
Április 4.-e, hétfő van, az országgyűlési választások másnapja. So-
kat nem aludtunk az éjszaka, várva az eredményeket, amelyek nem
igazán okoztak meglepetést! Nem kellett ahhoz éleslátás, hogy a je-
lenleg is kormányzó két párt szövetségének győzelmét előre meg le-
hessen jósolni, csak a mértéke volt kérdéses! Személy szerint én is
nagyon örültem ennek, hiszen így az utóbbi években megszokott fej-
lődésünk a továbbiakban is töretlen lesz! Gratulálok Pánczél Károly
képviselő úrnak az ismételten elnyert mandátumhoz! Megérdemelte
és mi is megérdemeltük!

Túl vagyunk az utóbbi heteket nagyban befolyásoló választási lá-
zon, most már ismét csak a munkára koncentrálhatunk! A múlt havi
Hírnökben már írtam arról, hogy a 2022-es év márciusi hónapja
aranybetűkkel íródik be Dömsöd történelmébe. Megtörtént a Babóca
bölcsőde ünnepélyes átadása, és a „Promenád fejlesztése Dömsödön”
című projektnek is megtartottuk a zárórendezvényét! A bölcsőde
szeptemberre tervezett megnyitásáig még sok munka vár ránk, első-
sorban az épületet kell berendeznünk! A Duna-part birtokba vétele
már megtörtént, majd akkor fog igazi valójában pompázni, amikor
kinyílnak a virágok, és a gyepszőnyeg is megerősödik! Élvezzük
minden szépségét, de ezzel együtt is vigyázzunk rá!

Visszazökkenve a hétköznapokba, bizony nagyon sok munka vár
ránk! A két szolgálati lakás felújításán túl, a település-fenntartási cso-
portra várnak azok az utcák, melyekben a kátyúzást meg kell csinál-
ni. Sok poros utcánk is várja a gréderezést, és némi kiegyenlítő anyag
szórását. Végre kiadós eső esett, ezzel némileg a természet is észhez
tért, így a köztereink ápolása ismét a kiemelt feladatok közé került!

A Nagytanyai út közbeszerzése elindult, várhatóan a tavasz köze-
pére lesz győztes kivitelezőnk. A napokban elindul a sportcsarnok te-
tőszerkezetének a teljes felújítása is. A pályázatokkal kapcsolatban
egyszerre több vasat is tartunk a tűzben. Elkészült a Kunszentmiklósi
út aszfaltozására készült pályázati anyag. Beadásra került a Petőfi
Emlékmúzeum felújítására összeállított, műszaki paramétereket tar-
talmazó összeállítás is.

Szomorúan tájékoztatom a dömsödi betegeket, hogy Dr. Vass Fe-
renc a közelmúltban elhunyt! A Doktor úr közel három évtizeden ke-
resztül látta el a fogorvosi teendőket nagyközségünkben, mindenki
megelégedésére! Emlékét megőrizzük!

Szabó Andrea alpolgármester vezetésével az adományok gyűjtése
tovább folyik! Nagyon köszönöm az ukrán menekültek számára
nyújtott rengeteg segítséget, amelyet lakótársainktól kaptunk. Ma
reggel indult el egy újabb gépkocsi szállítmány a határra!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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Bagi viseletben
Nagyheti és húsvéti alkalmak az újság 18. oldalán

A 2022. április 3-án megtartott országgyűlési
képviselőválasztáson ismét Pánczél Károlyt 

választották Pest megye 11. választókerületének
képviselőjévé. Gratulálunk, és további sok sikert, 

eredményes munkát kívánunk!

Fotó: VFotó: Vassass
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Köszöntök minden dömsödi és vendég Ünneplőt,
örülök, hogy eljöttek!

Azért szeretem az ünnepeket, mert a hét-
köznapok mókuskerekéből egy kicsit ki-
szállunk, megállunk, összejövünk és át-
adjuk magunkat az ünneplésnek, a meg-
emlékezésnek. A szívünk és a lelkünk
megtelik hálával és felemelkedik, mert
tudjuk, hogy a márciusi ifjak mit tettek
meg a hazánkért, a szabadságunkért,

értünk… 
Így 174 év távlatából is tanítanak min-

ket. Összefogásra, kitartásra, bátorságra és
önzetlenségre.

1848 és 49 története tele van kiváló emberi
teljesítményekkel, amelyek még ennyi idő távlatából is élővé teszik
számunkra a múltat. Emberekkel, akik nemcsak meghalni tudtak Ma-
gyarországért, de élni, dolgozni, küzdeni is érte. Az ő alkotó munká-
juk, áldozatuk, hősiességük miatt eleven mind a mai napig 1848–49
emlékezete.

Ezért könnyű szeretni ezt a napot. Mert március 15. történeteiből, em-
beri arcaiból magunkra ismerünk. Vágyaik a mi vágyaink, eszményeik a
mi eszményeink. Még ma, a „más” viharokkal teli 21. században is.

Március 15-ről leghitelesebben az eseményeket megélők beszélhetné-
nek és beszélnek is a mai napig. 

Magyar nemzetünk forradalmi jelképe a kokárda, melyet 1848 március
15. óta ezen a napon szívünkre tűzve viselünk. Klasszikus formája az évek
alatt módosult, de mondanivalója, üzenete semmit sem változott. Büszkén
viseljük, éppen ezért a Petőfi Emlékház és a Dömsödi Értéktár februárban
közösen Kokárdakészítő Pályázatot hirdetett. 

A felhívásra szépen érkeztek pályaművek, melyek most a bejárat mel-
lett megtekinthetők. A továbbiakban egy hónapon át a Petrovics-ház kiál-
lítóterében lesz a nagyközönség számára elérhető. 

A kiírásban nem volt kötöttség sem technika, sem megközelítés tekin-
tetében.  Így igen változatos anyagot sorakoztathatunk most fel. Fogadják
szeretettel!

A pályamunkák értékelésére és a díjak kiosztására a koszorúzás után, a
Petőfi Emlékmúzeum udvarán kerül sor.

Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy együtt emlékezhettünk!

Tarr-Sipos Zsuzsa ünnepi
beszéde március 15-én Magyar történet múzsája,

Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.

Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.

Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égető karikájában
Kínosan sirattatok.

Szabad sajtó!... már ezentul
Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem.

Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifjuság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát.

Míg az országgyülés ott fenn,
Mint szokása régóta,
Csak beszélt nagy sikeretlen:
Itt megkondult az óra!

Tettre, ifjak, tettre végre,
Verjük le a lakatot,
Mit sajtónkra, e szentségre,
Istentelen kéz rakott.

És ha jő a zsoldos ellen,
Majd bevárjuk, mit teszen;
Inkább szurony a szivekben,
Mint bilincs a kezeken!

Föl a szabadság nevében,
Pestnek elszánt ifjai!... –
S lelkesülés szent dühében
Rohantunk hódítani.

És ki állott volna ellen?
Ezren és ezren valánk,
S minden arcon, minden szemben
Rettenetes volt a láng.

Egy kiáltás, egy mennydörgés
Volt az ezerek hangja,
Odatört a sajtóhoz és
Zárját lepattantotta.

Nem elég... most föl Budára,
Ott egy író fogva van,
Mert nemzetének javára
Célozott munkáiban.

S fölmenénk az ős Budába,
Fölrepültünk, mint sasok,
Terhünktől a vén hegy lába
Majdnem összeroskadott.

A rab írót oly örömmel
S diadallal hoztuk el,
Aminőt ez az öreg hely
Mátyás alatt ünnepelt! –

Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre.

S te, szivem, ha hozzád férne,
Hogy kevély légy, lehetnél!
E hős ifjuság vezére
Voltam e nagy tetteknél.

Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napoleon dicsősége,
Teveled sem cserélek!

Petőfi Sándor

15-DIK MÁRCIUS, 1848

Pest, 1848. március 16. 

Az elmúlt két évben a Covid járvány átformálta közösségi
életünket. A hatékony védekezésnek köszönhetően idén sza-
badabban, újra együtt ünnepelhettünk március 15-én. Már-
cius 14-én a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár szervezé-
sében Petőfi és Ecsedi Csapó Pál Dömsödön címmel tartott
előadást Ács Péter. A korabeli dokumentumok másolataiból,
fotókból összeállított kiállítás Ecsedi Csapó Pál honvéd alezre-
des életéről és családjáról adott értékes információkat. A család le-
származottai megtisztelték jelenlétükkel az előadást, a kiállítást.

Március 15-én 10 órakor az OMK nagytermében ünnepi előadá-
son vehettünk részt. A műsort Kopor Tihamér és Cser Györgyi ren-
dezte. Ünnepi beszédet mondott Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő asz-
szony. (Az ünnepi beszédet alább olvashatják.) A koszorúzás a

megszokott sorrendben zajlott, OMK, Petrovics-féle ház, Pe-
tőfi tér, Petőfi-fa és a Petőfi Emlékhely, kiállítóhely. Az ün-
neplők útvonalát a Dömsödi Polgárőr Egyesület biztosítot-
ta. Az emlékhelyeken a Dezső Lajos AMI kórusa énekelt,
míg a Petőfi-fánál Tar Zoltán előadásában Petőfi Sándor

Dömsödön írt forradalmi verséből hangzott el részlet. A ko-
szorúzás utolsó állomásán megemlékeztünk Szabó Lajos taní-

tó úrról, a „Múzeum” alapítójáról, valamint a Kokárdakészítő Pá-
lyázat résztvevői átvehették az emléklapokat. A különleges ötletek
és tetszőleges technikával készült pályaművek ezen a napon az
OMK-ban voltak megtekinthetőek. (A Kokárda  Pályázat 2022-es
munkái április hónapban a Petrovics-házban tekinthetők meg.)

Vass Ilona

Március 15-én újra együtt ünnepelhettünk!
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Képviselő úr! Alpolgármester Asszony és Úr!
Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Döm-

södiek!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm

Pánczél Károly képviselő urat, alpolgármeste-
reket, képviselőtársaimat! Köszöntöm a jelenlé-
vő intézményvezetőket, meghívott vendégein-
ket, hivatali munkatársainkat! Köszöntöm a ki-
vitelező KINOMÉ Kft. tulajdonosait, Kiss Ist-
ván úr vezetésével! És természetesen köszöntök
mindenkit, akik megtisztelő jelenlétükkel eme-
lik megnyitó ünnepségünk fényét!

Először is engedjenek meg egy kis visszapil-
lantást, hogy miként is jutottunk el a mai napig!
A 2010-es években országszerte tapasztalható,
hatalmas foglalkoztatási láz azt eredményezte,
hogy nagyközségünkben is soha nem látott igény
merült fel a kisgyermekek bölcsődei elhelyezé-
sére. Az évtized végén a Képviselő-testületünk
döntött, pályázzunk egy bölcsőde építésére! Az
átmeneti időszakra szerződést kötöttünk Rácke-
ve önkormányzatával, amelynek értelmében né-
hány dömsödi kisgyermeket befogadott a Gó-

lyafészek Bölcsőde. Persze, végleges megol-
dást ez ugyan nem jelentett, de nagyon köszön-
jük az önzetlen segítséget!

Az első látványterv 2020. január 9-én került a
képviselők elé. A döntés gyorsan megszületett,
beadásra került a pályázat, ráadásul sikeres pá-
lyázat! A pozitív döntésről már az év szeptem-
berében értesítést kaptunk. Novemberben pedig
aláírtuk azt a támogatói okiratot, amely a „Két-
csoportos bölcsőde építése Dömsöd Nagyköz-
ségben” néven kerül be Dömsöd újkori történel-
mébe. 240 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást kaptunk az építkezésre, amelyet – rit-
ka az ilyen eset – most nem kellett önrésszel ki-
egészítenünk!

Az aláírt támogatói okirat birtokában az ese-
mények felgyorsultak!

2021. márciusban már a kezünkben volt az
építési engedély! A közbeszerzés eredménye-
ként május 4-én a Bíráló Bizottság javaslatára a
KINAMÉ Kft.-t jelöltem meg győztes pályázó-
nak. A múlt héten a fényképeim közt kutakod-
va, múlt év június 7.-i felvételt találtam, amikor
is elkészült a bölcsi alapja. Ettől az időponttól
kezdve bő 9 hónap telt el, és íme, itt vagyunk a
Babóca Bölcsőde avatóünnepségén! Gratulálok
a gyors, pontos és szép munkáért a kivitelező
KINAMÉ Kft. vezetőinek, dolgozóinak!

Befejezésül, néhány gondolat a hála jegyé-
ben! Köszönöm szépen Magyarország Kormá-
nyának és Pest Megye Önkormányzatának a
megvalósításhoz szükséges anyagi támogatást!
Köszönöm Pánczél Károly képviselő úr maxi-
mális támogatását a bölcsődeépítés sikerében!
Köszönöm képviselőtársaim gyorsan, szaksze-
rűen meghozott döntéseit! Köszönöm a pályá-
zat menedzselését Csanálosi Melindának, Ba-
loghné Kakuk Emmának, Dr. Bencze Zoltán-

nak, Kánai Gergely projektmenedzsernek és
Füzesi Gábor műszaki ellenőrnek! Köszönöm a
Település-fenntartási Csoport tagjainak a segít-
séget! És köszönöm a 6300 Dömsödi Polgár-
nak, akik az első perctől kezdve támogatták erő-
feszítéseinket! Különösen azoknak köszönöm,
akik a nagyközségünkben élők képviseletében,
örömmel és várakozással jöttek el a mai ünne-
pélyes avatásra!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma ünnepelünk, de a következő hónapokban

még vár ránk egy embert próbáló feladat, a böl-
csőde berendezése! Költségvetésünkben 20 mil-
lió forintot különítettünk el erre a célra, amely
nem biztos, hogy elég lesz! A szeptember elsejei
birtokba vételig még nagyon sokat kell dolgoz-
nunk a zökkenőmentes megnyitás érdekében!
Ma viszont minden gondot félretéve ünnepeljük
azt, hogy nagyközségünk egy újabb gyönyörű és
hasznos épülettel gazdagodott! Már alig várom,
hogy Dömsöd szívében az eddig megszokott
csendet kisgyermekek kacaja verje fel! Mind-
nyájunk számára az lesz az igazi öröm!

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!

Március 25-én Dömsödön a Hajós Kertben átadásra került a kétcsoportos Babóca bölcsőde. A 240 millió Ft-os pályázati pénzből megvalósuló
intézmény nagy segítséget nyújt majd azoknak a kisgyermekes családoknak, ahol az édesanyák újra szeretnének munkába állni. A világos és
minden igényt kielégítő helyiségek berendezése még várat magára, de bízunk abban, hogy a kis lakók hamarosan birtokba vehetik majd.
A ünnepélyes átadáson jelen volt Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr, a kivitelezők, a Képviselő-testület tagjai és az önkormányzat
dolgozói. Bencze István megnyitó beszédében ismertette az intézmény megvalósításának állomásait, és megköszönte mindazok segítségét,
akik a kivitelezés során részt vettek a munkálatokban.
Bencze István polgármester úr teljes megnyitó beszéde itt olvasható:

Fotók: Vass

Átadásra került a kétcsoportos  Babóca bölcsõde
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Online hírvadász

Az elmúlt hónapok nemzetközi diplomáciai erőfeszítései ellenére az
orosz haderő ukrán területek elleni támadása következtében háború tört ki
Magyarország közvetlen szomszédságában. A szárazföldi összecsapások,
tüzérségi támadások és légicsapások már több ezer halálos áldozattal jár-
tak, és elindították az életüket féltő menekültek hullámát az Európai Unió
keleti határtérsége, benne hazánk felé. Már több millióan kényszerültek
elhagyni otthonaikat, köztük sokan Kárpátalján élő magyarok. Az ország
és a nemzet biztonságát fenyegető kihívással egységesen kell szem-
benéznünk. Ezért az Országgyűlés az alábbi politikai nyilatkozatot teszi.

1. Elítéljük Oroszország katonai beavatkozását, és kiállunk Ukrajna
szuverenitása, illetve területi épségének sérthetetlensége mellett.

2. A háború semmilyen konfliktusra sem jelenthet megoldást, ellenben
fegyvertelen emberek sokaságának életét oltja ki, veszélyezteti vagy
lehetetleníti el. Ezért szorgalmazzuk a harci cselekmények haladéktalan
leállítását és a felek közötti béketárgyalások megkezdését, üdvözölve
egyúttal minden közvetítésre irányuló jó szándékú kezdeményezést.

3. A NATO tagjaként Magyarország egyetértését fejezi ki azokkal a
szövetség vezetői részéről elhangzott felelősségteljes nyilatkozatokkal,
amelyek szerint el kell kerülni a konfliktus átterjedését a tagállamok
területére, mivel ez beláthatatlan következményekkel járna.

4. Az ENSZ, az EBESZ, az Európa Tanács és az Európai Unió tag-
jaként Magyarország támogatását fejezi ki minden olyan közös
törekvés iránt, amelynek célja a béke mielőbbi megteremtése.

5. Magyarország alapvető célja a béke és a területén élő emberek
biztonságának védelme. Történelmünk tapasztalatai alapján jelentjük
ki: ebből a háborúból hazánknak ki kell maradnia, senkinek sem
engedhetjük meg, hogy ebbe belesodorjon bennünket.

6. Kinyilvánítjuk, hogy Magyarország nem küld katonákat az
ukrán hadszíntérre, nem szállít kétoldalú alapon fegyvereket, és nem
járul hozzá, hogy a magyar-ukrán határon keresztül az élet kioltására
alkalas fegyverek szállítására kerüljün sor.

7. Felhívjuk valamennyi közéleti szereplőnek és a sajtó munkatár-
sainak a figyelmét, hogy tartózkodjanak minden olyan meggondolat-
lan vagy poltikai hátsó szándéktól vezérelt megnyilatkozástól, amely
a jelen kiélezett helyzetben veszélyeztetheti az ország és a magyar
emberek biztonságát. Különösen veszélyesnek és felelőtlennek
ítéljük azokat a követeléseket, amelyek magyar katonák, illetve
fegyverek küldését sürgetik a háborús térségbe.

8. Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok
sorsáért; minden közéleti szereplőnek alkotmányos kötelezettsége, hogy

ennek megfelelő magatartást tanúsítson. Nemcsak felelőtlennek, de
embertelennek és a nemzeti érdekekkel szembenállónak is tartjuk,
ezért határozottan visszautasítjuk és elítéljük azokat a megenged-
hetetlen minősítéseket, amelyek egyesek részéről a kárpátaljai ma-
gyarokat érték, biztonságukat is veszélyeztetve. Senki nem engedheti
meg magának, hogy – pillanatnyi politikai érdekeitől vezettetve – az
orosz-ukrán konfliktus esetleges áldozatává tegyen szülőföldjükhöz
ragaszkodó magyar embereket!

9. A Kárpátalján élő őshonos magyar közösség tagjai lojális és
hűséges polgárai Ukrajnának, hozzájárulva annak jólétéhez és sok-
színűségéhez, ezért az ország összes többi polgárához hasonlóan ter-
mészetes és jogos elvárást támasztanak államuk felé jogaik maradék-
talan tiszteletben tartása iránt. Magyarország e nemzeti közösségére
hídként tekint, amely összeköthet bennünket egy független, fejlődő, a
szülőföldjén minden polgára számára biztonságot és boldogulást
nyújtó demokratikus Ukrajnával. Ezzel összehangban a magyar ál-
lam Ukrajna függetlenné válásának elismerésétől kezdve számtalan
alkalommal és módon kifejezte a jó szomszédi és baráti kapcsolatok
építésére vonatkozó szándékát. Így a múltban is támogattuk Ukrajna
európai uniós kapcsolatainak erősítését, s a jelenben is – más közép-
európai országokkal együtt – szorgalmazzuk a csatlakozási folyamat
hivatalos megkezdését.

10. Magyarország természetes kötelezettségének tekinti, hogy se-
gítséget nyújtson minden magyar és nem magyar ukrán és más állam-
polgárságú embernek, aki a háború elől menekülve hazánk – mint
első biztonságos ország – területére lép. Az Országgyűlés elismeri és
bátorítja azon magyar állampolgárokat, közösségeket és intézmé-
nyeket, akik, illetve amelyek példaértékű összefogással igyekeznek
segíteni a bajbajutottakon. Támogatjuk a Híd Kárpátaljáért kezde-
ményezést az Ukrajnában a háború fenyegetettségében élők, illetve a
hazánkban oltalmat keresők azonnali megsegítésére.

A veszélyek korában élünk. Hazánknak a járvány és az általa oko-
zott nehézségek után most háborús kockázatokkal is szembe kell
néznie. Ebben a rendkívüli helyzetben csak összefogással őrizhetjük
meg hazánk békéjét és családjaink biztonságát.

Kövér László s.k.
az Országgyűlés elnöke

Földi László s.k. Hiszékeny Dezső s.k.
az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

*A politikai nyilatkozatot az Országgyűlés a 2022. március 10-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyûlés 1/2022. (III. 10.) OGY politikai nyilatkozata 
az orosz-ukrán háborúról*

Az alábbi szolgáltatásokkal állunk rendel-
kezésükre:
– 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 nyug-
díj);

– hozzátartozói nyugellátások (pl.: özvegyi nyug-
díj, árvaellátás);

– egyéb (pl.: kérelmek, beadványok elkészí-
tése),

– 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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Kedves Szülők!

A 2022/2023-as nevelési évre a gyer-
mekek óvodai beíratásának tervezett

időpontja: 2022. április 25-26-27.

A személyes beiratkozás csak időpontkérés
után lehetséges. Időpontot 2022. április 11-15.
között a 06-20-222-3223-as telefonszámon vagy
személyesen lehet kérni 9-15 óráig a Dózsa
Gy. út 27/A szám alatti épületünkben.

2022. április 11-15. között a beiratkozáshoz
szükséges, kitöltendő papírokat el lehet vinni az
óvodából. Kérem, már akkor hozzák magukkal
a beiratkozáshoz szükséges irataikat is, hogy le
tudjuk másolni: 

• a gyermek nevére kiállított személyazonos-
ságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági
igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
TAJ-kártyáját,

• a gyermek esetleges betegségeit igazoló do-
kumentumokat,

• amennyiben gyermekük szakértői vélemény-
nyel rendelkezik: a sajátos nevelési igényről
szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési – ta-
nulási – magatartási zavar megállapításáról szó-
ló szakvéleményt,

• az étkezési térítési díj megállapításához a gyer-
mekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
illetve ha a családban tartós beteg van, akkor az ar-
ról szóló igazolásokat, nagycsaládos igazolást, ne-
velésbe vételt elrendelő gyámhatósági határozatot,

• szülői felügyeletről szóló végzést, (A külön-
élő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kér-
désekben közösen gyakorolják jogaikat akkor
is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapo-
dása vagy a bíróság döntése alapján az egyik
szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől kü-
lönélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekin-
tetben korlátozta vagy megvonta.)

• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai
beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek
Magyarország területén.

A személyes beiratkozásra már a kitöltött
nyomtatványokkal érkezzenek!

Az óvodába elektronikus úton is be lehet irat-
kozni. A kitöltött beiratkozási lapokat és a be-
iratkozáshoz szükséges fentebb felsorolt iratokat
a domsodiovi@kevenet.hu e-mail címre legye-
nek szívesek visszaküldeni 2022. április 28-ig.

Mindezeket figyelembe véve kérem azokat a
szülőket, akiknek a gyermeke 2022. augusztus
31-ig betölti a 3. életévét, jelezzék felvételi szán-

dékukat. A kötelező óvodába járás csak azokra
a gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusz-
tus 31-ig betöltik a 3. életévüket! 

A 3. életévét 2022. augusztus 31-e után töltő
gyermekeket is be lehet íratni, viszont az Ő fel-
vételük a szabad férőhelyek függvényében törté-
nik! Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a 3 éves
kor alatti gyermekek automatikus felvételét.

Az intézmény mindkét épülete az Alapító
Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az óvoda
a gyermekek hároméves korától ellátja a Szak-
értői Bizottság véleménye alapján azoknak a sa-
játos nevelési igényű gyermekeknek (mozgás-
szervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogya-
tékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő)
fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú
gyermekkel együtt nevelhetők.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyúj-
tott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus
31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik
életévét betölti, különös méltánylást érdemlő
esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek
az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeleté-
ben kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést
engedélyező szerv) felmentheti az óvodai fog-
lalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda Dömsöd település teljes közigaz-
gatási területéről biztosítja a felvételt.

Madarász Mária
intézményvezető

Óvodai
beíratkozás

A Föld napja egy környezetvédelmi jeles
nap, melynek egyik jelmondata a fentebb olvas-
ható idézet. Először 1970-ben tartották meg, az-
zal a céllal, hogy felhívják a figyelmet bolygónk
romló környezeti állapotára. Miért szükséges
ez? Mind tudjuk, a Föld az egyetlen hely, ahol –
jelenlegi tudásunk szerint – az élet lehetséges,
ha elpusztítjuk, mi sem éljük túl.

Az óvodában is minden évben megemléke-
zünk erről a napról, hiszen a természet szereteté-
re és tiszteletére, a környezetvédelemre való ne-
velést már kisgyermekkorban érdemes elkezde-
ni. Amit életük első pár évében megtapasztal-
nak, azon a későbbiek folyamán már nem na-
gyon változtathatunk. Fontos, hogy mit lát és mit
hall a gyermek az őt körülvevő felnőttektől, el-
sősorban szüleitől, nagyobb testvéreitől, nagy-
szüleitől és pedagógusaitól, ezeket fogja tovább
vinni. Mit is tehetünk azért, hogy a környezetvé-
delemre neveljük őket? Sok mindent, például is-
mertessük meg velük a világot: nézzünk képe-
ket, könyveket, videókat különböző tájakról, si-
vatagról, hegyről, tengerekről. Ismertessük meg
velük a különböző élőlényeket: fákat, virágokat,

kígyókat, madarakat. Beszélgethetünk velük a
veszélyeztetett fajokról, arról, miért veszélyezte-
tettek, mi történik, ha kihalnak?

Tehetünk sétákat, túrákat a környékben: hiszen
amit élőben látnak, az mindig nagyobb élmény,
mint egy fénykép. Szerencsés helyzetben va-
gyunk, hiszen mellettünk folyik el a Duna, mely-
nek partján sokféle élőlénnyel találkozhatnak.
Megnézhetik közelebbről a halakat, fákat, növé-
nyeket, vagy éppen a kavicsokat. Ezt mind meg-
nézhetik, megfoghatják, közben sok területen fej-
lődnek is, hiszen a séták alkalmával nő az állóké-
pességük, ha megtapogatják a különböző tárgya-
kat, növényeket, akkor pedig a taktilis érzékelé-
sük is fejlődik, vagy éppen a téri tájékozódásuk is.
Szókincsük is bővülhet, főleg ha megnevezzük a
látottakat: fűzfa, nád, vadkacsa, feketerigó…

Mindezek mellett a környezetvédelem fontos
eleme a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a nem
szemetelés. Beszélgessünk velük, mutassuk meg
nekik, hogyan tudják tisztán tartani környezetü-
ket. Beszélgessünk velük arról, milyen káros ha-
tásai lehetnek a szemetelésnek, például meg-
eszik a műanyag hajgumit vagy a rágógumit a

madarak, és sajnos elpusztulnak, nem fogják
megenni a szúnyogokat… Említsük meg nekik
a vegyszerek káros hatásait, hogy egyes élőlé-
nyeknek ezek mérgek, amiktől betegek lehet-
nek. Ezekről is nézhetünk képeket, interneten
lehet találni képeket szeméthegyekről, műanyag-
ba szorult állatokról…

Természetesen ez mind akkor lesz célraveze-
tő és hasznos, ha a gyermekek életkorát is figye-
lembe vesszük, más és más módszer kell egy ki-
csi óvodásnak és egy majdnem iskolásnak, és
megint más egy kamasznak. Egy óvodás min-
dent látni akar és megfogni, egy nagyobb isko-
lás gyermeknek már elég hallania, esetleg képe-
ken látnia. Egy „módszer” azonban közös min-
den korosztálynál: amit az őt körbevevő felnőt-
tektől lát, hatással lesz rá, ezért kiemelten fon-
tos, hogy mi is a szavainknak megfelelően vi-
selkedjünk. Nem a miénk a Föld, hát vigyázzunk
rá, hogy még gyermekeink unokái is élvezhessék:

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön!” David Brower

Gajár Klaudia
óvodapedagógus

A Föld napja – április 22.
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
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A február 21-ei héten egy kis
farsangi vigassággal kedvesked-
tünk iskolánk növendékeinek. Ezen
a héten farsangi fánkot készített a
gyerekeknek Szakál Lászlóné Éva
néni jelmez- és viselettáros, vala-
mint Fülöp Lászlóné Judit néni
technikai dolgozó. A hatalmas, ipa-
ri mennyiségben elkészített fánk
egy pillanat alatt elfogyott! 

Február 23-án a zeneiskolában
farsangi „bulit” rendeztünk. Ezen
a szerdán az iskola műhellyé ala-
kult egy rövid időre. A szolfézste-
remben Kanderka Andrea klari-

néttanár vezetésével szebbnél szebb álarcokat készítettek a gyerekek,
míg a szomszéd teremben „szépségszalon” működött: itt Bai Barbara
fuvolatanár és jómagam csillámtetoválásokat készítettünk kis növen-
dékeinknek. 

Akik elkészítették a maszkokat és megkapták a „csillámtetkót”,
mehettek a műhelybe, és elfogyaszthatták a finom lekváros fánkokat,

melyeket Judit néni, Ági néni és
Éva néni segített szétosztani a gye-
rekeknek.

A vidám forgatagról Berki Ar-
túrné Andi néni, zongoratanárunk
készített képeket…

Március 1-jén Radó Fanni vett
részt a ráckevei Ránki György
Alapfokú Művészeti Iskola által

rendezett népdaléneklési versenyen. Gratu-
lálunk Fanninak és felkészítő tanárának,
Földváriné Balikó Mariann szolfézstanárnak,
hogy képviselték iskolánkat a versenyen!

Március 15-én a községi ünnepélyen növen-
dékeink részt vettek a szokásos koszorúzáson.
A művelődési háznál a kamaraegyüttes játszott
Kossuth-nótákat, a többi helyszínen a szolfézs-
csoportok énekeltek Földváriné Balikó Mari-
ann szolfézstanár vezetésével. A nótákat hang-
szerelte Nagy Máté rézfúvós tanár, betanította
Kanderka Andrea és Bai Barbara. 

A Petőfi Múzeumnál a gyerekeket vendégül
láttuk egy kis süteményre, teára.

Köntös Ágnes
intézményvezető

AA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeiiAA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeii

Radó Fanni

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett

fúvós szólisták és kamaraegyüttesek
baráti találkozójára.

A rendezvény helye és ideje:

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Dömsöd

2022. április 29. péntek, 15 óra
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„Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti őket a tavasz.”
Március 8-án nőnap alkalmából köszöntötték az alsós kisfiúk tanító né-

nijeiket és leány osztálytársaikat.

Iskolánk pedagógusai mindig külön figyelmet fordítanak a hazafias ne-
velésre, a nemzettudat erősítésére. Március 15-e előtti napokban a tanter-
meket és a folyosót nemzeti színű dekoráció díszíti. A gyerekek ünneplő-
be öltöztetik a szívüket, és tanítójuk segítségével megemlékeznek a forra-
dalom és szabadságharc hőseiről. Piros, fehér, zöld díszeket készítenek, és
egy kellemes séta keretében elhelyezik azokat a Petőfi emlékhelyeken.

Kokárdakészítő pályázaton vett részt a 2. b és a 4. a osztály.

A Pénz7 programsorozat keretében diákjaink játékos tananyag segítsé-
gével sajátíthatják el és gyakorolhatják a pénz hétköznapi használatához
kapcsolódó ismereteket és készségeket. A 4. b osztály fiú tanulói arról ké-
szítettek plakátot, hogy egy mai gyermeknek milyen lehetőségei vannak,
hogy zsebpénzhez jusson. A lányok pedig felsorolták, hogy a különböző
pénzpazarló tevékenységek ellen mit lehet tenni, és hogyan lehet eredmé-
nyesen spórolni a pénzzel. Meglepően jó, a gyakorlatban jól hasznosítha-
tó ötletekkel álltak elő.

A víz világnapja célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számá-
ra elérhető tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetett-
ségére. Kiemelt figyelmet fordítunk iskolánkban a környezeti nevelésre.
Március 22-én iskolánk tanulói és pedagógusai, néhány szülővel kiegé-
szülve – példát mutatva sok embertársunknak – szemetet szedtek a falun
belül és a Duna-parton. A közösen elvégzett munka öröme, a gyönyörű
tavaszi idő és az egyre szépülő Duna-partunk nagyon kellemessé tette a
délutánunkat.

Az elmúlt két év járványügyi szabályai sajnos nagy mértékben korlá-
tozták a szülők és a pedagógusok személyes kapcsolattartását. Mostanra
ez szerencsére megváltozott, így idén újra meg tudtuk tartani nyílt napja-
inkat. Ezen nyílt órák alkalmával a szülők betekintést nyerhetnek gyerme-
kük iskolai mindennapjaiba.

Márciusban megtartottuk a beiskolázási szülői értekezletet. Az alsós
igazgatóhelyettes asszony, alsós kollégák és néhány 4. osztályos tanuló
hasznos információkkal látták el a leendő elsős tanulók szüleit.

Pár nappal később pedig már meg is tartottuk az első „iskolakóstolót”.
Játékos formában, érdekes kedvcsináló feladatokon keresztül ismerked-
hettek meg a leendő kisdiákok az iskolai élettel.

Feketéné Patonai Nóra

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Márciusi események az alsó tagozaton
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Mondhatom, hogy a rendszerváltás óta dol-
gozik ötvösként településünkön Paksy Katalin.
Kényelmes dolog ez nekünk dömsödieknek, hi-
szen az előző érában Máté Gabi bácsi látta el a
helyi igényeket, aztán pedig egészen napjainkig
a mindig barátságos és megbízható Paksy Kati.
Kis üzletét hol itt, hol ott nyitja meg, hogy a he-
lyi igényeknek eleget tudjon tenni. Jelenleg a
Horváth-kerti üzletsoron találhatjuk meg, és tel-
jes biztonsággal kereshetjük Őt sérült ékszere-
ink javításával vagy egyedi elképzeléseink kivi-
telezésével. Ki is Ő, miért ragaszkodik Döm-
södhöz, és sok más kérdésemre kaptam választ
beszélgetésünk során.

– Kérem meséljen egy picit magáról, hogy
miért ezt a különleges szakmát választotta?

– Már gyerekkoromban imádtam rajzolni, és
mindig szerettem bütykölni valamivel. Gyakor-
latilag keramikusnak készültem, utána kórbonc-
noknak, és végül ide kanyarodtam. A szüleim
azt mondták, hogy kell egy felsőfokú képesítés,
és tessék továbbtanulni! Ennek eleget téve érett-
ségi után sikeresen felvételiztem külkereskedel-
mi szakra, ahol aztán a dékán nyomatékkal adott
hangot azon véleményének, hogy ez a képzés
nem lányoknak való. Én abban a pillanatban fel-
álltam és eljöttem onnan. Útban hazafelé az Ál-
lami Pénzverde előtt sétáltam el, ahol ki volt ír-
va, hogy betanított ötvös montőrt, szerelőt ke-
resnek. Másnap már ott kezdtem. Szüleim nem
nagy kedvvel, de elfogadták döntésem. Elvé-
geztem a hároméves képzést, szakmai bizonyít-
ványt szereztem, és ezek után az apukám ami-
ben csak tudott, mindenben segített. Ő készítette
nekem az ötvös asztalt is, amin a mai napig dol-
gozom. Így indultam.

– Volt-e a családban kézműves vagy ötvös?
– Nem, csak festők voltak. Kép- és tájképfes-

tők. Az anyukám grafikus végzettséggel retu-
sőrként dolgozott az Atheneum nyomdában.
Valószínű, hogy a kézügyességemet anyai ágon
örököltem, apukám részéről pedig a precizitást,
hiszen ő villamosmérnök volt. Talán ennek is
köszönhetően a mai napig igényes vagyok a sa-
ját munkáimra. Olyat nem adok ki a kezemből,
amit magam sem fogadnék el minőségileg.

– Mióta javít és készít ékszereket Döm-
södön?

– Miután felszabadultam, még tíz évig dol-
goztam a pénzverdében, aztán kiléptem. 1992
június 2-án nyitottam Dömsödön egy kis üzle-
tet. Ez a kis vályog épület a Szabadság utcán
volt, amit több okból is nagyon szerettem. Ott
fészkeltek a gólyák, így forrasztás és munka
közben hallgathattam kelepelésüket. A szom-
szédban a két Rátkai fiú felfedezte, hogy van itt
egy „szerszámos nő”, mert ők csak így hívtak.
Sokszor átjöttek kávézni, beszélgetni ebédidő-
ben, ez olyan szertartás volt. Aztán mindenki
ment tovább dolgozni. Ez egészen addig ment

így, míg meg nem született a kislányom.  Ide járt
egy évig a Dózsa György úti óvodába. Utána
alakult úgy az életünk, hogy megcseréltük a
dolgokat. A vállalkozásom műhely részét Pest-
re költöztettem, az üzlet pedig itt maradt. Ennek
hátterében az állt, hogy az Átrium Üzletházba
költözött egy kolleganő. A közel 6000 fős Döm-
söd nem tudott két ötvöst eltartani egyszerre. Ő
adta fel hamarabb, én pedig beköltöztettem az
üzletem a helyére.

– Milyen igényeknek kell hogy megfeleljen
egy aranyműves, és itt helyben milyen elvá-
rások vannak?

– Kicsit úgy érzem, hogy a mi szakmánk
most nem divatos. A divat diktál, mint minden-
ben. Vannak akik egyedi ékszereket készítenek,
mint pl. én is, és aki nem akar beszállni a tucat
egyformába, az saját terveivel jelenik meg. Pe-
dig a tucatból élünk meg sajnos.

Nagyon szeretem, mikor valaki bejön az üz-
letbe a kis girbe-gurba rajzaival, és elmeséli,
hogy mi a terv, meg hogy milyen ötlete van.
Sokkal izgalmasabb megcsinálni, mint a tucatot.

Azt azért észre lehet venni, hogy mennyi
pénz van az embereknél. Az igény még meg-
van, hogy valamit adni. Ékszert, hogy emlék
maradjon, csak az anyagiak szerinti határokon
belül. Az ékszer szakma ráment a kicsi, könnyű
tömeggyártásra, mert azt lehet legjobban eladni.
Én azt szeretem, amit én csinálok, szóval készí-
tettem kis súlyú egyedi ékszereket is, amik olyan
1 grammosak. Nagyon jó ilyen kis mütyürkék-
kel móklászni. De mint említettem, az a legjobb,
mikor valaki a saját ötletével jön, én elkészítem,
és ő úgy távozik, hogy ragyog a szeme és fülig
ér a szája, mert ez az amire gondolt! Az embe-
rek ízlésvilága azért itt vidéken konzervatívabb,
mint a nagyvárosokban. Itt van divatja a klasszi-
kus ékszereknek. A régi hagyományos fazonok-
nak még mindig van megbecsülése, mert a klasz-
szikus dolgokat jobban elfogadják.

– Divat-e napjainkban nemesfémet aján-
dékozni?

– Igen! Az viszont változó, hogy milyen al-
kalmakra. Például volt, hogy házibulira mentek,
és a kislánynak a csoki helyett vittek egy helyes
kis bedugós fülbevalót. Nagy divatja van most a
fehér aranynak is, vannak akik a jegygyűrűket is
fehérben képzelik el. Születésnapra, kerek évfor-
dulóra gyakori, hogy vésett dolgokat visznek
ajándékba az emberek. A kollegákkal beszélget-
tünk, hogy ballagásra már kevésbé ajándékoz-
nak aranyat vagy ezüstöt, mert a különféle mo-
bilok kiváltották a maradandó emlékeket.

– Miben más egy ötvös üzlete, mint egy
szimpla értékesítőé?

– Én méretre tudom igazítani a dolgokat,
amit vásárolnak tőlem. A minőségre vonatko-
zóan is tudok a felmerülő kérdésekre választ ad-
ni. Hogy pl. mennyire tartós az az ékszer, amit

megvesz, mennyire ajánlom vagy nem. Amit
nem ajánlanék jó szívvel, azt nem is forgalma-
zom az üzletemben. A nálam forgalmazott áru
70%-át én készítem. Amit kiadok a kezemből,
az jó pár évig használható, abban lesz öröm és
lesz boldogság, nem kell szaladni folyton meg-
csináltatni. Ettől másabb egy ötvös üzlete. Sok-
szor tapasztaltam már, hogy visszajöttek hoz-
zám és szívesen vásároltak vagy rendeltek ná-
lam. Fontos a becsület, hogy amit behoznak ja-
vításra, azt hosszban vagy súlyban vissza is
kapja az ügyfél.

– Miért Dömsödöt választotta annak ide-
jén, hogy műhelyét és üzletét itt nyissa meg?

– Három éves lehettem, mikor az apukámra
rátört, hogy mindenáron horgászni fog. Ő akkor
az Orionnál dolgozott, és így lett tagja az Orion
Horgász Egyesületnek. A Horgásztanya az egy-
kori komp és az EVIG közti szakaszon volt,
több faház is állt ezen a területen. A sors iróniá-
ja, hogy apukám volt az utolsó elnöke az Orion
H.E.-nek, mikor az Állami Számvevőszék fel-
számolta és eladta az egészet. Az egykori hor-
gásztanya mögött vett az apu egy nyaralót, így
folyamatosan volt hová lejönni. Szóval így ke-
rültem Dömsödre 3 évesen. Szerelmese lettem
én is a víznek, mint az apukám, és horgászni is
nagyon szeretek! Sok korombeli fiatallal jó ba-
rátságba kerültem. Ezért is, és az évtizedek óta
kialakult baráti kapcsolatok miatt ragaszkodom
a településhez. A legfontosabb kötődés azon-
ban, hogy a férjem is dömsödi legény. Az évek
folyamán az üzlet költöztetésében mindig sokat
segített, mi több, a mai napig mindig Ő visz le a
„szolgálati helyemre”.

– Mit üzen azoknak, akik nemesfémet sze-
retnének vásárolni a közeljövőben?

– Senki ne vegyen kéz alól ékszert! Csak
megbízható helyről vagy szakembertől vásárol-
janak. Szóval ékszert csak ékszerésztől ve-
gyenek!

Vass Ilona

Munka közben

A szakma szerelmese
Interjú Paksy Katalin ötvös-aranymûvessel
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Béczi János a Testnevelési Egyetemen végzett testnevelő tanár szakon.
Azóta megszerezte a felsőfokú kézilabda edzői minősítést. Ezenkívül
még van egy főiskolai közgazdász végzettsége is.

– Mindjárt adódik a kérdés, hogy testnevelő tanárként dolgozol-e
még?

– Nem, a teljes napomat kitölti a sportcsarnok ügyeinek intézése és a ké-
zilabda edzések megtartása, a mérkőzéseken való részvétel. Bár szerettem
tanítani, elsősorban az anyagi és erkölcsi megbecsültség hiánya miatt dön-
töttem a pályaelhagyás mellett. Edzőként is taníthatok, amely szakmában
az elhivatott munkához szükséges minden alapfeltétel adott, illetve az elért
eredmények, a befektetett munka előrelépést jelenthet számomra.

– Játékosként meddig jutottál ebben a népszerű sportban?
– A sport, a kézilabda gyerekkorom óta meghatározó része az életem-

nek. Sokáig nehéz volt elfogadnom, hogy bár a kitartás, szorgalom, akarat
megvolt bennem, hogy eredményekben is megnyilvánuló sikereket érjek
el, sajnos egy gyerekkori sérülés miatt ez lehetetlenné vált számomra. Azt
gondolom, hogy amit az élet elvett sportolóként, annak egy jó részét visz-
szakaptam edzőként. Talán ez az életérzés formált/formál olyan edzővé,
aki ma vagyok. Utánpótlás versenyeket követően, felnőttként a Pest me-
gyei bajnokságban szerepeltem néhány évig. Mindig is az edzői pályát
tűztem ki célul.

– Hol tartasz jelenleg ebben a „szakmában”?
– Aki elhiszi magáról, hogy jó, az vesztett. Igaz ez játékosra, edzőre

egyaránt. A kézilabda komplex sportág. Több képesség magas szintje
szükséges a sikeres játéktevékenységhez. Az edző részéről ez sokrétű,
naprakész tudást igényel a napi szintű, egyre tudatosabb edzéstervezés-
hez. Igyekszem...

– Hol és hová tart a dömsödi kézilabda?
– Szükségszerű döntés eredményeként a közelmúltban a dömsödi le-

ánycsapat a DUSE-ből az Alba Fehérvár KC egyesületbe „igazolt” át. Je-
lenleg a klub dömsödi fiókcsapata(i)ként működünk. Köszönettel tarto-
zunk a DUSE vezetőségének, illetve mindazoknak, akik az elmúlt évek-
ben segítséget nyújtottak a működésünkhöz szükséges háttér megteremté-
sében. Az elhatározást nem bármilyen jellegű elégedetlenség, hanem el-
sősorban sportszakmai érdekek generálták. Az általános iskola befejezé-
sét követően játékosaink többsége további perspektíva hiányában  abbahagyta
a kézilabdát. Jelenleg azt gondolom, hogy településünkön nincs realitása
a pályafutásuk 14 éves kort követő (minőségi) folytatására. A székesfe-
hérvári csatlakozással gyakorlatilag NB-I-ig adott a lehetőség játékosaink
számára. További fontos érv volt a közös csapatok versenyeztetésének le-
hetősége, amely a megfelelő/szükséges motiváció fenntartásához feltétle-
nül szükséges. Példaként említeném, hogy 2021-ben közös csapatunk az
utánpótlás bajnokság I. osztályában versenyezhetett, amely önerőből (a
szükséges létszámelvárások miatt) elérhetetlen lett volna számunkra. Ter-
mészetesen szerepet játszott a szükséges háttér (anyagi és személyi) év-
ről-évre több feladatot jelentő megteremtése is. A háttérben álló csapat
erőfeszítései jócskán túlmutattak a társadalmi munka „státuszban” elvár-
ható/elvégezhető feladatmennyiségtől. Mindezt teljesen érthető módon,
egy ponton túl nem tudták és akarták vállalni. 20 éve edzősködöm Döm-
södön, szoros érzelmi kötődés fűz szülőfalumhoz. Ebben a döntésben a
racionalitás dominált. Legfőképpen az, hogy ma egy dömsödi kislány
ugyanolyan esélyekkel indulhat az álmai megvalósításának, mint a legsi-
keresebb magyar klubokban. A döntés közösségünk mindennapjaiban
nem hozott változást. Dömsödön a sportcsarnokban edzünk, illetve
AFKC Dömsöd néven indulunk a bajnokságban.

– Jelenleg hány csapattal indultok a bajnokságban? Milyen ered-
ménnyel?

– Tavalyi nyolcadikosaink és két hete-
dik osztályos játékosunk döntött úgy, hogy
Fehérváron folytatja pályafutását. Jelen-
leg egy U13-as csapattal indulunk a kor-
osztályos bajnokságban. Mindemellett egy
előkészítő csoportban 2. osztályosokkal is
foglalkozom, akik reményeim szerint jö-
vőre kezdik majd meg a versenyzést. A
bajnokságban idén nincs könnyű dol-
gunk. A korosztály jellemzője, hogy elké-
pesztő erő- és magasságkülönbségek le-
hetnek azonos korú csapatok között. Csa-
patom adottságait tekintve általában erő-
fölény ellen küzdünk, a legtöbb esetben
eredményesen. Büszkék vagyunk rá, hogy
csapatunk három játékosa képviseli a dömsödi kézilabdát a Magyar Kézi-
labda Szövetség Komplex Tehetség Programjában. Jelenleg a korosztály-
ban kézilabdázó kb. 2500 játékosból 250-en kaptak lehetőséget a kivá-
lasztásban történő részvételre, amely csoportból hárman kerültek a leg-
jobb 60 (!) fős keretbe, vagyis a programba. Aktuális, hogy éppen a jövő
héten mérkőzünk Budaörssel és Szigetszentmiklóssal a Diákolimpia ver-
senysorozatának Pest megyei döntőbe kerüléséért.

– Fiú csapat nincs?
– Fiúk nincsenek. Nem szeretném a labdarúgás mozgásterét csökkente-

ni, illetve a szükséges háttér megteremtése – jelenlegi adottságainkat fi-
gyelembe véve – szerintem lehetetlen. Aki kézilabdás szeretne lenni, an-
nak lehetősége van a ráckevei csapathoz (RVKSK) csatlakozni, akik szin-
tén itt edzenek Dömsödön.

– Milyen kihívásokat jelent a Sportcsarnok üzemeltetése?
– 21 éve dolgozom a csarnokban, hozzánőttem. A feleségem szerint

oda is költözhetnék... Az intézmény funkciójából adódóan tény, hogy sok
az esti, hétvégi munka. Az elmúlt két évben jelentősen csökkentett üzem-
módban működtünk. A legfőbb probléma a tetőszerkezet beázása, amely
lehetetlenné teszi rendezvények szervezését. A COVID a közösségi spor-
tolás lehetőségét szüntette meg jó időre a létesítményben. Jó hír, hogy ön-
kormányzatunk sikeresen pályázott a tetőszerkezet felújítására. Bízom
benne, hogy tavasszal megkezdődik a rekonstrukció. Sajnos a COVID
megszüntetésére nem tudunk pályázni.

– Hétvégi, esti munka... Hogyan fér ebbe a család? Szeretnélek kér-
dezni a családról!

– Feleségem sokat segít a csarnokban, és a gyereknevelés is elsősorban
az ő feladata. Hálás vagyok neki, hogy megteremti azt a hátteret, amely-
ből én képes vagyok teljesíteni minden nap. Törekszem rá, hogy amikor
csak lehet, minőségi időt töltsek a gyerekeimmel. Hamar elszalad az a né-
hány év, míg a szüleikhez tartoznak. A fiamra most épp azért vagyok büsz-
ke, mert felvételt nyert a kunszentmiklósi nyolcosztályos gimnáziumba.
A sport is érdekli, de még nem döntött a sportágak közül, melyiket válasz-
taná. A lányom, Bíborka szerelem első látásra. Most első osztályos, mű-
vészeti érdeklődésű, számomra tünemény. 

Meg kell említenem még Tamást, az ikertestvéremet. Én csak akkor ér-
zem jól magam, ha körülötte is minden rendben van. Szerencsére teljesen
meggyógyult a betegségéből. Az életében jelentős változásról döntött,
ezért van miért aggódnom, de úgy érzem, sínen van az életük.

– A további munkához sok sikert kívánok, ami együtt jár Dömsöd
sportjának fejlődésével is. Erőt, egészséget és szerencsét a kézilab-
dacsapatnak.

Közreadta: Varsányi

Dömsöd sportja
Interjú Béczi Jánossal, a sportcsarnok vezetõjével, kézilabda edzõvel
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A 2022. évi horgászengedély váltása az alábbiak szerint lehetséges.
Érvényes horgászkártya bemutatásával: H.E. irodában azonnal, forgalmazó helyeken a megszokottak szerint! (Kp. fizetéssel; átutalás befizetés iga-

zolással.)

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

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

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

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

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

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

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

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

TISZTELT SPORTTÁRSAK!
Értesítés 2022. évi horgászengedély-váltásról

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

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

Taksony II : Dömsöd 1:1 (0:0)
Csapatunk Gergő Áron öngóljával egyenlí-

tett a 76. percben. Az idegenben szerzett 1 pont
mindenképpen dicséretes.

Dömsöd : Páty 1:0 (0:0)
Dömsöd, kb. 100 néző
A dömsödi csapat a 74. percben szerzett ve-

zetést, amelyet megőrzött a mérkőzés végéig.
Csapatunk gólját a csereként beállt Horák Csa-
ba szerezte szinte az első labdaérintésből. Horák
Csaba jó cserének bizonyult. A jó erőket felvo-
nultató Páty ellen szoros eredménnyel, de meg-
szerezte a győzelmet csapatunk.

Inárcs : Dömsöd 5:0 (1:0)
Súlyos vereség! A hatvanadik perctől ember-

előnyben játszottunk, mégsem sikerült gólt lőni.
(Még 11-esből sem.)

Dömsöd : Pilisvörösvár 1:3 (0:1)
Dömsöd, 100 néző
Dömsöd : Szilágyi, Joszkin, Dudu, Kerekes,

Szabó Z. – Rösch, Végh G. (Kalmár 55. p.),
Turcsán – Moharos (Mosoni 55. p.), Cziráky,
Horák Cs. (Nyisztor 33. p.). Edző: Szanyó Tibor.

Az első félidőben már a 14. percben előnyt
szerzett az utolsó helyen szerénykedő ellenfél.
A  második félidőben támadólag lépett fel csa-
patunk. Ennek ellenére a 49. percben támadást
vezetett a Vörösvár. Már úgy tűnt, hogy felsza-
badítanak a védőink, de visszaszerezték a labdát
a vendégek. Egy pillanat alatt létszámfölényt
alakítottak ki a vendégek, és megszerezték a
második gólt. A mieink ezután folyamatosan tá-
madtak, és a 65. percben Cziráky Tamás a jobb
szélről becselezte magát, és a 16-os vonalától

ballal kilőtte a bal sarkot. 1:2. Ezután mindent
egy lapra feltéve támadott csapatunk. Előbb a
csereként beálló Kalmár Sándor rúgta el a labdát
a jobb helyzetben lévő Rösch elől. Kicsit később
a szintén cserejátékos Mosoni Attila oldalról ér-
kezve fejelte el a labdát a szemből érkező Nyisz-
tor elől. Természetesen egyikből sem lett gól.
Miközben folyamatosan támadott csapattunk, a
védelem fellazult, és az ekkor már 10 emberrel
játszó ellenfél megszerezte a harmadik gólt is
egy gyors ellentámadásból. Váratlan vereség!
Reméljük, a két hét pihenő jót tesz csapatunknak! 

A következő hazai mérkőzések sorrendje:
Dömsöd : Ócsa április 16. 16 óra
Dömsöd : Budajenő április 30. 16:30 
Dömsöd : Szigetszentmiklós május 14. 17 óra
Dömsöd : Diósd május 29. 17 óra         Varsányi

Jó kezdés után gyenge folytatás
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A tervezői művezetés leginkább az építő- és
szerelőiparban elterjedt intézmény. Nagyon rit-
kán lehet hallani arról, hogy más ipari tevékeny-
séghez, például termék gyártásához kapcsolódó
tervezési munkához is igénybe veszik. Ha még-
is, ilyen esetben is általában tervmagyarázatnak,
tanácsadásnak, tervezői szemlének, konzultáci-
ónak vagy egyeztetésnek nevezik az érintettek. 

A tervezői művezetés a tervezői tevékeny-
séggel, még pontosabban a tervező által készí-
tett tervdokumentáció alapján történő kivitele-
zéssel, megvalósítással függ össze. Az a lénye-
ge, hogy bármilyen gondossággal, szakszerű-
séggel elkészített műszaki tervek alapján törté-
nő megvalósítás során felmerülhet annak szük-
ségessége, hogy a tervező segítsen értelmezni,
hogyan is képzelte el a tervezett dolog vagy a
dolog valamely részének kivitelezését, gyártá-
sát. Az építés folyamán feltárás vagy bonyolult
szerelési munka is indokolhatja a tervezői mű-
vezetés szükségességét. A tervezői művezetés
nem új keletű fogalom, az 1967. év végéig a ter-
vezési szerződések egyik típusa volt a tervezői
művezetési szerződés. A joganyag fejlődése so-
rán további változások történtek, változott a
jogrendszerben elfoglalt helye, de az építő- és
szerelőiparban napjainkban is gyakorolt tevé-
kenység. A továbbiakban a cikk csak az építő-
szerelőiparban meghonosodott tervezői műve-
zetés hatályos szabályozását foglalja össze.

A tervezői művezetéssel legmagasabb szinten
az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (röviden: Étv.)
foglalkozik, és az alábbiak szerint szabályozza;

„A tervező – ha erre az építtetőtől megbízást
kapott – tervezői művezetést végezhet. Ennek
keretében közreműködik az építészeti-műszaki
terveknek megfelelő maradéktalan megvalósí-
tás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés
során a tervekkel kapcsolatban felmerült szak-
kérdések megoldását. [Étv. 33. § (4) bekezdés]

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szó-
ló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet – amely a

törvény végrehajtási rendeletének tekinthető – a
tervezői művezetőre a következő rendelkezést
tartalmazza:

„A tervező az általa készített kivitelezési do-
kumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4)
bekezdése szerint tervezői művezetést végez-
het. A tervező a tervezői művezetési feladatokat
építési műszaki ellenőrként is elláthatja, ha arra
jogosultsággal rendelkezik. [191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 15. § (1) – (2) bekezdés]

A jogosultság azt jelenti, hogy a tervező a ter-
vezői jogosultságon kívül rendelkezik az építési
műszaki ellenőri jogosultsággal is. Az utóbbi
jogosultság szabályait az építési műszaki ellen-
őri, valamint a felelős műszaki vezetői szakma-
gyakorlási jogosultság részletes szabályairól
szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet tartal-
mazza. Ezt a jogszabályt a szakmában jogosult-
sági rendeletnek nevezzük. Az építő- és szerelő-
iparban – egyebek mellett – magasépítési, mély-
építési, épületgépészeti és épületvillamossági
szakterületen lehet jogosultságot szerezni a jog-
szabályi feltételek megléte esetén. Az építési
műszaki ellenőri tevékenység folytatásának en-
gedélyezését névjegyzék tartalmazza. A termé-
szetes személy névjegyzékbe vételének meg-
hosszabbítását a jogszabály jogosultsági vizsga
letételéhez kötötte. A rendeltetésének megfelelő
építési vagy épületgépészeti vagy egyéb műsza-
ki ellenőrzés nem tartozik a tervezői művezetés
körébe. A fentiekben hivatkozott szabály olyan
szakértőre vonatkozik, aki a tervezői jogosultsá-
gon kívül a szakterületének megfelelő műszaki
ellenőri jogosultsággal is rendelkezik. Egyéb-
ként a tervdokumentáció módosítása, kiegészí-
tése és a hibák kijavítása nem tartozik a tervezői
művezetés körébe, az a felelős tervező feladata.

A cikkben megnevezett jogszabályok teljes
terjedelemben naprakész frissítéssel ingyenesen
elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban:

https://njt.hu
Érdemes az elektronikus jogtár használatá-

hoz hozzászokni, mert kiváltja a nehezebben

frissíthető papír alapú
jogszabálygyűjtemé-
nyeket vagy a napi
használatra a jogtár-
ból kinyomtatott egyes
jogszabályokat. Ezért
a helyi sajtóban meg-
jelent valamennyi szak-
mai cikk legalább egy-
szer tartalmazza az
idézett vagy hivatko-
zott jogszabály teljes címét és számát, melyek
alapján sikeres lehet az elektronikus keresés. A
szakmai munkát segítő papír alapú dokumentu-
mokhoz való visszatérésnek nincs realitása.

A tervezői művezetési szerződések létreho-
zására nincs formakényszer, azaz jogszabály
alakszerűséget nem ír elő. Tudni kell azonban,
hogy a szerződés alanya a megbízó és a tervezői
művezető. A tervezői művezető feladata megbí-
zási jellegű, munkája gondossági kötelemmel
jár, a nevesített szerződések közül megbízási
szerződést érdemes létrehozni. 

A tervezői művezetési szerződés tartalmát
a felek szabadon határozhatják meg. A felek
minden olyan feltételben megállapodhatnak,
amely érdekükben áll, de nem sért jogsza-
bályt. A szerződésben a felek azonosításra al-
kalmas adatain kívül legalább az alábbiakat
érdemes szerepeltetni: a megbízás mely mun-
kára, tervdokumentációra vonatkozik, a fe-
lek telefonos és „e-mail”-ben való elérhető-
ségét, a kapcsolattartás módját, a megbízás
időtartama alatt mikor és cím szerint hol kell
megjelenni a tervezői művezetőnek, mennyi
a megbízási díj ősszege, melyek a kifizetés
feltételei, hivatkozni kell a felek áfa-alanyi-
ságára. A tervezői művezetést takarékosság-
ra hivatkozással nem érdemes mellőzni.

Dr. Csanádi Károly
jogtanácsos, okl. fővállalkozó

európai uniós kkv-tréner
műsorvezető-szerkesztő a FIX TV-ben

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Mit kell tudni a tervezõi mûvezetésrõl?

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtési időpontok
április és május hónapban:

• április – Dömsöd: ápr. 21. | üdülőterület: ápr. 11.
• május – Dömsöd: máj. 19. | üdülőterület: máj. 9.

Házhoz menő csomagolási hulladék gyűjtési időpontok
április és május hónapban:

• április – Dömsöd: ápr. 1., 15., 29. | üdülőterület: ápr. 11., 25.
• május – Dömsöd: máj. 13., 27. | üdülőterület: máj. 9., 23.

Házhoz menő lomtalanítás
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő típusú

ingatlan esetében EGY alkalommal (3 m3 / alkalom mennyiségben) ház-

hoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) te-
lefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsákértékesítés:

Dömsöd: Petőfi Sándor Műv. Központ (OMK) Béke tér 2.
ügyfélfogadás: péntek 13:00 – 18:00 óráig
Ráckeve: Ács Károly Műv. Központ, Kossuth L. u. 51.
ügyfélfogadás: péntek, szombat 08:00 – 12:00 óráig
DTkH Nonprofit Kft.: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
ügyfélfogadás: hétfőn 08:00 – 20:00 óráig
kedd, szerda, csütörtök 08:00 – 15:00 óráig
telefonszám: 06 53/500-152, 06 53/500-153, e-mail: ugyfelszol-

galat@dtkh.hu, honlap: http://www.dtkh.hu

2022. évi DTKH hulladékszállítási tájékoztató
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1944 áprilisától egyre gyakoribbá váltak a szövetséges bombázások
Magyarország kulcsfontosságú célpontjai ellen. Az amerikai és a brit gé-
pek repülőtereket, repülőgépgyárakat, vasúti és egyéb közlekedési cso-
mópontokat támadtak összehangoltan. Az április 13-i amerikai támadás
elsődleges célpontja Budapest és agglomerációja, valamint Győr városa
voltak. Súlyos harcok alakultak ki a Csepel-sziget és Dömsöd körzetében,
ahol több repülőgépet is lelőtt a magyar és a német légierő, valamint a ma-
gyar légelhárítás. E napon Dömsöd északi részén lezuhant egy amerikai
P-47-es vadászrepülőgép. Az eseményt Horváth Margit visszaemlékezé-
se alapján dolgoztam fel, mivel a gép lelövését és lezuhanását mind a mai
napig több rejtély övezi. Emlékeiben elevenen él az a nap, amikor hatéve-
sen futottak egyik rokonával a lelőtt géphez szaladó helyi lakosok után.

Horváth Margit visszaemlékezése szerint azon a tavaszi napon a kora
délutáni órákban óriási robajt hallottak. Ezután a település református
templomában megkongatták a harangot. Erre a helyi lakosok kiszaladtak
a házakból, és látták a közeli kukoricaföldről jövő gomolygó füstáradatot.
Amikor Horváth Margit szaladni kezdett a tömegek után nagynénjével, a
dömsödiek egy jó része már a repülőgép roncsai köré gyűlt, ahol a csend-
őrök tartották őket távol a kulcsfontosságú „bizonyítéktól”. Természete-
sen egy hatéves gyermek magassága folytán sokat nem látott a roncsból,
de az égő repülő, valamint annak a füstszaga erősen él az emlékeiben. A
teljes történetből neki a letarolt és a leégett kukoricamező a legmeghatáro-
zóbb, valamint az a tömeg, ami a korabeli Dömsöd életében már-már
nagyvárosi léptékűnek tűnt.

A szövetséges légierők parancsnoksága átfogó támadást tervezett 1944.
április 13-ra Németország, Románia és Magyarország kijelölt célpontjaira.
Az amerikai 15. légi hadsereg az e napra kapott „A” bevetési parancsa szerint
támadást kellett intézniük a Győri Waggon és Gépgyár, a ferihegyi repülőtér,
a tököli repülőtér, valamint a szigetszentmiklósi Dunai Repülőgépgyár ellen.
Az akcióban soha addig nem látott mennyiségű, 535 bombázót vetettek be az
amerikaiak. A hadi parancsból arra következtethetünk, hogy az AAF nem
számított a németek és a magyarok részéről komolyabb viszontakcióra. A
főváros elleni támadást biztosító P-47-esek Pécs térségében csatlakoztak a
B-24-esek mellé. Váratlanul azonban történt egy figyelmeztetés, amely alap-
ján minden P-47-esnek vissza kellett fordulnia a hadi támaszpont felé.

A bombázók oltalmazására küldött összesen 46 db P-47 Thunderbolt
típusú vadászgép észak-olaszországi repterekről szállt fel. Néhány Thun-
derbolt levált kötelekétől (talán pont a megtévesztő üzenet hatására), így
védtelen célpontjaivá váltak a Me-410-es és a Me-109-es típusú német
vadászgépeknek. Richard H. Mock hadnagy 42-75643-as szériaszámú P-
47-es vadászgépével fedezve a B-24-es Liberator bombázókat került egy
súlyos légiharcba a Csepel-sziget déli részén Ráckeve, Makád és Dömsöd
határában. Richard H. Mock repülőgépét – a kutatás során beazonosítha-
tatlan – lövés érte, ezért kénytelen volt katapultálni. A lezuhanó gép Rác-
kevétől délre és Dömsödtől északra ért földet. A pilóta épségben ért föl-
det, ezután a helyi hatóságok azonnal letartóztatták. Több forrás is arról

számolt be, hogy a repülőgép pilótája az eset után eltűnt, azonban ennek
ellentmond, hogy a ráckevei csendőrség irattárában megtalálható a pilóta
elfogása. A helyszínre tóduló helyieket a csendőrség tartotta távol a repü-
lőgép roncsaitól.

A pilóta összesen 58 bevetésen vett részt a második világháború európai
hadszínterein. Lelövéséig 4 elismert és 2 meg nem erősített légi győzelme
volt. A Vermonti Légi Nemzeti Gárda szerint Mock lezuhanása 1944 márci-
usában történt, azonban ezt számos másik forrás megcáfolja. Ennek ellenére
hiteles információval rendelkezhetünk a hadnagy későbbi sorsáról. E szerint
a háborúból meglévő 13 hónapot végig hadifogságban töltötte, valamikor
1945 májusában engedték szabadon. Hazatérése után még a hatvanas évek-
ben is egy különleges kommandós egység tagjaként találkozunk a nevével.

Az eset érdekessége, hogy a történetet megélt személy szemszögéből
teljesen más kép formálódik az emlékezetben. Aki mindezt megélte, an-
nak a repülőgép roncsa, a helyiek elbeszélései és az óriási robaj maradt
meg. Érdekes, hogy a hadnagy későbbi életútja vagy a nap tényleges ese-
ményei egyaránt ismeretlenek a helyi lakosok körében. Ahogy Richard H.
Mock későbbi pályájából kitűnik, valószínűsíthetően kiváló pilóta volt,
azonban nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy tevőleges része-
se volt annak a szőnyegbombázásnak, ami Budapestet és agglomerációját
érte 1944 tavaszától. Horváth Margit és családja a második világháborút
szerencsésen túlélte, röviddel később pedig visszaköltöztek Budapestre.

Felhasznált irodalom
A II. világháborús roncsok a Csepel-sziget déli végénél. Haditechnika

2000/1. szám.
Pataky Iván: Magyarország bombázása a második világháborúban.

Honvédségi Szemle 1994/11. szám.
Pataky Iván – Rozsos László – Sárhidai Gyula: Légi Háború Magyar-

ország felett. Első kötet. Kísérletek a magyarországi repülőgépgyártás
megsemmisítésére. 1944. április 13., csütörtök. In Magyarok a II. világhá-
borúban.

A II. világháborús roncsok a Csepel-sziget déli végénél. Haditechnika
2000/1. szám.

Horváth Margit személyes visszaemlékezése.
Budapest, 2021 Kovács Balázs

Richard H. Mock hadnagy katapultálása Dömsöd északi részén
Horváth Margit személyes történeti visszaemlékezése nyomán

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitvatartása
2022. január 1-től a következő nyitvatartási rend szerint várjuk kedves Olvasóinkat:

Hétfő: 10:00–16:00, Kedd: 10:00–16:00, Szerda: 10:00–16:00, Csütörtök: 10:00–16:00, 
Péntek: 10:00–16:00, Szombat, Vasárnap: zárva.

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

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl. 
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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K  Ö  S  Z  Ö  N  J  Ü  K  !
Önök nélkül a működésünk nehézkes vagy

lehetetlen lenne, a lakosok, a vállalkozok és az
önkormányzat anyagi és eszköz támogatása
működésünk alapja!

Kérjük segítsék, támogassák munkánkat, fejlő-
désünket! Voltak, akik már segítő kezet nyújtottak
nekünk, és ezt köszönjük! Olyan lakosok és vállal-
kozók, akik így kívántak rajtunk keresztül máso-
kon is segíteni.

Az elmúlt időszakban sokat, nagyon sokat kel-
lett vonulnunk, és ez szűkös anyagi forrásunkat
eléggé megterhelte. Kaptunk segítséget, amit kö-
szönünk! Az elmúlt 2 hónap viszont megmutatta,
hogy további fejlesztésekre van szükségünk.

A nagy szárazság és a felelőtlen viselkedés mi-
att az utóbbi napokban sok vegetációs tűz volt.
Olyan tüzek, amik tanyákat, embereket és az ép-
pen sarjadó vetést veszélyeztették. 

Emiatt most tervezzük olyan eszközök beszer-
zését, amelyek az ilyen nagy kiterjedésű tüzek
megfékezését segíthetik. Erre viszont először
újabb támogatást, támogatókat kell találunk. Van
már, de nem elég, ezért még kell vásárolnunk 1 co-
los és 3 colos tűzoltótömlőket, melyekkel a vizet a
szertől a tűzeset helyszínére tudjuk juttatni. 

Miért is kell ez? 
Mert sokszor olyan helyen ég a tűz (pl.: erdő-

ben), amit a gépjárműfecskendő nem tud megkö-
zelíteni. Szükséges lesz a nagy kiterjedésű és gyor-
san terjedő avartüzek miatt egy motoros háti per-
metezőre is. Ez az eszköz már bizonyított, és kezd
is elterjedni, mint vegetációs tüzeknél hatékonyan
használható eszköz.

Pontosan a következő eszközökre lesz szüksé-
günk:

1 colos kombinált sugárcső 2 darab, ezek ismert
darabára 5,200 forint.

1 colos tűzoltótömlő 30 méter hosszú, 4 tekercs,
ezeknek az ismert darabára 15.200 forint.

3 colos tűzoltó tömlő 20 méter hosszú, 6 tekercs,
ezeknek az ismert darabára 22.000 forint.

Stihl SR 430 motoros háti permetező, amely a
kifújt nedves levegővel képes oltani a tüzet. Ismert
ára 212.000 forint. 

Kérjük, aki tud ezek beszerzésében segíteni, az
utalja számlánkra amennyit gondol, és megjegy-
zésbe írja bele, melyik eszköz vásárlását támogat-
ja. Minden forint számit! 
Számlaszámunk: 51700272-10903818-00000000

Mint minden évben, az év eleje az adóbevallá-
sok elkészítésének ideje. Kérem önöket, hogy ren-
delkezzenek az 1 százalékról a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület (adószám: 18688320-1-13) számára.

Támogatásból március 20-án gazdagodott esz-
közállományunk egy vízágyúval. Ezzel az eszköz-
zel komoly méretű tüzek oltására vagyunk képe-
sek most, már ha tűzivizihálózat vagy vízszállító
szer táplálja a fecskendőnket. A vízágyú 1600 liter
vizet juttat a célterületre.

Beavatkozások februárban és márciusban

Januárban 11 esethez vonultunk, azóta a cikkem
megírásáig már elértük a 42. káreseti számot.

Az előző évben összesen 76 alkalommal volt
ránk szükség, a 2021-es évben ugyanebben az idő-
ben csak 27 esetben vonultunk.

Január utolsó napjai nagyon sok munkával teltek
el. Sok munkát adott a szélvihar. Kidőlt fák, megté-
pázott háztetők, villanyvezetékre szakadt faágak.

Mivel a vihar nem csak Dömsödön okozott ká-
rokat, hanem máshol is, így minden tűzoltó egység
le volt foglalva, és egyesületünk önállóan számolta
fel mind a 16 dömsödi eseményt.

Az utolsó viharkár felszámolása után egyből to-
vábbriasztottak minket Bugyi településre, ahol nagy
területen nádas égett, tanyákat veszélyeztetve. 

Február és március hónapban voltunk szivárgó
gázcsonknál, beavatkoztunk Apajpusztán nagy ki-
terjedésű avar és nádas tűznél.

Tókert utcában is voltunk oltani, ahol a száraz
növényzet gyulladt meg és terjedt át egy használa-
ton kívüli épületre. Ezt is még a ráckevei kollegák
kiérkezése előtt sikerült eloltani.

Február 27-én ismét tűzesethez riasztottak min-
ket is Apajra, több más egységgel együtt, ahol a
Nemzeti park közel 52 hektáros területéből 45
hektár leégett, mire sikerült a tűz körbehatárolása
és eloltása az egységeknek. A tél csapadékmentes
időjárása miatt minden száraz, és a tűz gyorsan ter-
jed ezekben az esetekben.

Március 13-án egy külterületi telken egy kicsi

kutyus ismeretlen módon a kútba esett. A 6 méter-
nél mélyebb kútból kitolós létra, mentőkötél és
mászóöv segítségével a kutya kimentése sikeres
volt. A helyszínre érkező állatorvos az ebet ellátta,
majd a gazdinak átadásra került. 

Dömsödön is több helyen égett az aljnövényzet,
tarló például a Szőlők útján és a Tamási út végén
is. Szerencsére pont nem volt nagy szél, és mi is
gyorsan kiérkeztünk, így nem terjedt gyorsan, és
sikerült eloltanunk a kiérkező egységek előtt. 

41. esemény: március 22-én 4-es kiemelt foko-
zatú tűzesethez vonultunk segíteni az oltásban Bu-
gyi külterületén.

13 óra 10 perckor kezdtük meg a vonulást, és 18
óra 45 perckor értünk vissza a szertárhoz.

5 fővel vonultunk a helyszínre, ahol a tűzoltás-
tól az utómunkálatokig végig részt vettünk a kár-
esemény felszámolásában.

Közel 80 hektáron pusztított a tűz a felelőtlen
emberi viselkedés miatt.

42. esemény: tűzeset Kiskunlacházán.
24-én ismét egy nagy kiterjedésű tűzesetnél

avatkoztunk be több egységgel.
Település: Kiskunlacháza. Cím: Bankháza ta-

nya-1. Helyszín: Megjelenítés. Jelzés dátuma:
2022-03-24 11:56:14. Káreset fajtája: Tűzeset.
Kategória: Mezőgazdasági, Egyéb, Füstölés. Ese-
mény rövid leírása: Tarló ég, fekete füst. Riasztási
fokozat: II. Módosított riasztási fokozat: II. Mit ve-
szélyeztet: -. Életveszély: Nem. Megkülönböztető
jelzés használata: Igen. Eseményre riasztott sze-
rek: Keve/1, Sziget/2, Sziget/Vízszállító, Dabas/2,
Sziget/1, Pest/KMSZ, Érd/Vízszállító, Délegyhá-
za ÖTE/1, Dömsöd ÖTE/1.

Kérjük, vigyázzanak, mert ebben a száraz idő-
ben gyorsan keletkezhetnek nagy tüzek, állatok
pusztulnak el ilyenkor, és emberi életek is veszély-
be kerülhetnek. 

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

A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár em-
beri 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.webno-
de.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

Február – március hónapunk
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A kutyák-macskák műtéti ivartalanítása nehéz döntést jelent a tulajdo-
nosnak, pedig a nem tenyésztési célból tartott egyedek ivartalanítása hasz-
nos mind az állat, mind a gazdája számára. Az ivartalanítás fő célja a rend-
szeresen jelentkező ivarzások és nem kívánatos párzások megelőzése. A
véletlen párzások eredményeképpen a kidobott, kóbor állatok száma oly
mértékben nő, amivel az állatvédő egyesületek és menhelyek képtelenek
lépést tartani. Noha a gyógyszeres fogamzásgátlás, illetve vetéltetés is
megoldható, ezek a beavatkozások a kutyák – macskák (és részben a tu-
lajdonosok) számára sok kellemetlen mellékhatással járhatnak.

Tüzelő szukák esetében a kan kutyák távoltartása kitartást és állóképes-
séget igényel. Nőstény macskáknál nem elhanyagolandó szempont, hogy
ivarzás során az állatok viselkedése jellegzetesen megváltozik, ami a tu-
lajdonos számára sokszor nehezen tolerálható. Mindezektől a problémák-
tól ivartalanítással mentesülhetünk, de több be-
tegség rizikója is csökken.

Az emlődaganatok az öt évesnél idősebb,
nem ivartalanított nőstény kutyák leggyako-
ribb rendellenességei közé tartoznak, ritkáb-
ban macskákon is előfordulhatnak. Az ivarta-
lanítás ténye mellett annak időpontja és az élet-
kor is jelentősen befolyásolja az emlődagana-
tok gyakoriságát. Az első tüzelés jelentkezése
körüli életkorban elvégzett ivartalanítás bizo-
nyítottan csökkenti az emlődaganatok kocká-
zatát. Idősebb állatokban nem ritka a lappang-
va kifejlődő gennyes méhgyulladás, amely
gyógykezelés nélkül halálos kimenetelű. Bár a fiatalabb tenyészállatoknál
gyógyszeres terápia is szóba jöhet, többnyire a petefészkek és a méh mű-
téti eltávolítása a legbiztonságosabb megoldás. Sajnos az idős, beteg álla-
tok altatása és műtéte jóval nagyobb kockázattal jár, mint a fiatal korban
megelőző céllal elvégzett ivartalanítás. Bár a csekély kockázat és a kedve-
ző sebgyógyulási esély a mielőbbi (kölyökkori) műtét mellett szól, nem
hallgatható el a túl korai ivartalanítás egyik lehetséges késői következmé-
nye, a vizeletmegtartási zavar (incontinentia). A petefészek és méh daga-
natos elváltozásai viszonylag ritkábban előforduló betegségek, melyek
ivartalanítással ugyancsak megelőzhetők. A hüvelyelőesés bizonyos faj-

ták laza konstitúciójú egyedeiben a tüzeléshez kapcsolódó állapot, mely
legtöbb esetben műtéti beavatkozást igényel.

Miután a műtétre elszánta magát, humanitárius szempontból néhány tu-
lajdonos az állat nemi életének megtartása érdekében a petefészek eltávolí-
tása helyett a petevezető lekötését kéri. Jó lelkiismerettel az állatorvos ilyen
beavatkozást nem vállal, mivel a lekötött petevezető mellett bent hagyott
petefészek könnyen elcisztásodik, aminek folyamatos ivarzás, rosszabb
esetben végzetes kimenetelű gennyes méhgyulladás lehet a következmé-
nye. Az is gyakori tévhit, hogy a kutyának és macskáknak ivartalanítás előtt
legalább egyszer szülnie kell. Valójában az ivarérés körül, a teljes testi fej-
lettség után, de még a tenyésztésbe vételi kor elérése előtt ivartalanított állat-
nál számos gond elkerülhető, amelyek a vemhesség, az ellés vagy a kölykök
felnevelése során adódhatnak. Kutyánk vagy macskánk nem lesz boldogta-

lanabb, ha soha nem születnek utódai és nem él-
heti át az anyaság érzését.

Néhány szót a hím ivarú állatokról is. A kan
kutyák és macskák ivartalanítása (kasztráció)
szintén jó megoldás számos probléma megelő-
zésére. Közismert a kandúrok elcsavargása és
verekedése, amelyből sokszor súlyos sérülések-
kel kerülnek ki, de a penetráns ivari szagú vize-
let ürítése is nehezen viselhető el. Kutyánál az
agresszív viselkedés, a kellemetlen szexuális
magatartásformák jelentenek gondot, melyek-
ről kedvencünk megfelelő tréninggel és ked-
vességgel sem szoktatható le, viszont ezek a

problémák ivartalanítással az esetek túlnyomó többségében megszűnnek
vagy csökkenthetők. Az sem elhanyagolható érv, hogy a kanokban gyako-
ri rosszindulatú heredaganat kialakulása kasztrációval megelőzhető, illetve
kezelhető. Végül pedig a kasztráció különböző prosztata betegségekre (pl.
cysta, hyperplasia és daganatok) szintén jótékony hatást fejt ki.

Összegezve tehát, a fiatal korban történő ivartalanítással a kutyák és
macskák számos komoly szülészeti jellegű betegsége megelőzhető, illet-
ve kialakulásának esélye jelentősen csökkenthető.

dr. Siket Péter
állatorvos

Állatorvosi tanácsok
Kutyák, macskák ivartalanítása

Tisztelt állattartók!
A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti rendelőm (bejárat a Bocskai u.
felől, a Horváth-kert mellett!) rendelési ideje: 

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

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

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668

(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti számon történő egyezte-
téssel!)

A veszettség elleni kötelezõ eboltás Dömsödön május hónapban vehetõ igénybe!
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Dömsödi Horgász Egyesület
felhívása!

Tisztelt Horgásztársak és
Természetvédő Polgárok!

Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogas-
sák egyesületünket a 2021. évi személyi jöve-
delemadójuk 1%-ával! Az összeget nyugdíjas
horgászaink támogatására és működési költ-
ségeinkre kívánjuk fordítani!

Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz történő
bejelentéssel, vagy ha személyes adóbevallás
esetén az egyesület adószámát tüntetik fel be-
vallásukban:

Adószámunk: 19833293-1-13
Támogatásukat köszönjük!

Horgász Egyesület elnöksége

K Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E KK Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E K
Kedves Olvasóink!

Az önök 2021. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek, egyesületek 
s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DÖMSÖDÉRDÖMSÖDÉRTT
ALAPÍTVÁNYALAPÍTVÁNY

részére.

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat

költségvetéséből nem tud
támogatni.

AAddóósszzáámm::
1188666688445566-11-1133

Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.

Suli Persely 1%
Tisztelt Adózó! Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT ajánlja a Dömsödi Széchenyi István

Általános Iskola Suli Persely Alapítványa részére. Adószám: 18679212-1-13.

Tisztelt Adózók, 
kedves Szülõk!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött
Pro Musica Alapítvány Dömsöd tisztelettel
várja az adózók személyi jövedelemadójának
1% -os felajánlását. 
Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel: a kuratórium

A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesületben
közel kétszáz dömsödi és környező telepü-
lésről jövő gyermek sportol három szak-
osztályban. Szabadidejük jelentős részét
mozgással és aktív versenysporttal töltik.
Ez nemcsak egészséges fejlődésüket szol-
gálja, hanem erős közösségi kötelékbe is
kapcsolja őket. Sikereikkel településünk
jó hírét viszik az ország távoli részeibe és a
határokon túl. 

A jövő rájuk épül.
Ön adója egy százalékával 

támogathatja őket!

Adószámunk: 
18291599-1-13

www.dusedomsod.hu

2022-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2021. évi adóbevallásakor, függetlenül at-
tól, hogy ki is készíti el a bevallását. Nyilat-
kozzon a „Még 1000 év Dömsödért” Egye-
sület javára! Nagylelkű felajánlását, támoga-
tását előre is köszönjük.

Egyesület adószáma: 18670062-1-13

Tisztelettel: 
Korona Sándor, Egyesület elnöke
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PETŐFI 
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: 500 Ft.

Az anyakönyvi híreket a 
májusi lapszámban közöljük.

Anyakönyvi hírek

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: április 25.

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

Várható megjelenés: május 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, Feketéné 

Patonai Nóra, Gajár Klaudia, Kovács Balázs,
Köntös Ágnes, Madarász Mária, Pongrácz József,

Siket Péter, Tóth István, Varsányi Antal.

Készült 600 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

támogatásával jelenik meg.

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

Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelőintézettel szemben) 
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

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

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

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

Gyermekorvosi rendelés 2022. január 3-tól
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság út 46.
Tel.: (24) 658 430
e-mail: gyerekorvos@domsod.hu
Dr. Dékány György gyermekorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 14.00–17.00
Kedd: 8.00–11.00
Szerda: 14.00–17.00
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 8.00–11.00

Tanácsadás: szerda 12.00–14.00

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

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 – 18.00 
Szombaton: 8.00 – 12.00

Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720

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

SZJA 1%
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó

fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:

– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011

– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!
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A 2022-ben meghirdetett első Kokárdaké-
szítő Pályázat eredménye, az Értéktár javas-
lata szerint kategóriánként a következő:

Egyéni megközelítésben:
1. Idrányi Szilvia
2. Csiszárné Stefánovics Kinga Katalin
3. Denke Brigitta
4. Saller Juli
Összetett kategória technikában, alapanyag-

használatban, kivitelezésben: Takács Tiborné
Hagyományos, klasszikus kategóriában: 
1. Mészáros Miklósné
2. Rab Móni (Szabó Zoltánné)
3. Csizmadia Istvánné Marika
4. Sipos Lajosné
5. Mészáros Gyöngyi
Egyéni gyermek kategóriában Tarr Csen-

gétől és Tarr Lilitől, valamint Malzseniczki
Csengétől érkeztek kokárdák.

Csoportos kategóriában:
– 2. b osztály és a 4. a osztály kenyérlán-

gos-sütésen vehet részt egyeztetett időpont-
ban a Petrovics-portán.

– Az óvoda részére 1-1 emléklapot ado-
mányozunk Dabra és Dömsödre. A nevelők
kenyérlángos-sütésen vehetnek részt a Petro-
vics-portán.

A pályamunkák elkészítői emléklapot és
ajándékcsomagot vehettek át az eredmény-
hirdetésen. Felajánlások érkeztek: Tarr-Sipos
Zsuzsa képviselő asszony, Barnaföldi Gábor
és a Petőfi Emlékház és Kiállítóhely vala-
mint Budai Szilvia részéről, amit ezúttal is
megköszönünk. Gratulálunk az igényesen el-
készített munkákhoz!

Aki nem tudta átvenni az emléklapokat, az
a múzeum nyitvatartási idejében megteheti.

A kokárdapályázatra beérkezett munkákat
egy hónapon át lehet majd megtekinteni a
Petrovics-féle házban, egyeztetett időpont-
ban a 06-20-253-2589-es számon. Minden
érdeklődőt szeretettel hívunk, várunk!

Vass Ilona

Dabi Református Egyházközségben

Április 10. (vasárnap) 9 órakor
Virágvasárnapi Istentisztelet

Április 13-16-ig (kedd, szerda, csütörtök,
péntek, szombat) 18 óra 30 perckor

Bűnbánati Istentisztelet

Április 15. (péntek) 9 órakor 
Nagypénteki Istentisztelet

Április 17. (vasárnap) 9 órakor 
Húsvéti Istentisztelet és úrvacsoraosztás

Április 18. (hétfő) 9 órakor 
Húsvéti Istentisztelet és úrvacsoraosztás

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközségben

Április 10. (vasárnap) 10 órakor
Virágvasárnapi istentisztelet

Április 13-14. (szerda, csütörtök) 17 órakor
Bűnbánati Istentisztelet a gyülekezeti házban

Április 15. (péntek) 10  órakor 
Nagypénteki Istentisztelet a templomban,

17 órakor Passiós Istentisztelet a
gyülekezeti házban

Április 17. (vasárnap) 10 órakor 
Húsvéti Istentisztelet és úrvacsoraosztás 

a templomban

Április 18. (hétfő) 10 órakor
Húsvéti Istentisztelet és úrvacsoraosztás 

a templomban

Római Katolikus Gyülekezetben

A nagyheti és húsvéti alkalmakról 
a hirdetőtáblán értesülhetnek.

Baptista Gyülekezetben

Április 17. (vasárnap)  9 óra 30 perckor
Ünnepi Istentisztelet

Nagyheti és húsvéti alkalmak
gyülekezeteinkben

Köszönetnyilvánítás
„Borzalmas pillanat megölte szívedet,
Nekünk nem maradt más,
Csak a fájó emléked.”

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik
férjem

KISS ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút he-
lyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Olajnyomat
kerestetik!

A Petőfi Emlékház és Kiállítóhely vár-
hatóan június elején rendezi meg az olajnyo-
matokat bemutató kiállítást a Petrovics-
portán. Ha az Ön padlásán, vagy a kam-
rában a sarokban fellelhető még  ilyen
kép, kérem keressen! Az eddigi felajánlá-
sokat megköszönve arra buzdítok másokat
is, hogy bátran hívjanak a 06-20-253-2589-
es telefonszámon. A felajánlott képeket bi-
zományba veszem át, tehát mindenki aki
rendelkezésre bocsájtotta a birtokában álló
nyomatot, természetesen visszakapja azt!
Várom a nyomatokat! Hívjanak a 06-20-
253-2589-es telefonszámon!        

Vass Ilona

MMÚÚZZEEUUMMIIMMÚÚZZEEUUMMII
HHÍÍRREEKKHHÍÍRREEKK

A hagyományt nem õrizni, hanem élni kell!
Készíts írott tojást húsvétra!

Hagyományos technikával írunk tojást idén is a Petőfi Emlék-
ház és Kiállítóhely szervezésében! Nagypénteken 10–14 órá-
ig várom azokat a türelmes lányokat, asszonyokat, akik sze-
retnék kipróbálni a tojásírást! Kifújt tojások korlátozott

számban állnak rendelkezésre. Aki teheti, hozhat magával
főtt tojást is!            Vass Ilona – Petőfi Emlékház és Kiállítóhely

Bicentenárium:
Petõfi 200

A hivatalos emlékév 2022 szep-
temberétől 2023 augusztusáig tart
majd. Már országosan elindultak
a Petőfi Klubok, ahol negyven
héten át kisebb-nagyobb rendez-
vényekkel várják a klubtagok az

érdeklődő közönséget. Dömsödön
március 14-én, a Kluch Rózsa Nagy-

községi Könyvtár rendezésében Ecsedi Csapó Pál
életéről és a Csapó család, valamint Petőfi kapcso-
latáról tartott előadást Ács Péter. A Kokárdakészítő
Pályázat, a március 15.-i megemlékezés szintén ré-
sze volt a programsornak. A nyári időszakban Iro-
dalmi teázó indul a Petrovics-portán. Ennek részle-
teit májusban olvashatják majd.

Vass Ilona
Petőfi Emlékház és Kiállítóhely
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BETONELEMET A GYÁRTÓTÓL!
20-as, 25-ös, 30-as Zsalukõ, Járdalap, Kerítésoszlop, Kész beton.

Dömsöd Vasút út 54. Telefon: 06-20-36-23-352

Képviselő úr! Alpolgármester Asszony és Úr! Tisztelt Ünneplő Közön-
ség! Kedves Dömsödiek!

Valamennyiünk nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm
Pánczél Károly országgyűlési képviselőnket, köszöntöm a kivitelező
TTD Expert Zrt. munkatársait, Vörös Balázs úr vezetésével! Köszöntöm
az alpolgármestereket, képviselőtársaimat! Köszöntöm a jelenlévő intéz-

ményvezetőket, meghívott vendé-
geinket, hivatali munkatársainkat!
És természetesen köszöntök min-
denkit, akik megtisztelő jelenlétük-
kel emelik megnyitó ünnepségünk
fényét!

A dömsödi emberek több évtize-
des álma volt, hogy az egyébként
csodálatos Duna-partunk olyan kön-
töst kapjon, amely méltó a Rácke-
vei-Soroksári Dunához, Petőfi em-
lékéhez, és egyáltalán az itt élő em-
berekhez. Ez az óhaj egészen mosta-
náig csak vágyálom maradt, mivel
egy nagyszerű adottságú, de anyagiakban nem bővelkedő település vol-
tunk, vagyunk. Az elmúlt évtizedekben komoly fejlesztésekre nem gondol-
hattunk! Az utóbbi 6-8 évben léptünk előre akkorát, amely már megilletett

A Ráckevei Duna-ág dömsödi szakaszának egy frekventált része újulhatott meg Magyarország Kormánya támogatásával, a Magyar
Turisztikai Ügynökség hozzájárulásával. A támogatás összege 249 millió forint volt. A tervek előkészítése, valamint a kivitelezés
kitartó és összehangolt munkát kívánt meg a szakemberektől. A dömsödiek és az ide látogató vendégek örömmel vették birtokba a
megújult sétányt, melynek kialakítása harmonikus egységet alkot a 2018-ban átadott híddal.  
2022. március 31-én ünnepélyes keretek közt került átadásra a dömsödi Promenád. Ezen az alkalmon díszvendég volt Pánczél
Károly országgyűlési képviselő úr, valamint a projekt tervezői, kivitelezői, s a település elöljárói, Dömsöd lakosai az esős idő ellenére
együtt vehették birtokba a Duna-part ezen szakaszát. Bencze István polgármester úr ünnepi beszédében ismertette a megvalósítás
előzményeit, szakaszait, és megköszönte mindazok munkáját akik a projektben részt vettek.
Bencze István polgármester úr teljes beszéde itt olvasható:

Folytatás a következő oldalon.

Duna-part – Dömsöd – Promenád
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volna bennünket korábban is! Magyarország Kormánya jóvoltából jó né-
hány beruházást valósíthattunk meg a közelmúltban. Elég, ha csak a múlt év-
ben átadott egészségügyi központra gondolok, vagy az előző héten átadott
bölcsőde birtokbavételére!

Az ipari és kereskedelmi vérkeringésből földrajzi fekvésünk miatt ki-
maradtunk, így számunkra kitörési pontként a mezőgazdaság és a turiszti-
ka maradt. A turisztikai vállalkozások megerősítéséhez – kihasználva a
Ráckevei Duna-ág közelségét – nagyban hozzájárul a most bemutatott be-
ruházás, amelyet a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával építet-
tünk meg! Promenád fejlesztése Dömsödön. Ezzel a címmel valósult meg
a Duna-partunk esztétikus, most látható kiépítése.

Az érdeklődőkben talán felmerülhet a kérdés, hogy miként is jutottunk
el a kilátástalanságtól a már számunkra kézzelfogható beruházásig? Nos,
országgyűlési képviselőnk, Pánczél Károly majd biztosan elmeséli a meg-
valósítás körülményeit!

A végeredmény a lényeg! A Miniszterelnökség támogatásával kedvez-
ményezettjei lettünk annak a projektnek, amelynek keretében az előbb
emlegetett álom megvalósult!

Kérem, engedjenek meg egy rövid visszapillantást, azon belül is né-
hány jeles dátum felsorolását, hogy miként is jutottunk el a mai napig!

Elsőként 2020. október 08-án igényeltük a támogatást.
Október 13-án személyes találkozón vehettünk részt a Magyar Turisz-

tikai Ügynökség székházában.
Október 20.: sajtótájékoztatót rendeztünk a művelődési házunkban,

amelynek keretében bemutattuk a megvalósítandó projekt elemeit!
Az előkészítő munkálatok után, 2021. június 2-án kaptuk meg a támo-

gatói okiratot.
2021. október 14-én írtuk alá a Képviselő-testület által kiválasztott ki-

vitelezővel, a TTD Expert Zrt.-vel a vállalkozási szerződést! Egy nappal
később, a munkaterület átadása-átvétele után, megkezdődött a 249 millió
forint értékű beruházás megvalósítása!

Befejezésül, néhány gondolat a köszöneté! Köszönöm szépen Magyar-
ország Kormányának és a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a megvaló-
sításhoz szükséges anyagi támogatást! Köszönöm Pánczél Károly képvi-
selő úr már megszokott, odaadó támogatását a beruházásunk sikerében!
Köszönöm, hogy néhány félreértés ellenére optimális támogatást kaptunk
a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőitől! Köszönöm a Kisfaludy 2030

Nonprofit Zrt. munkatársainak a projekt menedzselését! Köszönöm a ki-
vitelező TTD Expert Zrt. vezetőinek, dolgozóinak a pontos, gyors és szép
munkát! Köszönöm képviselőtársaim gyorsan, szakszerűen meghozott
döntéseit! Köszönöm a pályázat folyamatos koordinálását Dr. Bencze
Zoltánnak, Csanálosi Melindának, Baloghné Kakuk Emmának! Köszö-
nöm a Település-fenntartási Csoport tagjainak a segítséget! És köszönöm
valamennyi Dömsödi Polgárnak, akik az első perctől kezdve támogatták
erőfeszítéseinket! Azoknak különösen is köszönöm, akik a nagyközsé-
günkben élők képviseletében, örömmel és várakozással jöttek el a mai ün-
nepélyes avatásra! Kérem, vegyék birtokba a megújult, megfiatalodott
Duna-partunkat! Élvezzék annak minden gyönyörűségét! Azt a gyönyö-
rűséget, amely igazán egy hónap múlva fog teljes fényében pompázni,
amikor a Duna-part nagyobbik részét csodás gyepszőnyeg és színes virá-
gok sokasága fogja borítani!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Fotók: Vass
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