
A júliusi tájékoztatómat az aktuális, örömteli
hírekkel akartam kezdeni, de az élet keresztül-
húzta szándékomat! Valamennyiünk szomorú-
ságára, hosszú betegség után elhunyt Tóth Er-
zsike, aki közel másfél évtizeden keresztül állt
az önkormányzat alkalmazásában, különböző
beosztásokban. Volt kollégái megdöbbenve és
szeretettel emlékeznek segítőkész személyisé-
gére! Emlékét megőrizzük!

A továbbiakban vidámabb dolgokról! A leg-
frissebb, hogy néhány órája érkeztünk haza a
testvértelepülésünkről, Fűrből. A pandémia mi-
att csak három év után találkozhattunk ismét
felvidéki testvéreinkkel! Nagyszerű volt ennyi
idő után kölcsönösen mesélni egymásnak
örömről, bánatról! A szívélyes fogadtatást július
16-án viszonozhatjuk a Kék-Duna Fesztiválon!

Az iskolai tanév lezárult, elballagtak a nyol-

cadik osztályos tanulók. Öt diák érdemelte ki
ebben az évben a Polgármesteri Díj valame-
lyik fokozatát! A kitüntetettek: Farkas Evelin,
Kadók Boglárka, Katona Vivien, Balogh Zoltán
István és Papp Mihály! Gratulálok Valamennyi-
üknek! A köszöntőmben azt mondtam, hogy a
Széchenyi István Általános Iskolában olyan ala-
pot kaptak, amely minden most ballagó diáknak
biztosítja a sikeres középiskolai tanulmányai-
kat! Csak Rajtuk múlik!

Július elseje továbbra is kettős ünnep számunk-
ra. Ekkor ünnepeljük az egészségügy dolgozóit.
Köszönöm szépen azt a hatalmas és magas szín-
vonalú munkát, amelyet egyébként is tapasztal-
tunk! Az utóbbi két évben pedig különösen fontos
volt a helytállásuk! A hónap első napján ünnepel-
jük a köztisztviselőket is. A Polgármesteri Hivatal
valamennyi dolgozójának köszönöm az ügyfél-
barát, empátiával töltött munkát!

Amikor ezeket a sorokat írom, nálunk még
nincs vízkorlátozás, de ez bármikor bekövetkez-
het. Nagyon kérek mindenkit, hogy a korlátozás

hiányában is tanúsítsunk önmérsékletet! Ebben
a melegben ne locsoljunk ivóvízzel, ez közös ér-
dekünk! Most nem tehetünk mást, mint továbbra
is közösen imádkozunk egy kiadós csapadékért!

Túl vagyunk a XVI. Hal-Víz Napon, sikerrel!
A Mészáros család és a Nálhi család jóvoltából
több százan szórakoztak a megújult Duna-par-
ton, köszönet érte! A megnyitóban megemlé-
keztem három olyan személyről, akik sokat tet-
tek az elmúlt évek során a rendezvény sikeréért!
Illés Gyula, Gáspár László és Balogh István Fe-
renc volt a motorja ezeknek a népszerű esemé-
nyeknek. Vendégünk volt Pánczél Károly kép-
viselő úr, Kedves Feleségével együtt. A szóra-
kozás mellett szakítottunk egy kis időt az aktuá-
lis problémák megvitatására is!

Immár csak két hét és itt van az újabb ese-
mény. A Dömsödi Napok pótlására rendezzük
meg a Kék-Duna Fesztivált július 16-án. Remé-
lem, hogy tetszeni fog a közönségnek ez az új
próbálkozás!

Bencze István
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„A falu mindig megmarad.
A falu mindig egy marad.
A falu mindig szent marad.”

Testvértelepülésünkön, a felvidéki Fűrön július 2-án két év óta most is-
mét falunapot tartottak, melyre Dömsöd elöljáróit nagy szeretettel meg-
hívták. A fűriek a Covid okozta bezárkózott időszakban sem tétlenkedtek:
utakat javítottak, szépítve a településképet, intézményeik pedig folyama-
tosan korszerűsödnek a korszak elvárásainak megfelelően. Idén a 115
éves Tűzoltó Egyesület szertára teljes körű felújításon esett át. Az épület
belső felében pedig a már régen tervezett állandó helytörténeti kiállítás
kapott helyet.

Testvértelepülésünkön az Önkéntes Tűzoltó Egyesület fontos szerepet
játszik a falu közösségének megtartásában. Míg kezdetekben a férfiak,
napjainkra egyre több hölgy sajátítja el az önkéntes tűzoltással járó isme-
reteket. A fűri tűzoltók az évek során számos gyakorlaton és versenyen
képviseltették magukat, melyekről oklevelek, emléklapok és különleges
fénnyel csillogó kupák tanúskodnak. 

A falunap alkalmával a szépen felújított szertár előtt az egyesület új tűz-
oltóautója, teljes felszereltségét megmutatva várta nézőközönségét. A
szertár előtt álló emlékmű Szent Flóriánt, a tűzoltók védőszentjét ábrázolja.

A község történelmét tekintve igen gazdag, különösképp, ha arra gon-
dolunk, hogy első írásos említése már egy 1268-as oklevélből származik.
Hiánypótló az az állandó kiállítás, mely a település történetét, épületeit,
viseletét és népművészetét, társadalmi életét kívánja bemutatni. 

Hogy mit tartanak magukról a fűriek, azt a cím alatt olvasható idézet jól
tükrözi: a folytonosságot, vagyis a megmaradást magyar faluként; az egy-
séget, az összefogás fontosságát és a hitet. Az Istenbe vetett hitet, mely a
történelem viharain keresztül, napjainkban is reményt ad és megsegíti a
fűri embereket. 

A kiállításban kiemelt helyen áll Fűr és Dömsöd kapcsolatának írott és
fotókkal dokumentált bemutatása. Emellett külön-külön sorakoznak a Cig-
lédi kegyhelyet és kápolnát, az oktatást, az építészeti jellegzetességeket, a
Zichy-kastélyt, a templomot, valamint a kulturális életet bemutató tablók.

A helyi asszonyok ügyes kezeit dicsé-
rik a horgolt, hímzett és szövött kézi-
munkák, illetve a saját viselet bemuta-
tása is előkelő része a kiállításnak. 

Fûri falunapok 2022-ben



A II. világháborút követő időszakban Fűrön is létrehozták a szövetke-
zetet, mely különösen a ’70-es, ’80-as években az itt élő emberek megél-
hetését biztosította. A kiállítótérben felállított asztalokon kézbe veheti a
látogató azokat az albumokat, melyek a szövetkezetet, a Csemadokot, az
oktatást, a testvértelepülési kapcsolatot, a helyi fejlesztéseket hivatottak
dokumentálni.

A falunapra érkező dömsödi küldöttséget Zachar Stepanka polgármes-
ter asszony fogadta. A művelődési házban megrendezett helyi borászok
bemutatkozóján Tamasek Zoltán képviselő úr rögtönzött tartalmas össze-
foglalót a helyi borászokról és boraikról.

A délután folyamán lehetőség volt a kötetlen beszélgetésekre, melynek
legfőbb témái az utolsó közös találkozás óta eltelt két év történései voltak.
A hagyományos kultúrműsort Zachar Stepanka polgármester asszony
nyitotta meg. 

Ezt követte a testvér-
települések köszöntése
a két polgármester tol-
mácsolásában. Fűr köz-
ség jelenleg egyetlen
oktatási intézménye az
óvoda. A kis óvodások
nagy izgalommal ké-
szültek a falunapi ese-
ményre. Szüleik közt
sok ismerős arcot vél-
tem fölfedezni, akik
még öt-hat éve fantasz-
tikus produkciókkal ej-
tették ámulatba közön-
ségüket. A fűri emberek
erős közösségben élnek
még akkor is, ha gyer-
mekeiket máshová vi-
szik iskolába, óvodába,
még akkor is, ha elmen-
nek máshová dolgozni.
A közösség erejét az
egymás iránt tanúsított
tisztelet, a szeretet, az
emberek szorgalma, va-
lamint keresztény hite
adja.  

Ennek az értékrend-
nek megfelelően, a Fűri
Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület 115 éves fennál-
lása alkalmából Zachar
Stepanka polgármester
asszony és Esek Zoltán,
a tűzoltó egyesület el-
nöke tűzoltói emlékla-
pot adtak át az egyesü-
let egykori és jelenlegi
tűzoltóinak.

A falunapi rendez-
vény operett műsorral
zárult.

Szöveg és fotó: 
Vass Ilona
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DTKH közlemény – szemétszállítás a meleg
napokon korábban

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás
okán arra kérjük Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy az aktuális napon reg-
gel 5 óráig legyenek szívesek a kommunális, zöld és szelektív hulladéko-
kat az ingatlanok elé jól látható és megközelíthető helyre kihelyezni.

Fokozott figyelmet fordítunk a hőmunka okozta egészségkárosodások
megelőzésére, járataink korábban érkeznek a településekre.

Szíves együttműködésüket köszönjük!
Üdvözlettel:

Ügyfélszolgálat DTKH Nonprofit Kft.

TERÜLETI ÉS ISKOLAVÉDÕNÕ ÁLLÁSAJÁNLAT
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §
alapján pályázatot hirdet

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata területi és iskolavédőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2344 Dömsöd, Szabadság út 42.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
A védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglal-
taknak megfelelően Dömsöd Nagyközség egyik védőnői körzetének vé-
dőnői, valamint a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, védőnői szak, • magyar állampolgár, vagy külön jogsza-
bály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illet-
ve bevándorolt vagy letelepedett személy, • cselekvőképesség, • bün-
tetlen előélet, • MESZK tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• szakképzettséget igazoló irat(ok) hiteles másolata,
• szakmai önéletrajz,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatok kezeléséhez

hozzájárul, valamint a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők
megismerhetik,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázatának a Kép-
viselő-testület nyílt ülésén történő tárgyalásához,

• MESZK tagsági igazolás.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal be-
tölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné Kakuk
Emma nyújt, a 06-24-523-135-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata cí-

mére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
D/4785-2/2022., valamint a munkakör megnevezését: területi és isko-
lavédőnő.

• Elektronikus úton Bencze István polgármester részére a domsod@dom-
sod.hu e-mail címen keresztül

vagy
• Személyesen: Bencze István polgármester, Pest megye, 2344 Dömsöd,

Petőfi tér 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 13.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati ki-
írás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza,
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Dr. Szőnyi Aliz bejegyzése

A nyár veszélyei orvosi szemszögbõl...
Kedves Csoporttagok!
Ígéretemhez híven jelentkezem... egy olyan sorozatot szeretnék elindí-

tani, mellyel hasznos tanácsokat adhatok mindenkinek akit érdekel, hogy
hogyan gondolom én mint háziorvos a körülöttünk lévő egészségügyi
problémák praktikus megoldását akár az otthoni gyógyszeres doboz fel-
használásával!

Igen... minden családban szükség lenne egy gyógyszeres dobozra,
melynek tartalmaznia kellene a következőket:

# láz- és fájdalomcsillapító (Algopyrin, Algoflex, Ibuprofen, Nurofen,
Rubophen, Panadol, Coldrex, Benuron...)

# non-szteroid gyulladáscsökkentő (pl. Voltaren, Apranax, Aflamin,
Cataflam, Flector...)

# görcsoldó (Nospa, Drotaverin, Papaverin)
# hányingercsillapító (Cerucal, B6 vit., Daedalon...)
# hasfogó (széntabletta, Cralex, Immodium, Lopedium)
# probiotikum (Normaflore, Linex...)
# bőrfertőtlenítő (Betadine kenőcs vagy oldat)
# antihisztamin (Cetirizin, Lordestin, Claritine, Suprastin)
# steril gézlap, ragtapasz...
Ha az imént felsorolt hatóanyagcsoportok közül legalább egy gyógy-

szerrel rendelkeznek a gyógyszeres dobozukban, szükség esetén gyorsan
fel tudják használni, és nem súlyos probléma esetén megoldani azt...

A nyár nagyon sok veszélyt tartogat számunkra, gondolok itt különböző fer-
tőzésekre: felső, alsó légúti (mandula-, torokgyulladás, légcső-, hörghurut, tü-
dőgyulladás) bőr (gombás fertőzések, furunkulusok), emésztőrendszeri (has-
menés), húgyúti (hólyaghurut), nőgyógyászati, urológiai megbetegedések.

Gyakori gondot okoznak a nyári szezonban a rovarcsípések (szúnyog,
kullancs, darázs, méh...) Nagyon fontos enyhe allergiás reakció esetén an-
tihisztamint tartalmazó gyógyszer használata, az érintett terület jegelése,
hűtése. Súlyosabb esetben (fulladás, nehézlégzés, gégeduzzanat, nyelési
nehezítettség, a bőr kiterjedt vörössége, nagyfokú viszketés esetén) azon-
nali orvosi ellátás szükséges!

A kullancs kiszedését inkább bízzuk szakemberre még akkor is, ha
gyógyszertárban kapható kullancskiszedő csipesszel otthon is megoldhat-
nánk... de a legtöbb esetben tapasztalatom szerint ez nem sikerül!

Nagyon fontos a könnyű, kalóriacsökkentett ételek fogyasztása, leg-
alább 2-3 liter folyadékbevitel. Leginkább vizet, esetleg teát, cukormentes
üdítőt fogyasszunk! Az alkoholt kerüljük, vagy csak minimális mennyi-
ségben... egy-egy hideg sör, koktél azért belefér, de csak alkalmanként!

Kerüljük hosszú ideig a napon tartózkodást, keressük az árnyékot,
használjunk kalapot vagy világos színű sapkát, otthonainkat nappal ár-
nyékoljuk, éjszaka szelőztessük!

Érzékeny bőrűek használjanak napi szinten magas faktorú bőrvédőt,
hisz nagyon fontos a bőrünk védelme a nap káros sugarai ellen!

Kívánom, hogy mindenkinek legyen szép, betegségmentes, boldog él-
ményekkel teli nyara!

F olyt. köv.

Online hírvadász
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A júniusi lapszámban megjelent 1958-as fel-
vételen szereplő asszonyok csaknem teljes név-
sorát a képpel együtt ismét közöljük. Megtud-
tuk, hogy a dabi egyház gyülekezetében egy je-
les alkalomra történt vendéglátáson készült a
fotó, ahol az asszonyok főztek és felszolgálták a
finom ételeket. A képen szereplők beazonosítá-
sát köszönjük id. Sáfrán Józsefnek és feleségé-
nek, Varsányi Antalnak és Czerny Károlyné
Zsoldos Juliannának.

Első sor balról: ismeretlen, Gábor Sán-
dorné (Kalmár Rózsa Éva), ismeretlen,

Balogh Lászlóné (Molnár Takács Eszter).

Második álló sor balról: Zsoldos Gáborné
(később Horváth Zsigmondné, Gábor

Julianna), ismeretlen, Borza Nándorné
(Nagy Katalin), Rakszegi Gyuláné (Denke
Eszter), Decsov Lajosné (Janesch Margit),

Gergely Lajosné (Czikora Magdolna),
ismeretlen.

Albumok rejtélyei

Vízpart és horgászat
A Csepel-sziget, vagy pontosabban a Sorok-

sári-Duna jobb és bal oldali partszakasza a fo-
lyó szabályozásának köszönhetően a horgászok
számára feledhetetlen élményt nyújt. Erről ta-
núskodik a következő két felvétel is. Az öröm
és a jókedv jól érzékelhető, a szemlélőt is meg-
érinti.

A második felvételen elöl Balogh László (ta-
nár úr) látható. Kérem, ha valaki ezen a fotón
vagy a másikon felismer valakit, a 06-20-253-
2589-es számon elérhető vagyok, hívjon!

Vass Ilona

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485
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Történelmünknek számos gyászos napja,
időszaka volt.

A legnagyobb szenvedéseket hozók közül
Trianonra azért emlékezünk kiemelten, mert
időben viszonylag közel van hozzánk, és fo-
lyamatoson látjuk a határokon túli magyarok
sorsát. Elvették területünk 71,4 %-át. Lakos-
ságunk 63,5 %-a, akiknek a fele magyar volt,
került idegen állam uralma alá!

A szocializmus az országcsonkításról mé-
lyen hallgatott. Csupán 1989 után lehetett
foglalkoznunk ezzel a traumával, amellyel
immár 102 éve élünk együtt. 

1990 után sokirányú kutatás kezdődött.
Kutatták, mi vezette a győztes nagyhatalma-
kat, hogy békekötés helyett megalázó ítéletet
közöltek Apponyi Albert gróffal Párizsba ér-
kezésekor. Az ítélet nem halálos, hanem élet-
fogytiglani volt: nem azt közölték küldöttsé-
günkkel, hogy mekkora lesz Magyarország,
hanem hogy mik az általuk létrehozott, ko-
rábban nem létezett országok határai. 

Kutatták, hogy kik voltak országunkban
felelősek a bekövetkezett veszteségekért.

De ma nem ezekről kívánok beszélni – hi-
szen ezekkel az anyagokkal számtalan mó-
don lehet találkozni.

Egy nemzet tragédiájának csak a fájdal-
maira emlékezni, csak a keserveken búsla-
kodni haszontalan, hiszen nem visz előre,
nem kínál megoldást!

Úgy gondolom, ma már nem azt kell ke-
resnünk, hogy mik voltak a Párizsi Békekö-
tésekhez vezető hibák, hanem hogy mit ta-
nulhatunk belőle!

Igen, kérdeztem az imént: emlékezzünk?
Az emlékezés révén nézzük meg, hogyan

tudunk a trianoni tragédia tapasztalataiból
102 évvel később a jövőnk építéséhez hozzá-
járulni?

Igen, emlékezzünk arra, hogy magyarsá-
gunk a rengeteg átélt sorstragédiából mindig
fel tudott állni!

Mindig újra tudtunk építkezni! Ha volt ke-
mény vezetőnk/vezetésünk, ha összetartot-
tunk széthúzás helyett, akkor a legnagyobb
tragédiákból is felálltunk és megerősödtünk!

A felállást, az összetartást tartom a legfon-
tosabbnak jövőnk szempontjából!

Nagyon nagyot ugrok vissza a történelem-
ben, néhány sors-esemény felvillantásával!

1115 évvel ezelőtt, 907 júliusában Po-
zsony mellett Árpád vezér egyesített, 30-33
ezer főt számláló magyar könnyűlovas íjá-
szaival dicső győzelmet aratott a 100 ezer fős
bajor nehézlovas sereg felett. A bennünket
megtámadó IV. Lajos bajor király parancsa
hadvezérének, Theotmár salzburgi érseknek
így szólt: Ugroseliminandos esse / Rendel-
jük, hogy a magyarok kiirtassanak.

Nem sikerült – megmaradtunk!
Pozsony után az ország elleni első nagy tá-

madás a tatárjárás volt 1241-42-ben. Az or-

szág 2 millióra tehető lakosságának több
mint a fele pusztult el.

Az akkori Nyugat-Európa mindezt tétlenül
nézte, reménykedve, hogy a Magyar Király-
ság a tatárjárás következtében annyira meg-
gyengül, hogy rátehetik kezüket a Kárpát-
medencére.

Valóban, nem lehetett az életben maradá-
sunkra számítani, de megmaradtunk!

Az új országalapító IV. Béla vaskézzel épí-
tette újra az elpusztult királyságát, így orszá-
gunk további évszázadokon keresztül füg-
getlen és erős maradt!

Újabb ugrás az időben: XVI-XVII. szá-
zadban az Oszmán Birodalom támad a Ma-
gyar Királyságra. Nyugat-Európa semmit nem
tesz a saját és a magyarok védelmére.

Csak 150 év elteltével, amikor a több rész-
re szakadt Magyarország már majdnem ki-
vérzett, lett a Habsburgoknak fontos a törö-
kök kiverése. Így lehetett jelentősebb harc
nélkül elfoglalniuk országunkat.

Néhány furcsa szám:
Mátyás király idején a lakosság az egyházi

nyilvántartások szerint mintegy 3,5 millió
volt, amelyből a kutatók szerint valamivel
több mint 2 millió számított magyarnak.
Ugyanekkor Anglia lélekszáma jóval 2 mil-
lió alatt volt.

150 évvel később, a törökök kiverése után
kevesebb mint1 millió magyar maradt meg.
Az elnéptelenedett területek idegen telepe-
sekkel történő betelepítése révén a magyarok
mintegy 30 év alatt kisebbségbe kerültek az
akkorra már 4 milliós összlakosságban. Ek-
kor a Habsburg-vezetés megtiltotta a magyar
nyelvű prédikációt a templomokban, megtil-
totta a magyar nyelv használatát a közéletben
– azzal számoltak, hogy legfeljebb háromge-
nerációnyi időnek kell eltelnie, és nem lesz-
nek már magyarok.

De nem ez történt!
Mint a tatárjárás után, itt is fel tudtunk áll-

ni! És nem mi tűntünk el, hanem Szent István
koronája alatt a bevándoroltak lettek magya-
rok, pedig ennek az akkori elnyomás mellett
semmilyen valószínűsége nem volt!

A Rákóczi-szabadságharccal, amely bár
elbukott, bizonyítottuk, hogy nem lehet ben-
nünket elnyomni, és az idegen hatalom ki
kellett egyezzen velünk – ismét felálltunk,
megmaradtunk és fejlődtünk.

1848-49-ben az országon ismét óriási

pusztulás söpört végig. Szabadságharcunkat
orosz segítséggel tudták az osztrákok lever-
ni, de amiről ritkán esik szó: ennek költsé-
geire Bécs hitelt vett fel a Rothschild bank-
háztól. 

A kölcsön viszszafizetését a Monarchián
belül legnagyobb részt a Magyar Királyság-
nak kellett állnia.

Az 1867-es kiegyezést az tette lehetővé,
hogy Bécsnek szüksége volt a békére, hogy
az ország fejlődése révén minél több hasznot
húzhasson ki belőlünk. 

A politikai váltásra óriási gazdasági, ipari
fejlődés indult meg Magyarországon, ami ki-
hatott a hármas szövetségre: az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiára, a Német Császárságra és
a cári Oroszországra is. Ez pedig elkezdte za-
varni a tengerek feletti uralmát féltő Ameri-
kai Egyesült Államokat és Angliát.

A trianoni tragédiánknak sok oka volt.
Azonban igen ritkán esik szó az egyik legsú-
lyosabb háttér-megállapodásról, amely sor-
sunkat meghatározta!

Az 1900-as évek legelején Amerika kül-
politikusai úgy döntöttek, hogy semmilyen
körülmények között nem szabad hagyni egy
német-orosz gazdasági szövetség kifejlődé-
sét. A Monarchia és a Német Császárság
gazdasági-technikai fejlettsége párosulva az
orosz természeti kincsekkel akkora gazdasá-
gi és katonai hatalmat jelentene, amely ve-
szélyeztetné az amerikai világgazdasági és
katonai dominanciát.

Ha visszatekintünk az egész huszadik szá-
zadra, valamint az elmúlt két évtizedre, újra
és újra megjelenik Amerika ezirányú ellen-
lépése.

Az Első Világháború szétverte a Monar-
chiát, Németországot és a cári Oroszorszá-
got. A teljes Kárpát-medencét birtokló Ma-
gyar Királyság lehetséges gazdasági ereje is
tüske volt, ezért lettünk mi a Nagy Háború
legnagyobb vesztese!

Erőforrásainkat elvéve elnyomorodó ag-
rárországgá próbáltak tenni bennünket!

Nem ez történt – felálltunk és ismét meg-
maradtunk! Nagyon nehéz körülményekből
indulva, erős vezetés mellett a kor kulturális
és gazdasági átlaga fölött teljesített orszá-
gunk igen hamar.

A Második Világháború kimenetelében
szintén komoly szerepet játszott az Amerika
által az 1900-as évek elején meghatározott
politikai elv.

Megint vesztesként kerültünk ki, sőt az an-
tant hatalmak becstelen árulása odadobott
bennünket a világtörténelem egyik leggyil-
kosabb diktatúrája karjaiba: a Jaltai Konfe-
rencián Churchill és Roosevelt átjátszotta
Sztálin kezére Kelet-Európát! (És csak záró-
jelben: a történelmet mindig a győztesek ír-
ják. A három említett politikus ezért nem há-
borús bűnös.)

Trianon-
megemlékezés

Emlékezünk! 
Emlékezzünk?
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1939-től a hatvanas évekig milliót megkö-
zelítő magyar emberrel lettünk szegényeb-
bek. Háborús veszteségek, holokauszt, álla-
mosítás, kitelepítés, internálótáborba zárt tíz-
és tízezrek, megölt életek, külföldre mene-
kültek, a mezőgazdaság, ipar, kereskedelem,
oktatás megfojtása, történelmünk meghamí-
sítása, a kultúránk szétverése, a magyar pa-
rasztság erőszakos tönkretétele, az egyházak
ellehetetlenítése, erkölcstelen és lélektelen
életforma ránk kényszerítése lett a sorsunk!
A kettős élet: mást kellett az iskolában, a
munkahelyen mondani, mint otthon.

Édesapám, aki szintén gépészmérnök volt,
az 1960-as évek végén mondta nekem, hogy
a szovjet szocialista rendszert nem a Nyugat
katonai ereje és nem az egyébként gondosan
likvidált belső ellenzék fogja elsöpörni, ha-
nem saját gazdasági csődje fogja tönkreten-
ni, mégpedig elsősorban a rendelkezésére ál-
ló erőforrások értelmetlen elpazarlása miatt.

Az 1980-as évek végén be is következett
először a Szovjetunió összeomlása, majd meg-
szűnt a KGST és a Varsói Szerződés!

Nehezebb is lett az újra felállás, mint bár-
mikor korábban!

Az elmúlt 12 év gazdasági és társadalmi
eredményei az igen erős ellenszél ellenére is-
mét a sikeres újrakezdést, a felálló képessé-
günket bizonyítják.

A rendszerváltozás óta a hivatalos magyar
politika következetesen mindig a trianoni
trauma meghaladásáról és a határok elfoga-
dásáról beszél, miközben a magyar kisebbsé-
gi közösségek helyzetének javítására minden
eszközt bevetett. Hogy a trianoni trauma nem
feledhető a magyar társadalom nagy része

számára, és nem vált hideg emlékezetté, an-
nak döntő oka a magyar kisebbségek helyze-
te és annak számos megoldatlan pontja.

Nem hiszem, hogy létezik tökéletes or-
szág! Tudjuk, látjuk a hibákat is, sok mindent
kell még rendbe tennünk. Az összetartozást
kell erősíteni, és igen, be kell temetni a ma-
gyarok közötti árkokat!

Ez ma, a szomszédunkban zajló és eléggé
el nem ítélhető háború idején különösen
fontos!

Az elmúlt 1100 év legfőbb tanulsága: ha
nincs széthúzás, és erős vezetés védi a ma-
gyar érdekeket, akkor sikerekre számítha-
tunk.

Tizenkét éve, 2010 óta nemcsak a trianoni
békediktátumra emlékezünk június 4-én!

A nemzeti összetartozás napján az elmúlt
száz év sikereire is büszkék lehetünk!

Arra, hogy minden nehézség ellenére meg-
maradt a hazánk, megmaradtunk magyar-
nak!

Arra, hogy feléledt és megerősödött a
nemzeti összetartozás érzése és élménye!

Arra, hogy a szomszédunkban kitört hábo-
rú során minden tényleges menekültnek min-
den szükséges segítséget megadunk életük
mentésére és egzisztenciájuk újra felépítésé-
re, de a háborúból megpróbálunk kimaradni!

És végül, de nem utolsósorban a korábban
általunk példaképként tisztelt, de ma már
összeomló nyugat-európai keresztény alapo-
kon nyugvó kultúra egészségesen továbbélő
szigetei közé tartozunk!

Takács Gábor
2022. június 12.

Álláshirdetés
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

ügyfélszolgálati ügyintéző
munkatársat keres azonnali kezdéssel.

Foglalkoztatás időtartama, jellege:
• határozatlan idejű munkaviszony,
• teljes munkaidő, általános munkarend.

Munkavégzés helye:
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi
Kft.
2300 Ráckeve, Dömsödi u. 85.

Ellátandó főbb feladatok:
• személyes és telefonos ügyfélszolgálat
végzése,
• ügyfelekkel való levelezés,
• az ügyfélszolgálathoz tartozó teljeskörű
adminisztráció végzése.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• középfokú iskolai végzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek,
• gyors problémafelismerés,
• kiváló kommunikációs és probléma-

megoldó készség,
• precíz, pontos, segítőkész munkavég-

zés, egyénileg és csapatban egyaránt.

Előnyt jelent:
• tapasztalat ügyfélszolgálati környe-

zetben,
• Libra vállalatirányítási rendszer isme-

rete.

Amit kínálunk:
• hosszú távú, biztos munkahely egy sta-

bil cégnél,
• szakmai továbbképzések,
• juttatási csomag,
• bérezés megegyezés szerint.

A jelentkezéseket benyújtani:
• bővebb felvilágosítás Kovács Szilviá-

tól – munkaidőben – kérhető a 06-24-
519-380 telefonszámon.
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Óvodai hírek

A hisztirõl…
Talán azt gondoljátok, mire oviba kerül egy kisgyerek, már túl van

a hisztis korszakon. Valóban, a legsűrűbb hisztis időszak a 2-3 éves
korra esik, de van, akinél ez még jócskán átnyúlik az óvodás évekre is. 

Mi is a hiszti?
Tulajdonképpen egy indulati kitörés, amelynek többféle oka lehet.

Egyvalami mindig azonos, bármilyen fajtájáról is van szó: a hiszti
mindig a felnőttnek szól. A hiszti tulajdonképpen hasznos dolog a
gyermek fejlődése szempontjából, mert a szülő hisztire való reagálá-
sa is alakítja a gyermek viselkedésének határait, szabályait.

A hisztinek sokféle oka lehet:
• Leggyakrabban harag, düh esetén alakul ki amiatt, hogy a gyermek

nem teheti azt, amit szeretne. Gyakran előfordul, hogy a gyerekek nem
tudnak várni, azonnal meg akarják tenni vagy kapni a dolgokat, de fogad-
juk el, hogy ez egy életkori sajátosság a kicsiknél. Ők még nem képesek
arra, amire a nagyobbak (4-5 évesek), hiszen még kialakult fogalmuk
sincs az időről, nem tudják, mit jelent az, hogy „mindjárt”, „csak két per-
cet várj!”. A legjobb, ha elmondjuk pontosan az események sorrendjét.

Nem szeret osztozkodni, kétségbeesik, ha valaki elveszi tőle a játé-
kát, vagy arra kényszerítik, hogy adja oda másnak. A pici gyerekek
kedvelt holmijaikat még önmaguk részének tekintik, csak egy bizo-
nyos életkor után (kb. óvodás korban) érettek arra, hogy elkülönítsék
saját magukat kedvenc tárgyaiktól, ezért ne kérjünk tőlük idő előtt
ilyesmit.

• Figyelemfelhívás; ez főleg akkor elképzelhető, ha a gyermek úgy
érzi, nem kap elég figyelmet, csak akkor, ha kihisztizi magának.
Ilyenkor a hiszti egy jelzésként működik: „Vegyetek észre!”. Sajnos
ilyenkor gyakran alakul ki egy ördögi kör: a szülő megbünteti a hisz-
tiző gyereket, aki újra magára marad a problémájával.

• Függetlenségi törekvések: az önállóságra törekvő kisgyermek
mindent egyedül akar megcsinálni, eldönteni, akkor is, ha éppen
nincs rá idő, vagy nem megfelelő az alkalom: ha éppen sietünk, mert
elkésünk valahonnét, vagy vendégségben vagyunk, ahol azt kell meg-
enni, amit feltálaltak, nem azt, amit ő megkíván.

• Féltékenység: gyakran testvéreknél fordul elő, sokszor kistestvér
születése után; például a pici tesó fürdetése vagy szoptatása alatt. Ter-
mészetes, hogy egy kisbabával sokat kell foglalkozni, és az is termé-
szetesnek tekinthető, ha a nagyobb tesó erre dühösen reagál.

• Gyakran hisztibe torkollik a fáradtság is, ha túl sok inger érte a
gyereket, érzelmileg túlfűtött, túlpörgött.

Mire gondoljunk, ha hisztizik?
• Először is ne higgyük azt, hogy más gyerek nem csinálja ezt, csak

a miénk!
• Fogadjuk el, hogy egy 2 év körüli gyerek még nem tudja kezelni

az érzelemkitöréseit, nekünk kell erre őt megtanítani. Mint minden
tanulás, ez is időbe telik. Meg kell tanulnia késlelteni az igényeit, és
ez nem könnyű feladat.

• A fejlődés természetes része az is, hogy egy gyerek önállóságra
törekszik, ezzel párhuzamosan pedig saját akaratát akarja érvényesí-
teni. Ezzel nincs semmi baj, a mi dolgunk csak az, hogy meghúzzuk
azokat a bizonyos határokat, amire a gyereknek szüksége van.

• Az is természetes dolog, hogy újra és újra próbálkozik ugyanaz-
zal a dologgal. Csak többszöri megerősítés után fogja megtanulni,
mit szabad és mit nem.

• Próbáljuk meg néha az ő szemszögéből nézni a dolgokat. Mit ten-
nénk, ha nagyon jól éreznénk magunkat egy szórakozóhelyen, és va-
laki hirtelen azt mondaná, indulás haza!

Mit tegyünk, ha hisztizik?
• Próbáljunk higgadtan, nyugodtan beszélni, ez neki is segíteni fog

abban, hogy megnyugodjon.

• Mindig adjunk magyarázatot arra, mit miért nem tehet meg! Nem
válaszolhatjuk azt, hogy „Azért, mert.” vagy „Azért, mert én azt
mondtam.” A kisgyerekek pontosan érzik, hogy ezek nem igazi vála-
szok, nincs mögöttük valódi magyarázat. Jobban elfogadják, ha azt
mondjuk például: „Azért nem mehetsz ki kabát nélkül, mert megfá-
zol és beteg leszel.” Persze az egészen kicsik (2 éves kor alatt) nem
igazán értik még a magyarázatokat. Náluk sokszor a tettek és a test-
beszédünk többet nyom a latban.

• Segítsünk neki az érzelmei felismerésében úgy, hogy megnevez-
zük azokat: „Tudom, hogy most mérges vagy, mert...”

• Ha szép szóval nem tudjuk meggyőzni, vigyük a szobájába,
és közöljük vele, ha abbahagyta, nyugodtan kijöhet. Nem bocsátkoz-
hatunk mindig vitába, magyarázkodásba, mert néha sajnos ez nem
vezet eredményre. Sokszor nehéz felismerni azt a pontot, amikor ab-
ba kell hagynunk a beszédet és a tettek mezejére kell lépnünk. De ha
így teszünk, nem kell lelkiismeret-furdalást éreznünk. A gyerekek-
nek szükségük van arra, hogy felállítsuk számukra a korlátokat – így
fogják biztonságban érezni magukat. Egy bizonytalan szülő sokkal
rosszabb, mint aki határozottan lefekteti a szabályokat.

• Néha előfordul, hogy a gyerekek annyira belelovallják magukat a
hisztibe, hogy a mi segítségünkre van szükségük ahhoz, hogy meg-
nyugodjanak. Ha nem csillapul a dühroham, sőt egyre jobban elmér-
gesedik a helyzet, próbálkozhatunk a csillapító öleléssel. Vegyük öl-
be és öleljük át szorosan. Fontos, hogy próbáljunk nyugodtak marad-
ni, ne érezze azt, hogy erőszakkal lefogjuk. Nyugtató hangon csitít-
gassuk és öleljük, amíg csillapul a hiszti.

Jobb megelőzni!
Mit tehetünk annak érdekében, hogy minél kisebb esély legyen

a hiszti kialakulására?
• Úgy alakítsuk ki a gyerek környezetét, hogy ne kelljen folyton

akadályokba ütköznie. „Ne nyúlj oda!”, „Tedd le!”
• Figyelmeztessük előre, ha nemsokára abba kell hagynia a játékot,

vagy indulnunk kell haza a játszótérről. Hagyjunk neki időt felké-
szülni a számára kellemetlen dologra.

• Mindig tisztázzuk a szabályokat, ha valahová elindulunk. „Autó-
val megyünk a játszótérig, addig becsatollak a gyerekülésbe, ha ki-
szálltunk, máris szaladgálhatsz!” „Most elmegyünk bevásárolni. Ne-
ked is választunk majd valamit, de a szabály az, hogy a bevásárlóko-
csiban kell maradnod / a kezemet kell fognod / nem szabad körbe-
körbe szaladgálnod stb.”

• Néha jól működik az elterelés művelete. Ha nem akar hazaindul-
ni a játszótérről: „Versenyezzünk, ki ér előbb a sarokig!”, ha nem
akar öltözködni, énekeljünk, bohóckodjunk egy kicsit, közben észre-
vétlenül adjuk rá a ruhadarabokat.

• Gondoljuk végig: mi, felnőttek hogyan reagálunk arra, ha nem te-
hetjük azt, amit szeretnénk? Ha mi is elkezdünk „hisztizni”, kiabá-
lunk, csapkodunk, nagy az esély rá, hogy a gyerekek is ezt tartják
majd megfelelő viselkedésformának.

• Ne siettessük, korlátozzuk indokolatlanul. Adjunk lehetőséget
többször arra, hogy egyedül öltözzön, hogy kiválaszthassa, milyen
ruhát húz fel, hogy nézelődhessen útközben. Ezek mind-mind az ő
fejlődését szolgálják.

• Gondoljuk végig, milyen napszakokban, helyzetekben fordul elő
leggyakrabban a hiszti. Ebből kideríthetjük, hogy nála mi okozza ezt
általában (ha fáradt, ha egyedül van, ha siettetjük stb.) Ne hánytor-
gassuk fel a korábbi hisztis eseteket. Kérdezzük meg anyukánkat:
„Én is ilyen voltam?” És ha igen, talán ő tudja a legjobb receptet!

Madarász Mária
intézményvezető
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Sportos életmódért díjak:
6. a Ács Bálint Miksa

Madarász Zalán
Selmeczi Hunor Zalán

6. b Czaniga Szilárd
Végvári Vivien

7. a Bai Máté Károly
Hegedűs Csaba
Móricz Attila

7. b Kiss Gergely József
Kiss Zoltán Márk
Tarr Zoltán

8. a Balogh Zoltán István 
Perger Sándor Patrik

8. b Farkas Evelin
Varga Krisztián

Nevelőtestületi díjak:
4. a Farkas Boglárka Emma
4. b Bucsi Bence

Kudar Csanád Levente
Nagy Gergő Zsigmond

5. a Szabó Nóra
Timár Renáta

6. a Rakszegi Zamira
6. b Csécs Alíz
8. a Balogh Zoltán István

Kadók Boglárka
Várkonyi Imre Márton

8. b Farkas Evelin
Katona Vivien

SZMK által adott díjak:
Kadók Boglárka
Kultsár István Solt
Mendi Gergő
Papp Sándor
Varga Viktória
Bak Alexander
Baráth Leila Melissza

Orsós István Márk
Papp Mira-Isabella

Polgármester által alapított díjak:
8. a Balogh Zoltán István 
8. b Farkas Evelin
8. a Kadók Boglárka
8. b Katona Vivien
8. b Papp Mihály

Tankerület díjazottjai:
1. b Mezei Virág
6. a Kézilabdás lányok (Rakszegi Zamira,

Preboly Kata, Preboly Petra, Kincses Ta-
mara, Csorba Krisztina Henrietta, Slezák
Tímea Petra, Szabó Vanda)

6. b Basa Lara Noa
Gacsné G. Marianna emléklap:

4. b Bucsi Bence
Tanszobás emléklap:

Sárközi Alex, Varga Csilla, Brassó Bence

KITŰNŐK:
1. a Barada Lívia Linda, Bugyi András Károly,

Csatári Zoltán, Hernyik Gergely, Lantai Atti-
la, Malzseniczki Vince, Rajzinger Abigél
Eperke.

1. b Bán Károly Bence, Csegei Lili, Dani Dal-
ma, Mezei Virág, Rakó Nóra, Selmeczi
Linda Zoé.

1. c Dudás Kristóf, Csordás Dominik, Inoka
Zoltán, Kiss Benjamin, Márkus Boglárka,
Zsákai Dilen Karim.

2. a Ács Elza, Balogh Tirza Klára, Gonda Han-
na, Herman Enikő Hanna, Horváth Bíbor,
Pálfi Léna, Slezák Dóra Orsolya, Szekeres
Sára.

2. b Gonda Szófia Róza, Ila Amira Hanna,
Szabó Janka, Szijjártó Anna Júlia, Varga
Lídia.

2. c Mányi Lujza Mária, Feke Kornél, Gonda
Gréta Napsugár, Ruskó-Hunyadi Zsófia
Karolina, Szabó Emese.

3. a Balázs Botond András, Radó Anett, Radó
Fanni, Gombos Alexandra.

3. b Csécs István, Szombati Kornél, Tarr Lili.

4. a Ambruska László, Farkas Boglárka Emma.
4. b Balogh László Levente, Bucsi Bence, Hor-

váth Anna, Kudar Csanád Levente, Nagy
Gergő Zsigmond, Szabó Balázs.

5. a Gonda Eszter Izabella, Kakas Zoé Vik-
tória, Szabó Nóra, Timár Renáta.

6. a Madarász Zalán, Rakszegi Zamira.
6. b Basa Lara Noa, Csécs Alíz, Jakos Csongor.
8. a Balogh Zoltán István, Csepregi Zsanett,

Kadók Boglárka, Várkonyi Imre Márton.
8. b Farkas Evelin, Ispán Máté, Juhász Vivien

Viktória, Katona Vivien, Papp Mihály, Var-
ga Krisztián.

JELESEK
1. a Dudás Izabella Orsolya, Fodor Hanna Kata-

lin, Halfinger Mária Maja, Náni Fanni Evelin.
1. b Balázs Emese, Bárány Blanka, Bús Noel,

Holló Hanna Nóra, Holló Natasa Anna,
Horváth Eliot Elemér, Rab Dominik Fe-
renc, Szicsó Gábor Tibor.

1. c Bartal András, Bak Szimonetta Vivien,
Csécs Nikoletta, Petyovszki Dorina, Pupos
József, Szabó Bianka.

2. a Kiss Alexandra, Országh Mirella, Rab Do-
minika Kinga, Szabó Péter Gergely, Szám-
por Éva Tifani.

2. b Bangó Bálint Döme, Bucsi Henrietta Sára,
Kiss Zalán István, Kovács Kristóf, Sándor
Petra.

2. c Szegedi Szonja, Zsákai Jusztina, Varga
Attila.

3. a Kiss Nándor Antal, Kun Andzseló Noé,
Rakó Patrik Károly.

3. b Rab Sándor Benedek, Selmeczi Olivér Atti-
la, Kovács Regina.

4. a Fabók Fruzsina, Fodor Fanni.
4. b Jakos Csenge, Omiliák Dávid.
5. a Bányai Tamás, Kultsár Heidi Gerda, Kocsi

Vanda Renáta, Mendi Karina Kitti.
6. a Balogh Kristóf.
6. b Mendi Amira Evelin.
7. a -
7. b Tarr Zoltán.
8. a -
8. b -

Bábelné Varga Judit, 
Pethesné Nyári Katalin

Kitûnõk, jelesek a 2021/2022. tanévben

Jutalmazások a ballagáson és az évzárón

PETŐFI EMLÉKHÁZ ÉS
KIÁLLÍTÓHELY

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: 500 Ft.
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Az utóbbi években sokkal többször figyelhető meg rendkívüli,
gyakran hosszantartó meleg időjárás hazánkban már májustól.

Néhány jó tanács a meleg okozta panaszok megelőzésére, illetve a
hőhullám okozta kellemetlenségek idejére!

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat (fejfájás, szédülés), kellemet-
len tüneteket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett
csoportok. Ilyenek például a csecsemők és a kisgyermekek, 65 évnél idő-
sebbek, fogyatékosok, vagy különösen a szívbetegségekben és magas
vérnyomás betegségben szenvedők.

Nagyon fontos, hogy panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!
• Kánikulai napokon – ha tehetjük – a különösen meleg dél körüli, kora

délutáni órákat töltsük otthon, besötétített szobában, viszonylag hűvösben.
• Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár több-

ször is!
• Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védje magát a nap égető

erejétől!
• Fényvédő krémmel naponta többször kenje be bőrét!
• Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék

a piaci bevásárlást.
• Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk for-

ró napokon! Idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt!
• Lehetőleg éjjel szellőztessen!
• Akinek van elektromos ventilátora, használja a nagy melegben!
• Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli

parkoló autóban!
• Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát!
• Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk!
• A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is,

mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó citromos teá-
val a szoptatás után!

Ha mindenképpen szabadban kell tartózkodnia a kánikula idején:
• Korlátozza a szabad levegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10

óráig) és esti órákra (18-22 óráig)!
• Árnyékos helyen próbáljon pihenni napközben!
• Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2

órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl és ismét
visszatérhet a kánikulába.

• Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a nagytaka-
rítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befőzést, azt is állan-
dó szellőztetés mellett!

Mit és mennyit igyunk? – Mit ne igyunk? Nagy melegben napi 4 liter
folyadékot szükséges inni! Fontos a SÓPÓTLÁS is!!

MIT IGYUNK? Víz, ásványvíz, tea, aludttej, kefir, joghurt, levesek,
szénsavmentes üdítők, paradicsomlé.

MIT NE IGYUNK? Kávé, alkoholtartalmú italok, magas koffein- és
cukortartalmú szénsavas üdítők.

• Hőségben sokkal több folyadékot kell fogyasztani!
• A meleg és a fizikai munkavégzés fokozza az izzadást, a folyadék-

vesztést!
• Ne várjon addig, amíg szomjas lesz!
• Tudatosan igyon többet ilyenkor a szokásosnál!
• Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alko-

holt tartalmaz – ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot
vonnak el a szervezettől!

• Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyassza-
nak elegendő mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál egy literrel töb-
bet a forró napokon!

2. UV sugárzás
Az UV sugárzás fajtái:

Az UV sugárzásnak három fajtája van:
• az UV-A sugárzás (a Föld felszínét elérő összes UV sugárzás

98%-a) a látható fényhez legközelebb eső, leggyakoribb kisenergiájú
tartomány, amely a legkevésbé veszélyes az egészségre. Ez a fény jó-
tékony hatást fejt ki a szervezetre, elősegíti a csontképződést és a pig-
mentképződést (barnulást). Hiánya az angolkórnak nevezett csontfej-
lődési rendellenességet okozza.

• az UV-B sugárzás (a Föld felszínét elérő összes UV sugárzás 2%-a)
nagy energiájú sugárzás, amely az egészségre ártalmas, veszélyes su-
gárzás. Normális körülmények között elnyeli a Föld ózonrétege. Ha
mégis nagy mennyiségben éri testünket, leégünk tőle, rákos elválto-
zásokat okozhat a bőrünkön, sőt szemünket is károsítja, és az immun-
rendszerünket is gyengíti!

• az UV-C sugárzás a legerősebb, a legártalmasabb és a legveszélye-
sebb sugárzás, de szerencsére az ózonréteg egyelőre teljesen kiszűri!

Az UV sugárzás egészségügyi értékei:
Ezt úgyn. „UV index”-szel jelölik, és a Napból a Föld felszínére

érkező maximális ultraibolya-sugárzásnak a becslését adja. Ez a mu-
tató, amelyet az Országos Meteorológiai Szolgálat tesz közzé, sokkal
pontosabban mutatja a leégés veszélyét, mint a hőmérséklet-előrejel-
zés. Az UV index segítségével egyértelműen és könnyen meghatá-
rozható az UV sugárzás erőssége, és annak megfelelően az óvintéz-
kedések módja is a szabadban. Az UV index értékei nullától tartanak
felfelé, a skála 1-től 10-ig terjed.

Minél nagyobb az index számértéke, annál nagyobb annak a való-
színűsége, hogy az UV sugárzás hatására egyre kevesebb idő alatt ki-
alakulhat a bőr vagy a szem sérülése, károsodása. Európában nyár
idején az index általában nem haladja meg a nyolcat, de lehet maga-
sabb is, különösen a vízparti üdülőhelyeken. Az UV indexet számos
országban a napi időjárás-jelentés részeként közlik.

Álláslehetõség!
Társaságunk térségét és szolgáltatási te-

rületeinket akut munkaerőhiány érte el. Je-
lenleg is több fórumon igyekszünk munka-
erőt toborozni, a korábbi tapasztalatokkal
ellentétben eredménytelenül.

Az általunk foglalkoztatott speciális munkakörökben munkavállaló-
ink tiszteletre méltó, különösen nehéz fizikai munkát végeznek az idő-
járás viszontagságainak kitéve, mely körülmény nagy mértékben nehe-
zíti csapatunk szükséges létszámra történő feltöltését.

Szolgáltatási és működési területeinken (Kecskemét, Cegléd, Izsák,
Kiskunlacháza, Vác, Kerepes, illetve ezen települések térsége) szemét-
szállítási-rakodó, illetve tehergépjármű-vezető állás betöltésére felvé-
telt hirdetünk. Ezekre a munkakörökre várunk jelentkezőket.

A munkakörre jelentkezők közül kiválasztott munkavállalók számá-
ra heti 40 órás foglalkoztatás keretében biztosítunk munkaviszonyt ha-
tározatlan időre.

Bérezés:
tehergépjármű-vezető személyi alapbér 330 000 Ft, 
adható mozgóbér 120 000 Ft,
szemétszállítási-rakodók személyi alapbére 250 000 Ft, 
adható mozgóbér 100 000 Ft.
Jelentkezni az oneletrajz@dtkh.hu e-mail címen lehet.
Kecskemét, 2022. június 20.

Király-Gavaldik Szilvia gazdasági vezető

Hasznos tanácsok a kánikula idejére a hõguta
megelõzése és kezelése érdekében
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A jótállásra vonatkozó keretszabályokat a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (röviden: Ptk.) tartalmazza. [Ptk.
6:171.§ – 6:173. §] Jogszabályban így nem sze-
repel, de a mindennapi életben elterjedt, hogy a
jótállás helyett a garancia kifejezést használjuk.
Az elnevezés onnan származik, hogy az eladó,
a forgalomba hozó garantálja az általa eladott
termék hibátlanságát a jótállás időtartama alatt.
Ha a termék a jótállási idő alatt meghibásodik,
az eladó köteles helytállni a hibás teljesítésért
lépcsőzetesen, azaz kijavítással, cserével, áren-
gedménnyel, végül a vételár visszatérítésével.
Ha az eladó a vásárlói reklamációt vitatja, neki
kell bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítés
(vásárlás) után keletkezett. A forgalmazó vál-
lalkozások általában szakértői véleménnyel bi-
zonyítanak. A szerző alternatív vitarendezési
tapasztalatai szerint a műszaki termékekre és a
lábbelikre vonatkozó vásárlói panaszok érintik
jellemzően a jótállási igény érvényesítését. A
jótállás jogszabályban meghatározott termé-
kekre és időtartamra kötelező, de lehet önkén-
tes is, ez a kötelezőnél hosszabb időre szól, me-
lyet egyes gyártók a forgalmazón keresztül
nyújtanak a vásárlóknak. Így fordulhat elő, hogy
a vásárló a kötelező jótállási időn kívül további,
akár egy-két évvel is meghosszabbított garan-
ciát kap a kereskedőtől.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonat-
kozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet tartalmazza a részletesebb elő-
írásokat. Ingyenesen elérhető a Nemzeti Jog-
szabálytárban, https://njt.hu. A jogszabály a
fogyasztók számára kedvező szabályokat tar-
talmaz 2021. január 1-től. A jogalkotó a jog-
szabály mellékletében meghatározott fogyasz-
tási cikkek eladási árától függően, sávos rend-
szerben állapította meg a kötelező jótállás idő-
tartamát a következők szerint:

• 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot
meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

• 100 000 forintot meghaladó, de 250 000
forintot meg nem haladó eladási ár esetén
két év,

• 250 000 forint eladási ár felett három év.
A jótállási határidők elmulasztása jogvesz-

téssel jár, de a fogyasztási cikk kijavítása ese-
tén a jótállás időtartama meghosszabbodik a
javításra átadás napjától kezdődően azzal az
idővel, amely alatt a fogyasztó (vásárló) a fo-
gyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerű-
en nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fo-
gyasztó részére történő átadása vagy az üzem-
be helyezése napjával kezdődik. Ez a lehető-
ség sem végtelen, ugyanis ha a fogyasztási cik-
ket az átadástól számított hat hónapon túl he-

lyezték üzembe, akkor a jótállási határidő kez-
dő időpontja a fogyasztási cikk átadásának
napja. A gyakorlatban előfordult esetben a fo-
gyasztó kazáncserét tervezett megvalósítani a
következő évben a fűtési időszakot követően.
Adódott azonban számára az eladási árat ille-
tően nagyon kedvezőnek vélt lehetőség, így a
tervezett kivitelezést megelőzően egy évvel
megvásárolta a kazánt, melynek üzembe he-
lyezése csak egy év múlva valósult meg. A
jogesetben érintett vásárló számára a kazánra
vonatkozóan jelentősen lecsökkent a jótállási
időszak. Megtörténhet olyan eset, amikor a
jótállási igény érvényesítése az egyébként nor-
mális időszak lejárta előtti hetekben, napokban
lesz aktuális, de az idő előtti vásárlás miatt a
javítás már fizetőssé válik. A vásárló döntése
kockázatot jelent, ugyanis még új gyártmány
esetében sem lehet kizárni a bonyolult műsza-
ki termékek váratlan meghibásodását. Érdemes
tehát a jótállást választani, különösen ha az
előttünk álló két-három évre vonatkozik.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel
érvényesíthetők. A vállalkozás a jótállási je-
gyet papíron vagy elektronikus megküldéssel
(e-mail), illetve letöltés formájában is átadhat-
ja a fogyasztó részére. A fogyasztónak elektro-
nikusan átadott számla jótállási jegyként csak
akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a jót-
állási jegyre vonatkozó előírásoknak is. A fo-
gyasztó a kijavítás iránti igényét választása
szerint a vállalkozás székhelyén, bármely te-
lephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a
jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
közvetlenül is érvényesítheti.

Ha a fogyasztási cikk első alkalommal törté-
nő javítása során a vállalkozás részéről megál-
lapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a
vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc
napon belül kicserélni. Új szabály, ha a fo-
gyasztási cikk három alkalommal történő kija-
vítást követően ismét meghibásodik, a vállal-
kozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon
belül kicserélni. A fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés esetén a fogyasztó kelléksza-
vatossági igénye a teljesítés időpontjától szá-
mított két év alatt évül el.

Ha a felek szerződés alapján kölcsönös szol-
gáltatásokkal tartoznak egymásnak, a kötele-
zettet a kellékszavatosság terheli. Hibás telje-
sítésért  kellékszavatossági igény alapján a jo-
gosult választása szerint kijavítást vagy kicse-
rélést, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszál-
lítását igényelheti vagy a szerződéstől elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A jótállás és a szavatosság közötti különb-
ség az alternatív jogszolgáltatás során is vita
forrása, több értelmezés is elterjedt. Gyakorla-

tias magyarázatot ér-
demes megjegyezni;
jótállás esetében az
eladó bizonyít a fenti
első bekezdés szerint,
szavatossági igény ér-
vényesítéséhez a fo-
gyasztó bizonyítja,
hogy a hiba oka már
a vásárláskor meg-
volt, de az csak az idő
múlásával és a használat során vált felismerhe-
tővé. A jelenséget a joggyakorlatban „rejtett hi-
bának” szokás nevezni, értsd, amikor a fo-
gyasztó a terméket megvásárolta, hibátlannak
tűnt, szemrevételezéssel, kipróbálással nem volt
felismerhető a hiba, de a használat során és az
idő múlásával kiderült, hogy a hiba nem a ter-
mék elhasználódásából származik, hanem az a
termékben benne volt már az adásvételkor. 

Termékszavatosság
A jogi tanácsadási tevékenység során gyak-

ran felmerül az a kérdés, mit tehet a fogyasz-
tó (vásárló), ha a vásárolt termék – általában
készülék, berendezés stb. – a garanciális idő
alatt  meghibásodik és a rendeltetésének meg-
felelő használatra alkalmatlanná válik, de idő-
közben megszűnt a kereskedő vállalkozás,
ahol a terméket vásárolta, és aki a hibás telje-
sítésért helytállni lenne köteles. 

Erre az esetre a termékszavatossági igény
törvényi rendelkezéseit (Ptk. 6:168. §) lehet
alkalmazni, a fogyasztó közvetlenül a gyár-
tóhoz fordulhat. Gyártónak a termék előállí-
tója és forgalmazója minősül.

A megszűnt vagy a tevékenységi kört meg-
változtatott (több ok is lehet!) vállalkozás ál-
tal a fogyasztónak eladott termék hibája ese-
tén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy
a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijaví-
tás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó ér-
dekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a
terméket cserélje ki. Ilyen esetben, tehát a
gyártóval szemben a fogyasztó – szintén a
Ptk.-ban szabályozott – kellékszavatossági
jogok közül csak a kijavítást vagy a kicseré-
lést kérheti. Ez kevesebb a kellékszavatossá-
gi jogok teljes körénél, de a fogyasztó a vá-
sárláskor nem a gyártónak fizette a vételárat,
ezért nem kérheti tőle az árengedményt és a
vételár visszafizetését sem, viszont kaphat
vadonatújat a meghibásodott termék helyett.
A tisztelt Olvasók járjanak szerencsével, ha
jogorvoslatot intéznek!

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó

fogyasztóvédelmi referens
műsorvezető-szerkesztő a FIX TV-ben

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, 
TERMÉKSZAVATOSSÁG
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Dömsödön (Dabon) a XX. század elejétől
jelentős sportélet volt. Ma is jelentős sporto-
lási lehetőségek vannak, a fiatalok fejlődése
sport terén adva van.

Elsősorban a labdarúgás a legnépszerűbb
sportág. Ezenkívül jelen van a kajak-kenu, a
kézilabda, a darts, az autókrossz, amelyek-
ben versenyezni is lehet.

A labdarúgás már a ’20-as években jelen
volt községünkben, és ma is ez a legismer-
tebb sportág, amely működik településünkön.

A versenyszerű felnőtt sport, amely vonz-
za a nézőket, szükséges ahhoz, hogy a szak-
osztályok fennmaradjanak, és a pályák, esz-
közök fenntarthatók legyenek. A mai moz-
gásszegény világunkban nagyon fontos a sza-
badidő sport is. Ennek intézményes keretei
viszont hiányoznak falunkban. Itt szeretném
megemlíteni a Patonai István által vezetett
túrakenu szakosztályt, amely évtizedekig jut-
tatta a fiatalokat nagyszerű sportélményhez.
Végigkenuzták szinte az összes magyaror-
szági folyót, sőt még külföldön is voltak. Az
az 5-10 nap még a mai napig meghatározó él-
mény a ’20-as, ’30-as, ’40-es korosztálynak.
Bevonzották a szülőket, hozzátartozókat is.
Jelenleg ilyen szervezett szabadidős sportról
nem tudok, hogy lenne községünkben. Sok
sportolási lehetőség van, de az egyesületek
szétaprózódtak, néha egymásnak vetélytársai.

A versenysportnak mindig sajátja az ered-
ményre törekvés, a tehetséges gyerekek ki-
választása. A szabadidősportnak az lenne a
lényege, hogy a kevésbé tehetséges, kevésbé
elkötelezett embereket is sportolási lehető-
séghez juttatná. Úgy tudom, így indult a sár-
kányhajós szakosztály, de jelenleg erről ke-
vés hír szól.

A labdarúgás az a sport, amely a legtöbb
embert mozgatja meg még ma is. Erről sze-
retnék beszámolni és kritikát írni a nem hoz-
záértő szurkoló szemével.

A felnőtt labdarúgók a harmadik helyen vé-
geztek a Pest megyei III. osztályú bajnokság-
ban. Ha megnézzük, vannak városok a köze-
lünkben, akik még alacsonyabb osztályban sze-
repelnek, vagy csapatuk sincs, ezért nincs szé-
gyellnivalónk. Izgalmas, néha látványos mér-
kőzéseket láthattak a nézők a Duna-partján.
Sajnos kevés néző jellemzi a dömsödi focit.

A megszerzett harmadik hely jó eredmény.
A hazai mérkőzéseken eredményesen szere-
pelt csapatunk. Ez alól egyetlen kivétel volt,
a Pilisvörösvár elleni 3:1-es vereség. Ezt
kompenzálta a Szigetszentmiklós 7:1-es le-
győzése idegenben. A csapatban 25 játékos
szerepelt, ez nem párosulhatott összeszokott
játékkal. A csapat szempontjából nem jó, hogy
nincs cserekapus. A csapatban jellemző, hogy
az idősebb játékosok a biztos pontok. A gár-
da egyik legjobb, legmegbízhatóbb játékosa

volt az idényben Faragó Gábor. Védőjátéka
élményszámba ment, és szerzett 5 gólt. Biz-
tos pont volt Szilágyi Gergő kapus. A gólki-
rály Cziráky Tamás nagy játékintelligenciá-
val rendelkezik, viszont láthatóan zavarták
az évek alatt begyűjtött sérülései. A DUSE
fiataljait ő edzi. Sokat tanulhatnak tőle az ifjú
focisták. Fontos játékos volt még Szabó Zol-
tán, aki több poszton is játszott, és minden-
hol megfelelt. A támadásokat is segítette, és
védőként sokszor utolsó emberként mentett.
Rösch Péter tehetsége vitathatatlan, a közép-
pályán a legfontosabb ember, azonban volt
néhány mérkőzés, amikor nem ment neki a
játék. Kerekes Zoltán kissé lehiggadt, és jó
teljesítményt nyújtott a csapatban. A döm-
södiek közül Turcsán Tamás rutinja sokszor
nagyon hasznos volt a csapatnak, de volt né-
hány mérkőzés, ahol többet vártunk tőle.
Végh Gábor nem minden alkalommal tudott
részt venni a mérkőzéseken. Játéka tehetségé-
nek megfelelően jó volt, azonban volt néhány
mérkőzés, ahol nem jött ki a játéktudása. A
védelem legfontosabb játékosa Dudu Gbube-
mi, fizikailag a legerősebb játékos, labdabiz-
tonsága a legjobbakéval vetekszik, azonban
néha nem érti meg magát játékostársaival.
Riegel Bence leigazolása vegyes sikert mutat.
Gólerős, ügyes csatár, viszont dömsödi játé-
kos emberemlékezet óta nem volt annyiszor
kiállítva, eltiltva, mint ő. Remélhetőleg a jö-
vőben inkább a foci kerül a középpontba, mint
a játékvezetők hibáztatása. A többi játékos aki
szerepelt még, teljesítményével hozzájárult az
eredményes szerepléshez.

A 2021-22-es bajnokságban résztvevők
névsora: Szilágyi Gergő, Dudu Gbubemi,
Cziráky Tamás, Turcsán Tamás, Faragó Gá-
bor, Joszkin István, Nyisztor Donát, Rösch
Péter, Szabó Zoltán, Moharos Péter, Kerekes
Zoltán, Horák Csaba, Riegel Bence, Végh
Gábor, Király János, Riebl Ádám, Varga
Bertalan, Balogh Róbert, Feith Tamás,
Mosoni Attila, Izsák Gábor, Molnár Erik,
Kalmár Sándor, Huszár Ottó, Nagy Attila.
Ezenkívül még Sass Levente és Csete János
volt a kispadon, de nem játszott. Az edző
Szanyó Tibor, Kun Gergő technikai vezető-
ként segítette az edző munkáját.

A klub elnöke és mindenese Kovács Fe-
renc.

A 2021/22-es Pest megyei III. osztályú
labdarúgó bajnokság végeredménye:

1. Diósd 64 pont
2. Törökbálint 51 pont
3. Dömsöd 42 pont
4. Tárnok 42 pont
5. Inárcs 38 pont                  
6. Páty 36 pont
7. Ócsa 29 pont

8. Gyál 28 pont
9. Budajenő 26 pont
10. Taksony II. 25 pont
11. Pilisszentiván 23 pont
12. Pilisvörösvár 19 pont
13. Szigetszentmiklós 16 pont
14. Délegyháza kizárva

Varsányi

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, állatútlevél kiállítása, –
Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daga-
nat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultra-
hangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógysze-
rek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668

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

A dömsödi sport helyzete a kívülálló szemével
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Várható megjelenés: augusztus első fele

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, 
Budai Szilvia, dr. Csanádi Károly, Csonka Nóra,
Fára Szabolcs, Földvári Attila, Kovács Sándor,
Madarász Mária, Ócsai Julianna, Orbánné Kiss

Judit, Takács Gábor, 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 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, szerda, csütörtök, péntek: 7.30-
11.30 óráig, kedd: 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

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 – 18.00 
Szombaton: 8.00 – 12.00

Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720

Születtek:
Kiss Roland – Mendi Klaudia

ROLAND
Gecze Péter – Kun-Gazda Bettina

KONOR PÉTER
Vitéz János – Várkonyi Mariann

GERGŐ
Bozsik László – Gulyás Eszter

BLANKA LAURA

Házasságot kötöttek:
Horváth Zoltán – Tőkés Melinda 

Végh Zoltán – Dombi Vivien
Matula Gábor Zoltán – Turóczi Szabina Anna

Elhunytak:
Cserna Lajos 64 éves
Juhász Irén 54 éves
Juhász Gusztáv 83 éves
Kosiczki István 71 éves
Zsákai László 37 éves
Gergely Bálint 84 éves
Sörös Sándor 76 éves

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

Anyakönyvi hírek

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége 
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

Köszönetnyilvánítás
„Lelked mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között
a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

KECSKÉS LAJOS
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fáj-
dalmunkban velünk éreztek.

A gyászoló család

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



A Kék-Duna Vendéglő udvarán június 25-én került megrendezésre im-
már 16. alkalommal a dömsödi Hal-Víz Nap.

A nevező csapatok kora reggel
elfoglalták főzőállásaikat. Barát-
ságos beszélgetések, évelődés
hallatszott innen-onnan. A kicsi-
nyeket ugrálóvár és körhinta va-
rázsolta el, a felnőttek pedig főz-
tek. Tűz felett sült a hagyma, főtt,
rotyogott a húsétel. Bencze Ist-
ván polgármester úr köszöntötte
a résztvevőket. Beszédében fel-
idézte a kezdeteket, a folytatást,
és beszélt a jelenről. Egy pillanat-
ra megjelent Illés Gyula,  Gáspár
László, Balogh István Ferenc,
akiknek köszönhetjük az elmúlt
15 év Hal-Víz napi szervezését.
Tavaly és az idén pedig egy bará-
ti összefogásnak köszönhető, hogy
a rendezvény megvalósulhatott.
Ócsai Juli, Nálhi Elek és felesége
Márti, Mészáros Pál és felesége
Jucika fogták össze a programot. A zsűri is felkészült az étkek kóstolására,
az eredményeket dr. Simon Tamás (a zsűri elnöke), a Szabadtűzi Lovag-
rend nagymestere ismertette a következők szerint.

Magyaros ételek:
I. hely: Sportkör – Szaftos marhapofa puliszkával
II. hely: A csajok – Csirkepaprikás
III. hely: Nálhiné, Mészárosné Team – Pincepörkölt
Különdíj: Kék-Duna Team – Marhapörkölt
Vad és különleges ételek:
I. hely: Sógor – Koma – Jóbarát: Csülkös-körmös pacal
II. hely: Sportkör – Gímszarvaspörkölt
III. hely: Feigl Team – Kakaspörkölt
Különdíj: Dö-Mik DC – Káposztás paszuly füstölt csülökkel
Halételek:
I. hely: Szabó Géza – Batyus halászlé
II. hely: Ámon Feri – Halászlé
III. hely: Rühedékek csapata – Halászlé
Különdíj: Kék-Duna Team – Hallé

A Balogh István Ferenc Emlékku-
pát, mint örökös vándordíjat (Szabad-
tűzi Lovagrend alapítása) az idén el-
sőként a Sportkör vehette át.

Ezen a napon minden csapat nyert:
élményt, emléket, barátságot, szerete-
tet. A rendezvény támogatóinak kö-
szönhetően egy résztvevő sem távo-
zott üres kézzel. 

A rendezvényt támogatták:
Bencze István, Mészáros Pál és fe-

lesége, Nálhi József és felesége,
Csaplár János, Németh József és fele-
sége, Ifj. Sallai Gábor, Poromb Péter,
Bányai Mihály, Böröcz Árpád, Gu-
lyás János, Gyivi János, ifj. Kovács
Zoltán, Molnár Csaba, Nagy Mihály,
Sipos Vegyesbolt, Starmüller Réka,
Fabók János, Balogh Eszter, Burján
András, Bélavári Tibor.

Köszönet az önzetlen segítségnyúj-
tásért, köszönet a szervezésért, a lel-
kes részvételért!

Szöveg és fotók: Vass Ilona
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Dömsöd, XVI. Hal-Víz Nap
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Dömsöd SE csapata az utolsó mérkõzés elõtt

Álló sor balról: Szanyó Tibor vezetőedző, Kerekes Zoltán, Szilágyi Gergő, Horák Csaba, Kun Gergő technikai vezető, Szabó Zoltán,
Riegel Bence, Molnár Erik, Mosoni Attila, Kovács Ferenc, a sportkör elnöke, „mindenese”, Nagy Attila. Térdelnek: Cziráky Tamás,

Nyisztor Donát, Izsák Gábor, Huszár Ottó, Kalmár Sándor, Faragó Gábor.

Technikai okok miatt a júniusi számunkban megjelent fotót most újra leközöljük.
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2022-ben ballagó osztályok

8. a – osztályfőnök: Ispánné Czibolya Andrea
Névsor ABC-sorrendben: Ács Bence László, Balogh Antal, Balogh Zoltán István, Bús Alexa Virág, Csepregi Zsanett, 

Faragó Tamás Sándor, Feke Liliána, Kadók Boglárka, Kultsár István Solt, Mendi Gergő, Papp Sándor, Perger Sándor Patrik,
Solymosi Ferenc, Varga Máté Géza, Varga Viktória, Várkonyi Imre Márton, Závory Gábor István.

8. b – osztályfőnök: Faragó Attila
Névsor ABC-sorrendben: Ambruska Laura, András Viktória, Bak Alexander, Baráth Leila Melissza, Bata Cintia, Buda Éva

Leona, Danyi Zsanett Erika, Farkas Evelin, Grimm Dániel, Ispán Máté, Juhász Vivien Viktória, Katona Vivien, Orsós István
Márk, Papp Mihály, Papp Míra-Isabella, Szabó Viktória Megara, Varga Krisztián.

Fotók: Fára Szabolcs
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