brigitta balettos növendéke – Jakos Csenge, a Dömsödi Banya

Klub – Ócsai Jutka vezetésével, a Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség Kórusa – vezényelt Földváriné Balikó Mariann, gitáron
km. Turóczi-Koós Claudia, a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
szavalói: Szicsó Gábor, Balázs Emese, Bucsi Bence, Szabó Balázs,
Czaniga Szilárd, Jakos Csenge, Csécs Aliz; a Dömsödi Szent Márton Kó-
rus – vezető Bőcze Tamás, furulyán km. Timár Renáta, a Ju és Zsu Társu-
latból Juhász Botond – felkészítette: Ócsai Jutka, Tóth Ilona és Veres Ad-
rienn – fuvoladuó, a társastánc tanszak – felkészítő tanár: Bábel Brigitta,
szolfézs csoportok – felkészítők: Földváriné Balikó Mariann és Donec
Szergej.

Zenész fellépők: Balogh Tirza, Balogh Lelle, Végvári Vivien, Sándor
Emma, Timár Renáta növendékek, Bai Barbara tanárnő fuvolán műkö-
dött közre, Kanderka Andrea Julianna tanárnő klarinéton játszott, zongo-
rán kísért: Berki Artúrné.

Varga Anett képzős növendékeinek munkáiból kiállítást rendeztünk, az
alkotásokat a nagyterem előtti kiállítótérben lehetett megnézni.

A koncert végén fogadást tartottunk, ahol a sütizés mellett beszélget-
hettünk egymással.

Köszönetet mondok valamennyi felkészítő pedagógusnak, és mind-
azoknak, akik segítettek a rendezvények lebonyolításában: Bábel Brigitta,
Bai Barbara, Berki Artúrné, Donec Szergej, Földváriné Balikó Mariann,
Halassyné Székely Orsolya, Kanderka Andrea Julianna, Kovács Ferenc,
Nagy Máté, Varga Anett, Pádár Ágnes, Faragóné Pádár Tünde, Fülöp
Lászlóné, Szakál László Károlyné.

Külön megköszönöm Vass Ilonának, hogy a kétnapos rendezvényen
fényképeket készített a boldog pillanatokról.

17-én, vasárnap a makádi tagozat szolfézscsoportjaiból alakult kiskó-
rus hálaadó istentiszteleten vett részt a makádi gyülekezetben, a gyüleke-
zet önállóságának 400. évfordulóján.

A gyerekek az Isten áldja meg a magyart kezdetű népdalt adták elő (fel-
készítő tanárok: Donec Szergej és Köntös Ágnes), klarinéton közreműkö-
dött Csendes Gergő (felkészítő tanára: Kovács Ferenc), zongorán kísért
Halassyné Székely Orsolya.

Köntös Ágnes
intézményvezető
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Fotó: Vass
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BETONELEMET A GYÁRTÓTÓL!
Zsalukõ, Járdalap, Kerítésoszlop, Kész beton.
Dömsöd, Vasút út 54. Telefon: 06-20-36-23-352
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