
Zaklatott egy világban élünk! Csak kapkodjuk a fejünket az újabb
és újabb háborús hírekre. Olyan hírekre, amelyek alapjaiban változ-
tathatják meg egy ország, egy település, egy család mindennapjait!
Szóval, benne vagyunk a közepében. A nagypolitikában megy a vita,
hogy a szankciók következménye-e a sosem látott energia-áremelés,
a kezelhetetlen infláció. Erről mindenkinek van véleménye, de annyi
biztos, hogy az árak akkor szabadultak el igazán, amikor az első szank-
ciók megjelentek Oroszországgal szemben! Azóta aztán másról sem
beszélünk – családon belül és az önkormányzatnál is –, hogy miként
tudunk spórolni a közüzemi díjakon. Jónéhány olyan intézkedést hoz-
tunk az intézményeinkben, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a
„túléléshez”! Itt is szeretném jelezni, hogy a hivatal munkarendje is
megváltozott! A hét első négy napjában hosszabbított munkaidőben
dolgozunk, péntekenként pedig zárva leszünk. Ez a változtatás egé-
szen április közepéig fog tartani. 

Az 56-os forradalom 66. évfordulóját ünnepeltük október 23-án,
vasárnap. Azért hangsúlyozom a vasárnapot, mert az egyébként is ün-
nepnap ellenére, gyér érdeklődés mellett zajlott a műsor és az ünnepi
beszéd. Mintegy fél háznyi közönség élvezhette a Nagy Sebastian
rendezte megemlékezést. Az előadást nézve nagyon tetszett az az
előadásmód, ahogyan valamennyi szereplőn látszott, hogy szívből
adják elő a prózát, a dalt, átérezve a forradalom akkori hangulatát!
Nagyon élveztem Szabó Andrea alpolgármester asszony ünnepi be-
szédét! Már az előadás után hangsúlyoztam, hogy Dömsödön Rajta
kívül senki nem tudta volna ilyen hozzáértően összeállítani történel-
münk e kiemelkedő napjainak elemzését! Ez a beszéd megérdemelte
volna, hogy zsúfolt nézőtér előtt hangozzon el! Talán majd leg-
közelebb!

Köszönöm Madarász Mária intézményvezetőnek és csapatának,
hogy a bölcsődében az utolsó szög is a helyére került! Csodálatosan
berendezett otthonuk lesz a csöppségeknek, most már várhatjuk a ja-
nuár 2-i rajtot! No meg persze várjuk a megnyitáshoz szükséges mű-
ködési engedély megérkezését is!

Remélem, nem kiabálom el, de úgy tűnik, hogy lassan rendeződ-
nek a hulladékszállítással kapcsolatos problémák. Látom, hogy igye-
keznek a napján elvinni a különböző hulladékokat, ráadásul most már
egyre gyakrabban nem öntik össze, hanem külön kocsi szállítja el,
valóban szelektálva! Apropó! Ha már a hulladéknál tartunk, akkor
meg kell említenem, hogy nagyközségünkben egyre több helyen ta-
lálható illegálisan lerakott szemét! A következő társulási ülésen java-
solni fogom a polgármester kollégáimnak, hogy a közös pénzünkből
minden tagtelepülésen számoljuk fel ezeket a kezelhetetlen szemét-
dombokat!

Befejezésül, még a régi piactéren kivágott fákról írok. Többen
kifogásolták, hogy miért kellett ezeket a fákat teljesen kivágni. Nem
lett volna elég, ha csonkoljuk őket? Nos, nem! A Ráckevei Parkerdő

Gazdaság szakemberei megvizsgálták és bejelölték azokat a fákat,
amelyek megérettek a kivágásra. Nem mindegyiknél a törzs elörege-
dése volt a probléma, hanem a laza talaj miatt voltak életveszélyesek!
Ezt a tényt támasztja alá a legutóbbi viharnál kidőlt fa is! Pótolni
fogjuk ezeket a fákat!

Bencze István
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A K T U Á L I S

Október 27-én a dabi református templom tornya új sisakot kapott.
A beruházásról, a kivitelezésről, az új sisak fogadásáról, fotókkal
illusztrálva, bővebben, decemberi lapszámunkban jelentkezünk.

Fotó: Vass
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Ünnep volt
Október 23-án ünnepi keretek közt emlékeztünk az 56-os

eseményekre és a mártírokra. A megemlékezés helyszíne a
művelődési ház nagyterme volt. Az érkezők rövid történelmi

séta után foglalhatták el ülőhelyeiket. A kiállításon egy-egy
korabeli kabát, szimbólum, használati tárgy érzékeltette az 1956-

os esztendő eszmeiségét. 
Az ünnepi műsor Nagy Sebastian rendezésében, a Ju és Zsu Társulat tagjainak előadásában

dalok, versek, prózai szövegek segítségével idézte fel a forradalmat, a szabadságharcot. 
A megemlékezés Szabó Andrea alpolgármester asszony ünnepi beszédével folytatódott (a

3-4-5. oldalon teljes terjedelemben olvasható a beszéd). Szónoklatában rövid történelmi sé-
tára invitálta a hallgatóságot, archív felvételekkel szemléltetve az eseményeket. Gondosan ki-
emelte a forradalom helyi vonatkozású érdekességeit és azt a szimbolikus pontot (egy fegy-
vert fogó tizenéves leány fotója), mely megindító jelenség nemcsak az ő, hanem sokak szá-
mára is. 

A megemlékezés a Béke téren álló kopjafánál folytatódott, ahol Dömsöd Nagyközség Kép-
viselő-testülete mellett az oktatási intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek he-
lyezték el tiszteletük jeléül koszorúikat.

Vass Ilona

Fizessen elõ
2023-ban is a

Dömsödi Hírnökre!
Minden hónapban érdekes írásokkal, hasz-

nos információkkal, hirdetési lehetőségekkel
jelentkezünk. Az előfizetéseket az önkormány-
zat főpénztárában rendezhetik.

Kedves Olvasóink!
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a

Dömsödi Hírnök 2023-ban is 350 Ft-os áron
lesz elérhető a megszokott értékesítési he-
lyeken:

Dabi Vegyesbolt, Dobos György (Dobos
ABC), Faragó ABC, Harsányiné Dobos Il-
dikó (Dobos bolt), Mizsei Beáta (Mizsi Élel-
miszerbolt), Papírbolt és Vegyeskereskedés,
P3P KER BT. (mindkét üzletében), RIT Kft.
üzlete, Siposné Csécs Erzsébet Zsuzsanna
(Sipos ABC).

Hirdetési áraink a következők szerint ala-
kulnak:

szavas: 150 Ft/szó
negyed oldalas: 6000 Ft
fél oldalas: 11 000 Ft
egész oldalas: 20 000 Ft
A megjelölt árak az áfát tartalmazzák és

fekete-fehér megjelenésre vonatkoznak. Szí-
nes hirdetésre is van lehetőség, mely a feke-
te-fehér értékének a duplája.

Dömsödi Hírnök előfizetést ajándékozhat
karácsonyra, névnapra, születésnapra vagy
egyéb alkalomra!

Lepje meg vele szeretteit!
Vass Ilona felelős szerkesztő

Fotó: Vass



Tisztelt Közönség, Kedves Vendégeink!
Köszöntöm Önöket a mai vasárnapon, ami-

kor a magyar történelem egyik legdicsőbb for-
radalmára emlékezünk. 

Arra a forradalomra, ahol fiatal egyetemisták
mondtak nemet egy igazságtalan zsarnok rend-
szerre, ahol bátrak voltak válaszolni az elnyomó
intézkedésekre, ahol nem féltek vérüket áldozni
egy szabadságharcban sem.  

Ha végigtekintünk történelmünkön, láthatjuk,
hogy a magyar nép sosem mondott le független-
ségéről. A szabadág iránti vágy jelenti a szebb
jövőt, az élhető életet, a biztonságot és az embe-
ri méltóság tiszteletben tartását.

1956-ban a forradalom kiinduló helyszínének
a történettudomány a műegyetemi eseményeket
tekinti. Két egyetem  működött ugyanazon épü-
letben, a Budapesti Műszaki Egyetem, valamint
az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem,
nagyságrendileg mintegy 6000 fő hallgatóval,
akik közül a munkás-paraszt származásúak ará-
nya 57% volt.

A  Műegyetemen  belül szovjet mintára több
kisebb szakegyetemet hoztak létre, amellyel szét-
tagolták az évfolyamokat,  de ez nem volt abban
akadály, hogy a diákok közösen lépjenek fel a
helyzetüket befolyásoló kérdések megvitatásá-
ban. Már jóval az október 23-i eseményeket meg-
előzően az egyetemi hallgatóság sok esetben
kifejezte elégedetlenségét abban a kérdésben,
hogy a hallgatóknak az életkörülményei nem
kielégítőek, az oktatáspolitikának pedig több el-
hibázott döntése  nehezítette a tanulást.

A felduzzasztott létszámból következően ko-
moly zsúfoltság volt, a laborok, kísérleti helyek
működése ellehetetlenült. A hangulatot tovább
rontotta az a tény is, hogy a hallgatók jelentős
száma zsúfolt diákotthonokban kapott elhelye-
zést. Az épületek állaga a fenntartásra, illetve a
felújításra kapott szűkös keret miatt egyre rom-
lott. A Dolgozó Ifjúság Szövetsége ülésein fog-
lalkozott a romló állapotokkal, ahol szóba került
a nem sokkal korábban újratemetett Rajk Lász-
ló és társainak koncepciós pere is. 

Az egyetemisták  élénk érdeklődést tanúsítot-
tak a politikai események iránt, írásban követel-
ték a bűnösök elítélését,  Farkas Mihály ügyének
nyílt tárgyalását, valamint a párt kongresszusá-
nak összehívását.

1956. október 19-én villamosmérnök hallga-
tók gyűlést szerveztek, amelyen szakítottak a
DISZ-szel, és egyetemlegesen csatlakoztak a
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövet-
ségéhez

A hallgatók főbb követelései az alábbiak
voltak:

• A szovjet csapatok azonnali kivonása az
országból.

• A Magyar Dolgozók Pártjában alulról fel-
felé, titkos alapon  történő vezetők választása.

• A kormány alakuljon át Nagy Imre veze-
tésével, a sztálinista Rákosi-korszak minden bű-
nös vezetőjét azonnal váltsák le.

• Nyilvános tárgyalást  Farkas Mihály és tár-
sai bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki első fokon
felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország
tönkretételéért, hozzák haza és állítsák a nép
ítélőszéke elé.

• Általános, egyenlő és titkos választásokat az
országban, több párt részvételével, új nemzet-
gyűlés megválasztása céljából.

• A magyar-szovjet kapcsolatok felülvizsgá-
lata és rendezése, politikai és gazdasági  egyen-
rangúság.

• A magyar gazdasági élet átszervezése szak-
emberek bevonásával. Vizsgálják felül a terv-
gazdaságon alapuló egész gazdasági rendszert,
a hazai adottságoknak és a magyar nép érdekei-
nek szem előtt tartásával.

• Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi
szerződéseket és a ki nem fizethető jóvátételek
valódi adatait. Nyílt és őszinte tájékoztatást az
ország uránérckészleteiről, az orosz koncesszi-
óról.

Az uránércet világpiaci áron Magyarország
szabadon értékesíthesse.

• Követelték a beszolgáltatási rendszer új ala-
pokra fektetését és a termények okszerű felhasz-
nálását, az egyénileg gazdálkodó parasztok egyen-
rangú támogatását.

• Az összes politikai és gazdasági pereknek
független bíróságon való felülvizsgálatát, az ár-
tatlanul elítéltek szabadon bocsátását.

• Teljes vélemény-, szólásszabadságot, sza-
bad rádiót és a MEFESZ számára nagy példány-
számú új napilapot, a káderanyag nyilvánosság-
ra hozatalát és megsemmisítését.

• Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és
politikai elnyomás jelképét, a Sztálin-szobrot a
leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848-
49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak
méltó emlékművet emeljenek.

• A meglévő, magyar népnek idegen címer
helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth-címer
visszaállítását. A magyar honvédségnek a nem-
zeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát kö-
vetelünk. Követeljük, hogy március 15. és október
6. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap legyen.

Az egyetemen 1956. október 22-én tartott di-
ák nagygyűlés fogalmazta meg a később a nép
széles körében elfogadott követeléseket, ame-
lyek a forradalom politikai programját képezték.

Másnap, október 23-án délelőtt a műegyete-
mi hallgatók több ezer példányban sokszorosí-
tották ezeket a pontokat és terjesztették szét a
városban. A Műegyetemről indult az a lengyel

munkásokkal szolidaritást vállaló néma tün-
tetés, amelyet még aznap este a Sztálin-szobor
ledöntése, a Rádió ostroma és a szabadságharc
kitörése követett. 1956. november 4-ig a Műegye-
tem fontos szervező-elosztó központként mű-
ködött, a szervezett formában létrehozott Nem-
zetőrség pedig szerte a városban a rendfenntar-
tást biztosította. A forradalom és szabadságharc
leverése után csak 1957 februárjában indult újra
az oktatás.

Tegyük fel a kérdést: Mennyire fontos a nem-
zet életében az oktatás? Hogy legyenek képzett,
gondolkodó fiatal diákok, akikből majd érte-
lemmel bíró, jó döntéseket hozó szakembe-
rek lesznek?

Mennyire fontos, hogy legyen véleményük,
állásfoglalásuk és legyen bátorságuk kiállni mind-
azért, amit igaznak vélnek, az ellen amit hamis-
nak és károsnak ítélnek?

Mennyire fontos a hazafiasságra, a nemzet
iránti elkötelezettségre való nevelés?

Hogy képesek legyenek majd vállukon vinni
a jövőt, megőrizni a demokráciát, az igaz elve-
ket? Hogy saját önös érdekeik helyett a széles
nemzet egészében gondolkodjanak?

Mennyire fontos, hogy legyenek olyan taná-
rok, akik mindezt megtanítsák nekik? Arra,  hogy
ne egyéni érdekből hanem a köz érdekéből szem-
léljék a nemzet dolgait? 

Akik munkájukat szerény szolgálatként vég-
zik az iskolákban, nélkülözve megbecsülést, az
érdemet, hogy munkájuk elismeréséért biztos
egzisztenciával köszönhessenek le e nemes pá-
lyáról?

A válasz a kérdésre: Nagyon fontos, hogy le-
gyenek ilyen tanárok, igazgatók, rektorok. Akik
nem hunyászkodnak meg egyéni érdekeik mi-
att, nem félnek képviselni azt, amit jogosnak és
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Szabó Andrea alpolgármester asszony 
ünnepi beszéde október 23-án
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Név, foglalkozás Anyja neve Szül. helye Szül. ideje Halál ideje oka és helye

Kercsik Árpád Bp. VIII. Nagyfuvaros u. 8.
segédmunkás

Schaczek Mária Dömsöd 1913.10.17. 1956.11.06. haslövés
halotti értesítő 

Nuszbaum Rezső fegyver által történt szívlövés, 
gépkocsivezető Hegedűs Teréz Dömsöd 1933.06.22. 1956.11.05. szovjet támadás, tűzharc 

Dömsöd

Magyar Gyula jobb vese és gyomor Csobaj Újtelep 215.
hajós Nagy Borbála Dömsöd 1933.08.05. 1956.10.30. roncsolódása, sérülés halotti értesítő 
Magyar Pál 
segédmunkás Buránszki Krisztina Dömsöd 1920.10.19. 1956.11.10. nyaklövés és karlövés Bp. XXI. Koltói A. u. 8.

igaznak tartanak, akiknek kezében jó emberek-
ké növekednek fiaink.

’56 példájából látjuk, hogy sorsfordító a kö-
zös akarat, ahol diákok és a melléjük álló taná-
rok egymást segítve képviselik a haladó eszmé-
ket, kérik vagy követelik a hibák kijavítását. 

Sztálin-szobor helyett ’48-as hősöket, orosz
zubbony helyett honvéd egyenruhát. 

Addig nincs késő, amíg csak kér a nép, amig
pontokba foglalja, amit kér. Ha történnek is hi-
bás döntések, nem késő változtatni, nem szé-
gyen visszalépni. Jó, ha figyelmeznek a vezetők.
Jó, ha nem nyílik az olló, mert ha nem érkezik
válasz, nem adatik segítség, nagyra feszülnek az
indulatok. Hiába karhatalom, hiába embertelen
elnyomás, előkerülnek a bicskák. 

A forradalom öt nap alatt szétverte a belső kar-
hatalmat a szovjet csapatokkal együtt, amelyek
páncélosokkal biztosították a rendszer fennma-
radását.

Fegyverek hiányában köveket dobáltak a Bu-
dapestre bevonuló T-34-es páncélosokra.

Ha nincs fegyvered, várj, majd hoz az ellenség!
A támadásra induló fegyvereket végül véde-

kezésre használták.  
Hamar megtanultak velük bánni a fiatalok.

Hirtelen jön el a békéből való átmenet a háború-
ba. A pusztítás mindig területekért, nemzetek  el-
len folyik. Nemzetekért és nemzetek ellen, akik
hazájukhoz akarnak tartozni. A zsarnok hatalom
soha nem enged. Bármekkora is az áldozat, bár-
mi legyen is a többségi akarat, az érv erőszak.
Globális erők vívnak felettünk hatalmi tömbö-
kért, piacokért, befolyásért. Nem ismernek ha-
tárokat, nem hatódnak meg az embervesztesé-
geken, szolgálatukba állítanak kapzsi kormányo-
kat, dagadó bankszámláikért cserébe fiatalok ez-
reinek hull a vére. Hónapok óta nem halljuk ezt
a szót: Béke! Az igazság azonban  nem a fegy-
verben lakik, hanem a közös gondolatban, a kö-
zös nyelvben,  az összetartozásban. 

Rombolhatják Turul-szobrainkat, azoknak még
csonka helye is hirdetni fogja a közös haza egy-
ségét. Mert szent az a hely, ahol megfogant a
gondolat a haza egységére, ahol védőszárnyakat
emeltek annak védelmére. 

A 16 pont összefoglalja mindazt, ami egy jó
kormányzáshoz szükséges. A forradalom terjedt,
nemcsak Budapesten, de vidéken is követőkre
talált. Munkástanácsokat választottak, röpirato-
kat terjesztettek, megjelentek a nemzet bizottsá-
gai. Vidéken leverték a kommunista jelképeket,
a vörös csillagok helyére magyar lobogót tűz-

tek. Szekerek indultak élelmiszerekkel a fővá-
ros felé, hogy ezzel is  támogassák a Budapesten
harcolókat. Sztálin- és Rákosi-könyveket sem-
misítettek meg, szabadultak mindentől, amit ide-
gen lelkű vezetők rájuk erőltettek.

Voltak bátrak, akik vidéken is képviselték sa-
ját igazukat, akik nem hunyászkodtak meg elő-
nyökért, és nem féltek a megtorlástól.

Mezei Mihály Dömsödön született 1912.
szeptember 19-én. Anyja neve Lovistyek Vero-
nika, foglalkozása földműves. Október 26-án kö-
vetelte nemzeti bizottság létrehozását, novem-
berben aláírásokat gyűjtött annak érdekében,
hogy betagosított földjeiket visszakapják tulaj-
donosaik. Nem indult ellene eljárás.

Október 27-én Dömsödön a délelőtti órákban
Pék Zsigmond vezetésével leverték a Földmű-
ves Szövetkezet üzleteinek cégtábláját, majd a
Begyűjtési Hivatal elé mentek, ahol a berende-
zést megrongálták. Innen a tanácsháza elé vo-
nultak, ahol hasonló eseményekre került sor.
Megalakult a nemzeti bizottság és a nemzet-
őrség, amelynek 15 fős csoportja Schneider
György vezetésével megtámadta a rendőrséget,
hogy fegyvereket szerezzenek.

Nincs okunk szégyenre, Dömsödön is voltak
bátor forradalmárok, ám a  szabadságnak súlyos
ára van. A hatalmat önös érdekekért bitorló kor-
mányok  mindig megtorlással válaszolnak. 

Az áldozatok neve lassan feledésbe merül,
vagy talán soha nem is volt ismert.

Az ’56-os forradalom arca lett világszerte
Szeles Erika fényképe. 

A vörös hajú, szeplős bakfist, nyakában a gép-
karabéllyal egy dán fotós, Vag Hansen örökítet-
te meg. Hansen több száz fotója közül egy lett
világhírű, a 15 éves Szeles Erika fotója. A kép
bejárta a világot, a forradalom, a bátorság és a
remény szimbóluma lett. Nagyon sokáig nem
lehetett tudni, hogy ki a képen szereplő lány, és
azt sem, hogy mi lett a sorsa a szabadságharc
leverése után. 

Egy Hennigh nevű dán férfi talált rá a régi
újságra, és  nyomozni kezdett a lány kiléte után.
El akarta neki juttatni az újságot. Egy azóta már
megszűnt internetes portál, a Hírszerző nyomo-
zott utána és derítette fel az igazságot. Szakács-
növendék volt a lány, akinek édesapja koncent-
rációs táborban halt meg. A fiatal lány harcolt a
barikádoknál, s végül a Blaha Lujza téren érte a
végzetes lövés, amely a nyakánál találta el őt.
’56 novemberében halt meg a Péterfy Sándor
utcai kórházban.

Édesanyja beleőrült a gyászba. Emlékét a
Kerepesi úti sírkertben fejfája őrzi.  

Hosszú a veszteséglista. Önkéntelenül is ke-
resi köztük az ember falubéli atyafiakat.

Nem volt hiába a sok áldozat. A jeles napok a
közös emlékezés visszatérő napjai lettek. Rész-
ben az öröm, részben a gyász emléknapjai. Arany
János azt mondta: 

Élni fog a nemzet, amely összetart. Élni fog,
ha van önrendelkezési joga, ha a kormány-
zás széles nemzeti érdekekre támaszkodik,
ha működnek az alapvető emberi és közössé-
gi jogok. 

Bibó István mondja, hogy az erőszak és an-
nak minden megnyilvánulási formája az ember
hatalomvágyából fakad és alapvetően rossz.
Kényszeríteni bár sokféle módon lehet, fontos,
hogy a nép felismerje és időben utasítsa el azt,
ami súrolja a jogok sérelmét. 

Bármilyen is legyen a beszéd, a tetteket kell
nézni. Együtt e hazában legyenek közös célok,
legyen demokrácia, népképviselet, és legyen sza-
bad a szólás szabadsága. 

A javak elosztása legyen igazságos, ne nyer-
jen teret a vezetők körében az önzés. 

Nagytiszteletű Borza Nándor dabi lelkipász-
tor jegyzetei között találtam meg szép kézírással
leírva  Pap-Váry Elemérné: „Hiszekegy” című
versét. 

Az ötvenes években írhatta le e sorokat, de
akkoriban ezt a verset elővenni nem lehetett. Ha
valakinek a szobája falán meglátták, az már elég
volt ahhoz, hogy koncepciós perbe fogják. 
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ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Dömsödön:

Hétfő: 8–17.30 óráig
Szerda: 8–15.30 óráig
Péntek: 8–11.30 óráig

Apajon: Hétfő: 13–16-ig
Áporkán: Szerda: 8–12-ig

Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

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

Telefonok:
06-24-523-146 

(Stomfoliné Józsa Piroska intézményvezető)
06-24-523-128 (Zsinkó Márta családsegítő)

06-24-523-128 
(Szűcsné Laczi Erika családsegítő)

06-24-523-149 
(Dani-Kovács Krisztina családsegítő)

06-24-523-145 
(Szenténé Palotai Adrienn szociális asszisztens)
e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigié-

nés problémák, illetve egyéb krízishelyzet mi-
att segítségre szoruló személyek, családok szá-
mára az ilyen helyzethez vezető okok megelő-
zése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint
az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek
érdekeit védő speciális személyes szociális szol-
gáltatás, amely a szociális munka módszere-
inek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, család-
ban történő nevelkedésének elősegítését, a gyer-
mek veszélyeztetettségének megelőzését, a ki-
alakult veszélyeztetettség megszüntetését, il-
letve a családjából kiemelt gyermek visszahe-
lyezését.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgálta-
tást igénybe vevő személy saját lakókörnyeze-
tében kell biztosítani az önálló életvitel fenn-
tartása érdekében szükséges ellátást. A házi se-
gítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önma-
guk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Egyéb szolgáltatásaink:
• pszichológiai tanácsadás,
• nyári felzárkóztató program,
• adományok közvetítése.
Programjaink:
• Nyári napközis tábor
• Játszóház, kézműves foglalkozások

Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)

telefonja: 06-70-333-9885
Feladata: állandóan hívható, telefonon törté-

nő tanácsadás, tájékoztatás; segítség mozgósí-
tása; kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,
szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azon-
nali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

A gyermekjóléti központ által biztosított spe-
ciális szolgáltatások:

• kapcsolattartási ügyelet,
• utcai szociális munka,
• pszichológiai és jogi tanácsadás,
• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti

szolgálat,
• családkonzultáció, családterápia, családi dön-
téshozó konferencia,

• óvodai és iskolai szociális segítő tevékeny-
ség.

Telephely (Gyermekjóléti Központ):
2300 Ráckeve, Szent István tér 4/b
Tel.: 06/24-404-328

Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat

Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy 

DÖMSÖD nagyközségben

2022. november 08-tól
2022. november 15-ig

TTüüddõõsszzûûrréésstt 
ttaarrttuunnkk!!

A vizsgálat ideje naponta:

Hétfőn: 08:00 – 17:45 óráig
Kedden: 08:00 – 17:45 óráig
Szerdán: 08:00 – 17:45 óráig

Csütörtökön: 08:00 – 17:45 óráig
Pénteken: 08:00 – 17:45 óráig

A tüdőszűrés helye:
OMK (Dömsöd, Béke tér 2.)

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára
ajánlott vizsgálat! 

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingye-
nes.  40 éves kor alatt, illetve munkahelyi
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1700 Ft, mely az OEP által országosan
elrendelt összeg. Ebben az esetben postáz-
zuk az eredményt egy felbélyegzett válasz-
boríték ellenében. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. A 14-18 év
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat
szükséges. A törvény által kötelezetteknek a
vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok
más tüdőbetegség időben történő felisme-
résére! 
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával szemé-
lyi igazolványát, TB-kártyáját, illetve ha van,
az előző évi tüdőszűrő igazolást!
Szeretném jelezni, hogy csak a területileg
illetékes gondozóhoz tartozó lakosok vehet-
nek részt a szűrésen. Aki mégis igénybe
szeretné venni, neki 1700 Ft-os csekket kell
fizetni. Így szükséges a TB-kártya mellett a
lakcímkártya is.
Szigetszentmiklósi gondozóhoz tartozó tele-
pülések /Gyártelepi SZTK/: Apaj, Áporka,
Délegyháza, Dunaharaszti, Dömsöd, Duna-
varsány, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza,
Makád, Szigetcsép, Szigetbecse, Szigetha-
lom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós,
Szigetújfalu, Taksony, Tököl, Ráckeve (19)

A vers fő gondolata: 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy Hazában …

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged
E jelszót ha írod lobogód selymére
Ezt ha belevésed kardod pengéjébe
Halottak országát feltámasztod véle. 

1956. február 28-án a Nagytiszteletű úr a dabi
gyülekezetben a bűnös ember megigazításáról
prédikált. Prédikációit mindig  szó szerint leírta,
amely ezen a napon így szólt: Krisztus azt a pa-
rancsot hagyta itt nektek, hogy egymást szeres-
sétek. Ezt a parancsolatot Urunk visszajövetelé-
ig, tehát  életünk végéig  élnünk kell. „Mert nem

elég ha távol tartom magam  a bűnös élettől, ha
nem törődöm a testvéremmel, akárhogyan is
élek, az önzésemmel töröm meg az új paran-
csolatot!”

Annak a korszaknak minden sötétsége, ke-
serve, nehézsége ennek az egyszerű falusi lelki-
pásztornak megőrzött papírjai között jelen van. 

Jelen van benne a félelem, de jelen van benne
a megbocsátás is. 

Az elődök hibáiból tanulni soha nem késő. A
történelem arra tanít minket, hogy figyelmez-
zünk jól a múltra azért, hogy szebb jövőt tudjunk
építeni. 

Ezekkel a gondolatokkal térjünk ma haza ott-
honainkba és vigyük magunkkal azok emlékét,
akik 66 évvel ezelőtt ifjú életüket adták elutasító
jelként a zsarnokságra.
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Online hírvadász
Dömsöd Nagyközség honlapjáról

ELEKTROMOS
HULLADÉKGYŰJTÉS

2022. november 12.
A ROLFIM Kft. és Dömsöd Önkormányzata elektromos és elektroni-

kai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során IN-
GYEN leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

2022. november 12. (szombat) 08:00–12:00-ig
Dömsöd, Polgármesteri Hivatal udvara (Petőfi tér 6.)

Ráckevei Rendőrkapitányság – Közlemény

Igaz, hogy a tél még nem köszöntött be, de a kora reggeli ködös idő,
a nyálkás, csúszós aszfalt, illetve a korábbi naplemente miatti sötét
komoly veszélyt jelent a közlekedés résztvevőire. Erre figyelmeztetve
a Ráckevei Rendőrkapitányság felhívja a közúton közlekedők figyel-
mét arra, hogy a KRESZ szabályok be nem tartása jelentős baleset-
veszély forrása lehet mind a biciklisek, mind az autósok, mind pedig
a gyalogosok számára.

„Hidegre fordult az idő. Mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét,
hogy ez mindig komoly problémákat jelent a közlekedésben. Az embe-
rektől mind mentális, mind pedig szellemi átállást igényel, különös
tekintettel a megváltozott a közlekedési körülményekre.

A járművezetőknek elsősorban arra kell felkészülniük, hogy az elin-
duláshoz képest az időjárás bármikor megváltozhat. A fagyos, jeges úttest
jelentős vezetéstechnikai problémát eredményezhet. Ajánlatos autók téli
gumival történő felszerelése, hiszen azzal sokkal biztonságosabb köz-
lekedni, mert teljesen más azok tapadása. Arra is fel kell készülni, hogy
bármikor bekövetkezhet egy műszaki esemény, amelynél láthatósági
mellényre is szükség lehet. Ha ilyen eset történik, akár lakott területen
belül vagy kívül, mindenképp viseljék a láthatósági mellényt saját testi
épségük érdekében.

A gépjárművezetők ellenőrizzék járműveik állapotát, a fék- és hű-
tőfolyadékot, de az ablakmosó folyadék téliesítése is fontos lehet. Mivel
korábban sötétedik, használják a kerékpárosok a láthatósági mellényt, és
mindig kapcsolják fel a kerékpárlámpáikat. Ha valaki lakott területen kívül
gyalogosan közlekedik az úton, feltétlenül viselje a láthatósági mellényt!”

Ráckevei Rendőrkapitányság

HIRDETMÉNY – FÖLDTULAJDONOSI GYŰLÉS
ÖSSZEHÍVÁSA

A dömsödi földtulajdonosok közösségének elnöke a 13-578150-301
kódszámú, Dömsödi Lobogó VT. vadászterületén lévő föld tulajdonosait
földtulajdonosi gyűlésre hívja össze.

A földtulajdonosi gyűlés helyszíne: OMK kisterem, Dömsöd, Béke
tér 2.

Kezdési időpontja: 2022. december 16. péntek, 13:00 óra
Kérjük a megjelenteket, hogy a tulajdonukban lévő föld okmányait,

illetve a földekre vonatkozó meghatalmazásokat hozzák magukkal.
Amennyiben a földtulajdonosi gyűlés 17:00 órakor nem határozatké-

pes, úgy a közgyűlést a jelenlévők részvételével 18:00 órakor hívják
össze.

NAPIRENDI PONTOK:
1. levezető elnök jelölése és választása,
2. jegyzőkönyvvezető jelölése és választása,
3. jegyzőkönyv-hitelesítők jelölése és választása,
4. elnöki beszámoló a 2020-21-22. évről,
5. pénzügyi beszámoló a 2020-21-22. évről,
6. közös képviselő Dani István lemondása,
7. új közös képviselő jelölése,
8. közös képviselő választása,
9. döntés a bérleti díj hektáronkénti összegéről,
10. döntés a befolyt pénzösszeg felhasználásáról,
11. egyebek
Tisztelettel:

Dani István
a dömsödi földtulajdonosok közösségének elnöke

KÖZLEMÉNY – környezetvédelmi hatósági eljárás
megindításáról

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság benyjtotta a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdál-
kodási Főosztályához a Paks – Albertirsa 400 kV-os távvezeték létesíté-
sére vonatkozó, előzetes konzultációs dokumentációt.

A létesítendő távvezeték közcélú vezetéknek minősül, és a Paks II.
Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által létesítendő 5. és
6. atomerőművi blokk(ok) távvezetéki csatlakozásainak kialakítása miatt
szükséges. A különböző változatok kialakíthatóságánál első számú szem-
pont volt a lakott és a természetvédelmi oltalom alatt álló területek maxi-
mális megóvása.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét,
hogy a közzétételt követő 21 napig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a
Környezetvédelmi Hatóságnál a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli
észrevételt lehet tenni.

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt hivatalában, valamint hon-
lapján (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek) közzéteszi.
Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-
kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgaz-
dalkodasi-foosztaly-pe-ktf-33679-1-2022
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Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Kör-
nyezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Zöld Dió-
fa utca 10-12.) előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben be-
tekinthetnek.

Dömsöd Nagyközség facebook oldaláról

Katona Krisztián bejegyzése

Az október 28-i egészségügyi szűrési nap miatt kicsit izgultam, milyen
létszámot és hozzáállást tudunk hozni Dömsöd részéről, illetve a szűrőbu-
szokon tapasztaltakkal a dömsödiek meg lesznek-e elégedve.

A választ gyorsan és megnyugtatóan megkaptam mindkét oldalról.
Összesen 78-an mentünk végig a meglepően modern felszerelésekkel
rendelkező járműveken elhelyezett „állomásokon”, mindenki megelége-
désére, aki el tudott jönni. A hozzánk érkező egészségügyi dolgozók pe-
dig arról nyilatkoztak, hogy kimerítő 4 nap és több száz vizsgálat elvégzé-
sén túl, nehezen indultak el péntek reggel Dömsödre, azonban igazi feltöl-
tődést jelentett számukra a nálunk tapasztalt emberi hozzáállás és mérhe-
tetlen kedvesség. Büszke vagyok a dicsérő szavakra és arra, hogy 15 em-
ber biztosan jó hírünket viszi.

A vendégszeretethez ezúttal a kedves páciensek mellett Mizsei János
és felesége, Mizsei-Jávorszki Tímea járultak hozzá nagylelkű támogatá-
sukkal. A 15 fős ide érkező személyzet ebédjét tőlük rendeltem meg, ame-
lyet szerettem volna személyesen állni, de gondolkodás nélkül felajánlot-

ták segítségüket a nemes cél érdekében. Nagyon köszönöm! Köszönöm
Mizsei Beátának és Katona Katának a reggeli és ebéd utáni kávé felaján-
lásukat! Köszönöm az üzlettulajdonosoknak és Vass Ilonának, a Dömsödi
Hírnök szerkesztőjének, hogy a leírás és a plakát felkelthették a döm-
södiek figyelemét! Köszönöm szépen két háziorvosunknak, dr. Szőnyi
Aliznak és dr. Wágner Viktornak a szakmai, az önkormányzat dolgozói-
nak pedig a technikai támogatást és nem utolsósorban Gudmon Ildikónak
a kiváló ötletet!

Jövőre szeretném folytatni ezt a szervező és megvalósító munkát, mert
a másik két buszon elérhető vizsgálatokra is nagy szükség van.

Zsaru Magazin hivatalos facebook oldaláról

Drogtól a gránátig 
Közel két napba tellett, mire a ráckevei rendőrök végeztek annak a döm-

södi portának a helyszíni szemléjével, ahonnan kábítószergyanús-, illetve
robbanóanyagokat kellett elvinniük/elvitetniük. A tulajdonos is e sorsra
jutott.

Erős a gyanú, hogy az otthonának egyes helyiségeit illegális növények
nevelésére használt B. Tibor nem csak saját igényeit elégítette ki a droggal.
Azaz csak elégítette volna, ha a ráckevei nyomozók nem húzzák kereszt-
be számításait.

Az udvaron és a pincében kannabisz növények sorakoztak az érés és
feldolgozás különböző fázisaiban: 17 tő ültetve, 4 tő virágzó állapotban,
13 tő levéltelenítve. A társaságukban talált dobozok tartalma sem okozott
meglepetést. Akadt még a hűtőben 32 gramm speed, valamint néhány tab-
letta gazdagította tovább a botanikus szakértő előzetes véleménye szerint
is illegális raktárkészletet.

A címet 2022. október 27-én délelőtt ellepő rendőrök a kutatást jóné-
hány órára fel kellett hogy függesszék, amikor az udvar különböző pont-
jain robbanóanyagokat, robbanószereket is találtak.

Már órák óta tartott a szemle, amikor lőszereket, gránátokat fedeztek
fel, ezért a Készenléti Rendőrség tűzszerészeit kellett riasztani. A veszélyes
anyagok elszállítása csak pirkadat után kezdődhetett meg, a telket egész
éjjel rendőrök őrizték. Végül 98 tétel, többségében gyalogsági lőszert és
gránátokat (aknavető, páncéltörő, gyakorló, repeszromboló, repesz és kom-
mulatív) vittek biztonságos megsemmisítő helyre – ezek után nyílt lehető-
ség folytatni a helyszíni szemlét.

B. Tibor beismerő vallomást tett. A speedet – állítása szerint – magának
vásárolta, mivel munkájából hazatérve éjszakába nyúlóan kellett törvény-
telen ültetvényén dolgoznia, és ez nagyon lefárasztotta. A tavasszal mag-
ról indított kertészet októberre érett be, egy részét már leszüretelte, a kö-
zeljövőben akarta piacra dobni – csakhogy jöttek a rendőrök. A maradék
szabadidejében fémdetektorral járta a vidéket, és az előzetesen, térkép
alapján jelölt frontvonalak környékét, az itt-ott talált, főként II. világhábo-
rús lőszereket, gránátokat hazavitte.

A Ráckevei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az azóta letartózta-
tott B. Tibor ellen kábítószer birtoklása, robbanóanyaggal vagy robban-
tószerrel visszaélés, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűn-
tettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást.
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Õszi Suli Buli
Kedves dömsödiek!
Hosszú idő után, 2022. október 29-én, szombaton, végre ismét ren-

dezvény helyszíne lehetett szeretett iskolánk. Régóta vártunk már egy
ilyen eseményt, ahol a falu apraja-nagyja összegyűlhet.

Az idei tanévben megválasztott Szülői Munkaközösség új vezetősége
céljául tűzte ki iskolánk támogatását.

A rendezvények minden bevételét arra ajánlják fel, hogy gyermekeink
a mindennapjaikat komfortosabb környezetben tölthessék el az iskolában,
és a fejlődésükhöz, haladásukhoz szükséges eszközök esetleges vásár-
lásához anyagi támogatást tudjunk nyújtani.

Ilyen határozott elgondolások után született meg az Őszi Suli Buli
ötlete.

Szívvel-lélekkel és sok ötlettől vezérelve vetettük bele magunkat az
első Őszi Suli Buli szervezésébe. Voltak, akik már az ötlet hallatán ku-
darcra ítéltek minket, de ez csak még inkább megerősített minket abban,
hogy igenis jó úton járunk, és bizonyítani fogjuk, hogy falunkban is léte-
zik az összefogás, főleg ha gyermekeink szebb jövője a cél.

Szombat reggel picit nyirkos volt az idő. A napocska még gondolko-
dott, hogy előbújjon-e, a köd kezdett felszállni. Egyre kellemesebb lett az
idő, és mind többen érkeztek. A sok felajánlás által rengeteg finom süte-
ménnyel, forró teával, házi lekvárral, szörppel, befőttel, helyben sütött ke-
nyérlángossal, zsíros kenyérrel, lilahagymával, szülők és gyerekek által
készített kézműves termékekkel várhattunk minden érdeklődőt. 

A gyerekeknek nutellás kenyérrel, színezőkkel, kirakóssal, dobálóslab-
da játékokkal és plüss figurákkal kedveskedtünk. 

Jó volt végre kimozdulni otthonról. Közös program a gyermekeinkkel,
jókat ettünk, ittunk, beszélgettünk, és egyszerűen csak élveztük a napot.
Rég volt ilyen. Az utóbbi évek oly sok lehetőségtől és élménytől fosztot-
tak meg bennünket.

Most így, túl az első őszi mulatságunkon, nyugodt szívvel mondhatom,
hogy sikerült! Minden várakozásunkat felülmúlta az, amit kaptunk!

Hálásak vagyunk a sok támogatásért, a sok biztatásért, a kedves sza-
vakért. Az elsők között szeretnénk köszönetet mondani iskolánk igaz-
gatónőjének, Ácsné Jaksa Szilviának, aki a helyszínt biztosította számunk-
ra, és minden ötletünkben segítségünkre volt, illetve hálás szívvel köszön-
jük iskolánk egykori igazgatónőjének, Mészáros Pálné Jucika néninek az
adományát, aki még ennyi év elteltével is szívén viseli iskolánk sorsát.

A teljessége igénye nélkül, köszönet a dömsödi SZMK minden tagjá-
nak, szülőnek, nagyszülőnek, tanárnak, osztályfőnöknek, diáknak és min-
denkinek, akinek bár nincs iskoláskorú gyermeke vagy nem helybeli la-
kos, és mégis támogatták felajánlásukkal rendezvényünket: Ambruska Ani-
kó, Bazsóné Balaton Judit, Burján Bianka Ibolya, Burjánné Kovács Erika,
Duzmathné Polyák Zsuzsanna, Markó Emese, Vass Marika.

Köszönet Nagy Sebynek, aki lovaskocsin vitte hírünket szombat reggel.
Köszönet Zentai Bélának a díszítésért és a remek hangulatért.
Köszönet Szécsényi Karcsinak és Csehi Csabának, hogy lovas hintó-

jukkal a gyerekek rendelkezésére álltak egész idő alatt. Nagy örömet sze-
reztek vele nekik.

Köszönet Szécsényi Bíborkának a sok csillogó csillámtetkóért.
Köszönjük egy nem helybeli lakosunk, Zolnai Csaba felajánlását, aki

által egy aranykezű arcfestő hölgyet ismerhettünk meg. Kígyózó sorok-
ban várták a gyerekek, hogy sorra kerülhessenek, és csodaszép munkák
kerültek ki kezei közül. 

Köszönjük Bakó Gábornak a finom forralt bort, forró teát és az udvari
remek hangulatot.

Köszönjük Kaszás Lászlónak és Hajninak a finom, helyben sütött ke-
nyérlángost és pattogatott kukoricát. Becsületkasszájuk teljes bevételével
hozzájárultak iskolánk támogatásához. Ezúton is hálásan köszönjük!

Köszönjük Gábor Tamásnak a sok plakátot. Köszönjük az üzleteknek,
boltoknak, akik ezeknek helyt adtak: Bélavári Tibor, Burján Húsbolt,
Faragó András és Frankó Tamás üzlete, Harsányiné Dobos Ildikó, döm-
södi Italdiszkont, illetve intézményeinknek: a dömsödi és dabi óvodának,
az OMK-nak, valamint dr. Szőnyi Aliznak, hogy általuk még nagyobb
felületen lehettünk jelen.

És végül, de nem utolsósorban, akik nélkül nem sikerült volna: Laczi
Kitti, Zentainé Csobolyó Klári és Szécsényiné Béki Zsuzsanna. Hatalmas
ölelés és köszönet Nektek! Kittinek ezúton is külön köszönöm, hogy min-
den nap emlékeztette a lakosságot posztjaival!

Mi hittünk a szülői összefogás erejében, kérjük Önöket, támogassák
rendezvényeinket a jövőben is. 

Újult erővel, kipihenten, sok új ötlettel, már lázasan tervezzük a decem-
berben megrendezésre kerülő karácsonyi vásárunkat.

Mert mindenki tudja, hogy jó célt szolgálni öröm!
Burján Mónika

SZMK
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Dabas-Gyón : Dömsöd 0:5 (0:1)
jv: Tusa (Szász, Somogyi)
Dömsöd: Izsák – Joszkin, (András 59.), Faragó, Dudu Gbubemi, Ke-

rekes (Nagy-Molnár 76.), Szabó Z. – Cziráky (Moharos 66.), Molnár E.,
Végh (Török 67.) – Riegel (Palotai 59.), Oláh (Megyeri 46. p.).

Edző: Szanyó Tibor.
Gólszerző: Cziráky, Riegel, Megyeri, Riegel, Palotai.
Az egykor szebb napokat látott Dabas-Gyónt nagy biztonsággal győzte

le csapatunk.

Dömsöd : Újlengyel 3:1 (0:1)
jv: Remenár (Szántó, Simon II)
Dömsöd: Izsák – Riegel (Palotai 65. p.), Joszkin (Mosoni 65. p.), Czi-

ráky (Török 82. p.), Kerekes, Turcsán (Faragó 53. p.), Molnár E. (Horák
53. p.), Megyeri (Bak 70. p.), Dudu Gbubemi, Szabó Z., Oláh (Moharos
53. p.). Edző: Szanyó Tibor.

Gólszerző: Lasán, valamint Cziráky, Dudu, Megyeri.
A hazaiak ráijesztettek a dömsödi szurkolókra az első félidőben. A má-

sodik félidő azonban a Dömsöd góljairól szólt.

Gyál : Dömsöd 1:5 (2:0)
jv: Horváth (Németh)
Dömsöd: Necsász – Joszkin (Molnár E. 50. p.), Kerekes,Turcsán (Lip-

tai 58. p.), Végh, Faragó, (Palotai 50. p.), Horák (Izsák 75. p.), Megyeri,
Dudu Gbubemi, Szabó Z. (Mosoni 61. p.), Oláh (Bánó 73. p.).

Edző: Szabó Tibor.
Gólszerző: Végh G., Faragó, Horák, Megyeri, Palotai, az ellenfél részé-

ről Nádasi.
Ismét nagy gólarányú győzelem idegenben.
A sorozatban megnyert mérkőzések ellenére az első (hazai) elvesztett

mérkőzés miatt csapatunk a 4. helyen áll a tabellán. Hajrá Dömsöd!
Varsányi

Jól szerepelnek a focistáink

Tisztelt 
állattartók!

A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti
rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a Hor-
váth-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.), 

– Ultrahangos fogkőeltávolítás, 

– Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készít-
mények.

dr. Siket Péter
tel.: 06-30-9963-668

(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyeztetéssel!)
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Kérjük, támogassák munkánkat továbbra is!!!!!
Dömsödi Tűzoltó Egyesület 
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Adószám: 18688320-1-13 
Számlaszám: 51700272-10903818-00000000   Takarékbank
Személyes támogatás esetén kérem keressenek a 06-20-232-7042-

es telefonszámon.
Cégek támogatást is várjuk, az ő esetükben igazolást kiállítunk a

támogatásról, hogy azt később adózásukban fel tudják tüntetni!

Beavatkozások

Októberben 7 alkalommal kaptunk riasztást és egy esetben felké-
rést a rendőrségtől. 

Októbert egyből műszaki mentéssel kezdtük. 3-án kora délelőtt ri-
asztás jött az 51-es főút Dömsöd – Kiskunlacháza közötti szakaszára.

A jelzett helyen egy kisbusz és egy kamion ütközött. A kamion a
szalagkorlátot átszakítva lehajtott a főút melletti részre.

Az egységek a járműveket áramtalanították. 
A tehergépkocsik elszállításáról a tulajdonosok gondoskodtak. 

Október 5-én ajtónyitásban kérték a segítségünk. Sajnos a lakás-
ban lévő hölgyön már segíteni nem tudtak a kiérkező földi és légi
mentőegységek sem.

Október 8-án ismét ajtónyitásban kérték a segítséget tőlünk, mert a
jelzésben szereplő címen lakó öngyilkossággal fenyegetőzött. 

A helyszínen rongálás nélkül bejutottunk az ingatlanra, ahol kide-
rült, hogy szerencsére nincs baj, csak a napok óta nem látott szom-
széd ismeretlen helyre távozott. 

Október 12-én kora reggel kaptunk riasztást betegmozgatáshoz.
A mentős kollegák kérték a segítséget egy ágyban fekvő személy

kihozatalához egy magasföldszintes lakásból lépcsőn keresztül a
mentőgépjárműig.

Október 14-én a Kossuth Lajos útra vonultunk, ahol egy kamion az
egyik útszéli fa vastagabb ágát letörte, majd elhajtott, de a forgalmi
akadály ott maradt. 

A helyszínre az önkormányzat szakembereivel vonultunk. Mi a
faágat motoros fűrésszel összedaraboltuk, ők pedig egy tehergépko-
csira felpakolták és elszállították. 

Október 19-én ismét ajtónyitásra kaptunk riasztást a már helyszí-
nen lévő rendőrségtől.

A lakásba rongálásmentesen bejutottunk, ahol egy rossz állapotban
lévő idős hölgyet találtunk a földön az ágya mellett. 

A beteget a kiérkező mentősök ellátták, mi pedig állomáshelyünk-
re bevonultunk. 

Október 26-án tűzesetről kaptunk lakossági bejelentést, ahová most
személygépkocsival, tűzoltó készülékekkel 2 fő tagunk vonult és avat-
kozott be. 

A tüzet sikerült is egy por- és kettő habbal oltó készülékkel el-
oltani, így a ráckevei kollegáknak már csak egy sugárral a kisebb
izzásokat kellett eloltaniuk.

A tűz ismeretlen okból keletkezett, és szerencsére a „malomban”
senki sem tartózkodott akkor. 

Ebben a hónapban a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában

jártunk a Pályaorientációs Napon. Itt megismerhették a munkánkat és
a technikai hátterünket is.

Ebben segítséget nyújtott Kovács Zoltán tűzoltó őrnagy, a Sziget-
szentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Gyökeres Lajos,
egyesületünk tagja és gépjárműveink egyik vezetője, valamint jóma-
gam. 

A rendőrség kérésére pénteken, október 28-án a robbanótestek
elszállításánál, megsemmisítésénél nyújtottunk segítséget. 

Ezek után azt gondolom, hogy elmondhatjuk magunkról, hogy min-
dent megteszünk a Dömsödön élők biztonságáért.

Még csütörtök este alkalmas helyet kerestünk a megsemmisítésre,
mert a robbanótestek állapota a „helyszíni megsemmisítést” indo-
kolták.  

Pénteken reggeli egyeztetés után kiásásra került az a gödör, amiben
a robbanótestek megsemmisítése megtörténik.

Ezt követően a településről történő kiszállításban a konvoj felve-
zetésével és a terület zárásában segítettünk.

A felrobbantásuk után a területet még egyszer átnézték a tűzsze-
részek, és miután mindent rendben találtak, az egységek állomáshe-
lyükre bevonultak.

Ezen a napon a megsemmisítésben és annak biztosításában részt
vettek a ráckevei rendőrség, a készenléti rendőrség tűzszerész mun-
katársai, a ráckevei mentők és egységünk.

Miért is volt ez így????

Visszatérve arra, hogy miért is vonultunk ki gépjárműfecskendő
nélkül egy tűzesethez.

Mi önkéntesek vagyunk!
Tehát önként, ellenszolgáltatás nélkül és saját szabadidőnkben

csináljuk ezt a munkát.
Szabadidőnk terhére, és van, hogy saját költségeinken végezzük el

a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.
Ezen a napon pont úgy jött ki, hogy a C kategóriával és nagy rutin-

nal rendelkező tagok nem tartózkodtak Dömsödön, így nem tudtunk
fecskendővel vonulni.

Ilyen ritkán adódik, de mindannyiunknak lehet dolga, közös prog-
ramja a családjával.

Törekedünk arra, hogy ha lehet, 365 napon át vigyázzunk minden
dömsödi lakó biztonságára. 

Ez a tűzeset is rávilágított arra, hogy törekednünk kell egy olyan
mikrobusz beszerzésére is a nem távoli jövőben, amely B kategóriá-
val vezethető, alkalmas lenne 6 fő személyzet szállítására, a rakterébe
málházásra kerülhetnének nyomó oldali sugár kiépítésére alkalmas
eszközök, tűzoltó készülékek, műszaki mentéshez szükséges mini-
mális eszköz.

Ez lehetne egy önállóan beavatkozni tudó, kisebb események fel-
számolására alkalmas vagy a többi szert kiegészítő „gyorsbeavat-
kozó” szer. 

Most még ez csak terv, ötlet, vágy részünkről. Egyelőre még a mű-
ködésünk biztonsága mellett a tartalék szer „lábra állítása” az elsőd-
leges feladat és cél.

Most még próbáljuk kitalálni, hogy tudnánk egy ilyen kisbuszt
beszerezni, de várunk minden ötletet is ezzel kapcsolatban! 

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

Október hónapunk
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F O N T O S ! ! ! ! !

Az előző cikkemben a kéménnyel kapcsolatban írtam, mint az egyik
fő probléma minden fűtési szezonban. Remélem, már mindenki, aki
szilárd anyaggal tüzel, szakemberrel átnézette a fűtésrendszert és a
hozzátartozó kéményt is.

A másik gond a gázfűtésnél a CO gáz lakótérbe történő bekerülése.

Könnyű a védekezés, ha minden esetben rendszeresen elvégeztet-
jük szakemberekkel a karbantartást!

Könnyű a védekezés, ha minőségi CO jelzőt vásárolunk és készen-
létben tartjuk!

Az otthon tartózkodás önmagában is számos veszélyt rejthet magá-
ban. Ezek közül az egyik legveszélyesebb egy mérgező gáz jelenléte,
ami leggyakrabban a fűtési időszakban, ám azon kívül is okozhat mér-
gezést, súlyosabb esetben pedig halált. Ez a gáz a köznyelvben „csen-
des gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid.

A szén-monoxid-koncentráció

Mivel ez a gáz kis koncentrációban is rendkívül mérgező, egy spe-
ciális mértékegységben, ppm-ben (parts per million, milliomod rész-
ben) mérik a jelenlétét. Egy ppm-nyi gáz jelenléte annyit jelent, hogy
egy köbméter levegőben egy köbcentiméter van belőle. Tekintsük át
a csendes gyilkos különböző koncentrációinak az emberi szervezetre
gyakorolt hatását.

200 ppm koncentrációjú szén-monoxid enyhe fejfájást, fáradtsá-
got, szédülést és két-három órán belül hányingert okoz.

400 ppm töménységű szén-monoxid erős fejfájást okoz egy-két
órán belül, három óra elteltével pedig életveszélyessé is válhat.

800 ppm koncentráció ebből a gázból hányingert, émelygést, két
órán belül eszméletvesztést, három órán belül pedig halált okoz.

1600 ppm erős fejfájást, szédülést és hányingert okoz húsz percen
belül, a halál egy órán belül áll be.

3200 ppm jelenléte már öt-tíz percen belül erős fejfájást, hány-
ingert és émelygést okoz, tizenöt-húsz percen belül pedig halált.

6400 ppm koncentrációban már egy-két percen belül tapasztalha-
tóak e fenti tünetek, a halál beállta tíz-tizenöt percen belül várható.

12800 ppm koncentráció néhány percen belül halált okoz.
Ez a gáz annyira mérgező tehát, hogy ha a lakásunk levegőjének

1,28 térfogatszázalékát eléri, három percen belül halált okoz.

A kéményseprő szolgáltatást a Katasztrófavédelem kéményseprői
magánszemélyeknek INGYENESEN végzik!

1818 telefonszámon a 9-es, majd az 1-es melléken lehet
időpontot foglalni!

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 112-es vagy a 105-ös számon tegye meg legelőször. A
késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van! 112 vagy 105

Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkán-
kat! Adjon esélyt önmagának és családjának!

A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 51700272 - 10903818 - 00000000

További információk és képek a weboldalunkon, a www.dom-
sodi-tuzolto-egyesulet.webnode.hu-n vagy a Facebook-on talál-
hatóak.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com
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A jótállási igény érvényesítésére a vásárlónak az év bármely napján
szüksége lehet, de különösen az év utolsó hónapjában, decemberben, ami-
kor a karácsonyi ajándékvásárlásokkal bővülnek a beszerzéseink. Az
ajándékozásnak több ezer éves hagyománya van, de az idők folyamán
változtak a szokások. Óvakodjunk a túlköltekezéstől és az előzőleg kapott
ajándék értékének és mértékének elhamarkodott növelésétől. A vékonyabb
pénztárcát nem érdemes hitellel támogatni.

Törekedjünk arra is, hogy az ajándék hasznos legyen, örömmel hasz-
nálja a megajándékozott. 

Az év során a legnagyobb mértékű vásárlásról van szó, a kereskedők
szerint a húsvéti ünnepek forgalma átlagosan csak mintegy fele-kéthar-
mada a karácsonyinak. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza azoknak a termékeknek a megnevezését, ame-
lyekre a jótállási kötelezettség kiterjed. Jótállásra az a vállalkozás köteles,
amelyik a fogyasztóval létrejött szerződés alapján a vásárolt terméket for-
galomba hozta. A kormányrendelet és a kötelező jótállás körébe tartozó
termékek megnevezését tartalmazó 1. számú melléklet teljes egészében
ingyenesen elérhető a Nemzeti Jogszabálytárban, https://njt.hu.

A hiba önmagától vagy a várakozástól nem szűnik meg, határidőn
belül haladéktalanul jelenteni kell a forgalmazónak. Egyidejűleg kérjék a
hiba elhárításához szükséges intézkedések megtételét.

Ha a gyártó a vásárolt fogyasztási cikkre a fenti kormányrendeletben
foglaltaknál hosszabb időtartamú jótállási feltételeket vállal, akkor a vál-
lalkozást megillető bővebb jogok a vásárlás időpontjában átszállnak a
fogyasztóra. A közbeszédben a jótállást garanciának nevezik.

A jótállás időtartama – jogvesztés terhe mellett – az eladási ár összegé-
hez kötött az alábbiak szerint (nettó beszerzési ár + ker. árrés + áfa =
eladási ár, a kereskedőnek áfás árat fizetünk).

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadá-
sával vagy a készülék, berendezés üzembe helyezésének napjával kezdő-
dik. Ha a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helye-
zik üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk
átadásának napja, így csökken a garanciális időszak, rövidebb ideig tart. A
kijavítás időtartamával azonban a jótállás meghosszabbodik, ha a fo-
gyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használ-
hatta. A fogyasztó a jótállási igényét papír alapú vagy elektronikus úton
átadott jótállási jeggyel érvényesítheti. A terméket forgalomba hozó vál-
lalkozás az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig
nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A
jótállás jogának érvényesítéséhez a számla is megfelelő, ha tartalma meg-
felel a jótállási jegyre előírt szabályoknak. Ajándékhoz ne csatoljunk
számlát!

A jótállásra vonatkozó jogszabály a jótállási jegy tartalmára, a jótállás
hatálya alá tartozó termék azonosítására, kijavítására, cseréjére és az is-
mételt meghibásodásra vonatkozóan, valamint a le- és felszerelésről, el-
és visszaszállításról további előírásokat tartalmaz. 

Mit mond a jogszabály, és mit jelent a „háromnapos” szabály?

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít
csereigényt, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Fontos tudni, hogy három munkanapról van szó, a határidőbe a mun-
kaszünetes nap nem számít bele. 

Nem érdemes kivárni a három napot, a kereskedőnél elfogyhat a ter-
mék, emiatt nem lesz cserélhető. A háromnapos csere vagy a vételár visz-

szafizetésének lehetősége csak a rendeltetéssze-
rű használatra alkalmatlan termékre vonatkozik
(pl.: nem szárít a hajszárító). Téves az a szem-
lélet, hogy a kereskedő bármely terméket köte-
les cserélni a vásárlástól számított három mun-
kanapon belül. 

Ha otthon meggondoltuk, hogy más színű
terméket szeretnénk, de a vásárolt cikk műkö-
dik, a kereskedőt a jog nem kötelezi a cserére,
de meg lehet vele állapodni a feltételekben.

Akciós, árcsökkentett, árleszállított és leértékelt termékek

Ha a kereskedő tartósan az árbevétel csökkenését tapasztalja, akkor
egyes termékeit akciózza. Az akció forgalomnövelő célirányú és a keres-
kedő által meghatározott üzletpolitikai kedvezmény, melynek célja az
árukészlet csökkentése, vagy csak a forgalomnövelés a korábbinál ked-
vezőbb áron. A kereskedőnél kialakulhat olyan helyzet, hogy az akciózás
célja a veszteség csökkentése. Akciózással, árcsökkentéssel vagy árle-
szállítással a kereskedő vélelmezi, ha a vevő betér az üzletbe és megtekin-
ti az akciós termékeket, esetleg megvásárolja, ezzel együtt valószínűleg
más terméket is vásárol, amelyik nem akciós. Az akciózás általában a kész-
let mértékéig tart. Akciós termékekre is vonatkoznak a jótállási szabá-
lyok, érvényesíthető a jótállási igény.

Az EU-ban és Magyarországon is 2022. május 28-tól egységes szabá-
lyok vonatkoznak az akciós árcsökkentésre annak megakadályozása
céljából, hogy a kereskedők úgy alkalmazzanak megtévesztő árcsökken-
tést, hogy az akciók előtt emeljék a korábbi árat, ezáltal megtévesszék a
fogyasztókat az árengedmény mértékével. Az uniós módosítás a 2019.
november 27-i 2019/2161 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi
irányelvben szerepel.

Az európai uniós irányelv hazai átvételét az Árrendeletnek nevezett, a
termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltün-
tetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM
együttes rendelet tartalmazza. Ingyenesen elérhető: https://njt.hu.

Az árcsökkentéssel érintett akciós árnak a vásárlók felé történt közlése
esetében meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést
megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat. A korábbi ár a vál-
lalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat je-
lenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását meg-
előző harminc nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik,
akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökken-
tés nélküli ár. A fentiek nem vonatkoznak a romlandó vagy minőségüket
rövid ideig megőrző termékekre. (Ezt az együttes rendelet 2/A. §-a tartal-
mazza!)

Az akciós árak feltüntetése a hagyományos és online kereskede-
lemre is vonatkozik. Minden akciós árcsökkentésnél, leértékelésnél
meg kell határozni és fel is kell tüntetni a korábbi árat, amihez képest
meghatározható az akciós új ár. A korábbi árat áthúzással lehet szem-
léltetni.

Az akcióhoz hasonlít az árleszállítás meghirdetése, amely általában bi-
zonyos eseményekhez kapcsolódik, például „30 évesek lettünk”, vagy bi-
zonyos időtartamra szól, például egy hétig a kijelölt termékeket 20% ked-
vezménnyel lehet megvásárolni. A termék az időtartam lejárta után ismét
a korábbi áron vásárolható. Az akciós termékek is eredeti, gyári minő-
ségűek, nem hibásak.

Az akciózás nem téveszthető össze a leértékeléssel. A leértékelt termék
általában minőségi vagy esztétikai hibás: karcos az edény, lepattant a

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Hasznos tanácsok, jogorvoslati lehetõségek és
gondolatok a karácsonyi vásárláshoz
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zománc, karcos a bőrtáska, a pénztárca, hiányzik valamilyen nélkülözhető
tartozék, behorpadt a hűtő oldala stb.! Ha a fogyasztó a hibák, hiányos-
ságok tudatában vásárol leértékelt terméket, akkor az általa ismert hibára
nem alapíthat jótállási / szavatossági igényt. A hiba kompenzálása a leér-
tékelésben jelenik meg.

A magyar jogban nem szerepel a „levásárlás” lehetősége, a vételár visz-
szafizetése helyett nem lehet kérni a vásárlótól a levásárlás elfogadását.
Más terméket nem vagyunk kötelesek elfogadni, mint amire a vásárlási
szándék irányult, illetve amit a fogyasztó megvásárolt! Kivéve, ha a fo-
gyasztónak nincs a cserére jogosultsága, de a kereskedő visszaveszi a ter-
méket, ha a vevő levásárolja a vételárat, azaz annak levásárlásában állapo-
dik meg a kereskedővel. Ha nem hibás, csak nem tetszik az ajándék, a meg-
ajándékozott nem szeretné megtartani, akkor a kereskedő a már eladott
termék visszavételét levásárlásához kötheti! A kereskedő a feltételeket is
meghatározhatja, így például azt is, mi lesz az árkülönbözettel? Az ügyfe-
lek tájékoztatása szerint a „ráfizetés” elengedése ritkán történik meg, de
előfordul ilyen eset is, a kereskedőtől függ.

A levásárlás jogalapja, hogy a felek közös megegyezéssel, akarategye-
zőséggel ilyen szerződéses feltételben állapodnak meg. A vásárlás is szer-
ződés, amely az üzletekben szóban vagy ráutaló magatartással jön létre.
Idézet a törvényből:

„Ptk. 6:4. § [A jognyilatkozat]
(2) Jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető.”

A fogyasztói jogok iránt érdeklődő Olvasók minden vásárláskor alkal-
mazható részletes szabályokat olvashatnak a fogyasztói jogokról a fo-
gyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben. Ingyenesen elérhető a Nemzeti Jog-
szabálytárban: https://njt.hu. 

Érdemes az ajánlott elektronikus felületeket meglátogatni, a keresést
kipróbálni, használatát begyakorolni. Minden cikkben szerepel a szakmai
tapasztalat és a vásárlóknak szóló tanács mögött álló jogszabály száma és
pontos elnevezése, mint forrás. Ennek segítségével a Nemzeti Jogsza-
bálytárban a kereső oldalon a keretezett kérdésekre adott válaszok egy-
szerű kitöltésével naprakész, frissített szöveggel megtalálható a keresett
törvény vagy más jogszabály. Olvassák el!

Termékszavatosság, avagy mi a teendő, ha megszűnik a forgal-
mazó?

Gyakran felmerül a kérdés, mi a teendő akkor, ha a használat során ki-
derül, hogy a termék a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, de
megszűnt a terméket forgalmazó vállalkozás, ahol a vásárlás történt. A
fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb két hó-
napon belül köteles a hibát a gyártóval közölni. Gyártónak a termék előál-
lítója minősül. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa törté-
nő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jog-
vesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának
átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

{Ptk. 6:168. § [Termékszavatossági igény], Ptk.6:169. § [Közlési és
igényérvényesítési határidők], Ptk. 6:170. § [Termékszavatosság tulaj-
donosváltozás esetén]}

A téli közlekedésre és az év végi külföldi utazásra való felkészülést
érdemes az autó (cégautó) felkészítésével kezdeni. Az autó átvizsgálása
hivatalos szervizben történjen, ha külföldi utazást is tervezünk, ezt közöl-
jük a munkafelvételkor az oda-vissza út kalkulált távolságával. Gondos-
kodni kell a téli gumiról, az elegendő teherbírású hibátlan vontatókötélről,
a hóláncról és a felszerelésének itthoni begyakorlásáról. Utóbbi ne külföl-

dön és hóviharban történjen! A tetőcsomagtartó biztonságos felszerelését
inkább a szervizben rendeljük meg. Figyeljünk a hibátlan ablaktörlőre, le-
gyen nálunk ivóvíz, zárolajozó (nem az autóban bezárva!) és távolsági
utazás esetén takaró. Fontos a járművezető ráhangolódása a téli időjárás-
ra, az útviszonyoknak megfelelő sebesség választása, elegendő követési
távolság tartása, a gyorshajtás elkerülése és figyelés a gyalogosok, kerék-
párosok, elektromos rollerrel közlekedők és más járművek láthatóságára,
mindezekről magunk se feledkezzünk meg, ha nem autóval közlekedünk.
[KRESZ 25. § (1) bekezdés; időjárási, látási és útviszonyoknak meg-
felelően kell közlekedni]

Az autóban vagy az iratok között legyen nálunk magyar nyelvű kék-
sárga baleseti bejelentő lap! Ez a kárbejelentő nyomtatvány az európai
uniós országokban azonos alaki és tartalmi kivitelben készül, így az ide-
gen nyelvű nyomtatvány is könnyebben azonosítható, kitölthető és aláír-
ható a magyar nyelvű rovatok alapján a baleset helyszínén.

A karácsonyfa állítás okozhat meglepetést, sokszor csak az ünnep előt-
ti utolsó órákban. Már az elnevezéssel is probléma van, mert fenyőfát
vásárolunk, és karácsonyfa csak akkor lesz, ha feldíszítjük és a helyére ke-
rült a lakásban. A fenyőfa vásárlásából ritkán lesz alternatív jogorvoslati
eset, de ünneprontó bosszúság, rossz hangulat gyakran előfordulhat, me-
lyet megkísérelünk csökkenteni az alábbi néhány vásárlói tapasztalat
közreadásával.

Ha a fogyasztó már az advent elején megvásárolja a fenyőfát, helyezze
el hűvös helyen egy vödör vízben, melyet időnként érdemes utántölteni.
Ezzel késleltetni lehet a levelek hullását. A legrövidebb idő alatt a lucfe-
nyő levelei hullanak le, ezt követi az ezüstfenyő és a szerb luc. A nord-
mann és a kolorádói fenyő levele nem hullik, de a korábbi évek tapaszta-
latai szerint legalább kétszer annyiba kerülnek, mint az egyéb fenyők. A
gyökeres fenyők is drágábbak, mint vágottak, általában dupla áron vásá-
rolhatók. A tapasztalat szerint az erdészeteknél vásárolt fenyőfák olcsób-
bak voltak, mint az árusoknál beszerezhető fák. A fenyőfa hosszának ki-
választásakor ügyeljünk a helyiség belmagasságára, ahol a fát elhelyez-
zük. Előre hálóba csomagolt fát nem ajánlott vásárolni, ferde vagy az
ágak aránytalanok lehetnek, de a hibát csak otthon látjuk az előre cso-
magolás miatt. A gallyak rendezettségének, illetőleg a fa összképének ja-
vítása házilagosan, főleg szerszámok és megfelelő pótgallyak hiányában
ritkán sikeres. A műfenyő lehet alternatíva.

Az advent a karácsonyi készülődés időszaka. A 2022. évben az advent
november 27-én, vasárnap kezdődik és december 24-ig, szombatig tart. A
hagyomány szerint az adventi gyertya színe és a meggyújtásának sorrend-
je: az első, a második és a negyedik gyertya lila, a harmadik a rózsaszín. A
színeknek és a gyertyagyújtás sorrendjének is jelentősége van. A lila a
bűnbánat, a rózsaszín az öröm színe. A „neten” többféle színmagyarázat
is található, a cikk a hagyományt követi.

Akár a saját célú, akár az ajándék vásárlása során mindig kérjünk nyug-
tát (blokkot), a kapott nyugtát fogadjuk el és őrizzük meg a jótállási idő-
szak végéig. A vásárlást bizonyító nyugta vagy számla hiányában a fogyasz-
tói jogok nem gyakorolhatók. Ajándék vásárlása esetén – ha a feltételek
fennállnak – kérjünk jótállási jegyet, amely a nyugta helyett kellemetlen-
ség nélkül átadható a megajándékozottnak, hogy a termék esetleges meg-
hibásodásakor a garanciális jogait érvényesíthesse. Az ajándék mellett vé-
letlenül se hagyjuk ott a nyugtát vagy a számlát!

A teljesség igénye nélkül a szerző előfordult valós esetekből történt vá-
logatott tanácsai a 12 év időtartamú fogyasztóvédelmi vezetői tevékeny-
ségének összegyűjtött tapasztalataiból:

• ne vásároljunk este, rosszul megvilágított, sötét környezetben, mert
nem vesszük észre, ha a bőráru karcos, ha a fém elszíneződött, ha a
kerámia vagy üvegáru repedt, törött, csorbult, a cipő- és csizmavásárlás-
nak nem a legjobb helye a karácsonyi kirakodóvásár,
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• a készletek minden darabjának hibátlanságáról győződjünk meg, ne
hiányozzon belőle fődarab vagy valamely tartozék, a kávéskészletből hi-
ányozhat a pohár füle, vagy csorbult,

• lakóhelyünktől, illetve a vásárlás helyszínétől távoli székhelyről érke-
zett kereskedőnél a garanciális igény csak bonyolult módon és költsége-
sen érvényesíthető, jól gondoljuk meg a vásárlást, olyan eset is volt, hogy
nem lehetett megtalálni a kereskedőt, ál-árus volt,

• tartós fogyasztási cikket lehetőleg szaküzletben vásároljunk, a szak-
üzlet nem nagy áruházat jelent, hanem termékekre való szakosodást, ter-
mékismeretet, hozzáértést, a cseréhez is elegendő árukészletet, a javítás-
hoz szakszervizt, az üzlet januárban is működjön,

• csak biztonságtechnikailag bevizsgált, TÜV jelzéssel, a gyártó meg-
nevezésével, műszaki jellemzők feltüntetésével ellátott belső vagy külső
téri használatra alkalmas fényfüzért vásároljunk szigorúan szaküzletben,
minden évben problémás terméknek minősül.

A fényfüzért használaton kívül kapcsolják ki, húzzák ki a konnektor-
ból, és működés közben se hagyják őrizetlenül, ne a kisgyermek felügyel-
je a bekapcsolás ideje alatt!

• bármely más, elektromos árammal működő terméket, főleg gyermek-
játékokat szintén szaküzletben vásároljanak, névtelen vagy ismeretlen kül-
földi termék gyanús lehet,

• a veszélyes termékek elnevezése és képe a Fogyasztóvédelmi Portá-
lon megtekinthető, érdemes vásárlás előtt megnézni, elérhetősége:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu 
Tisztelettel ajánlom Olvasóimnak, hogy 2022. november 24-én, csü-

törtökön 21 óra 05 perckor tekintsék meg a FIX Televízió „Vállalkozá-
sok és Vásárlók” című műsorát, melyben további hasznos információkat
hallanak. A műsor vendége és háziasszonya lesz Vass Ilona etnográfus, a
Dömsödi Hírnök felelős szerkesztője. A műsorban általában és a dömsödi
karácsonyra való felkészülésről és a karácsonyról beszélgetünk. Akinek
az előfizetési csomagja nem tartalmazza a FIX Televíziót, a műsor pre-
mier adása megtekinthető a YouTube oldalon, és a műsor később is visz-
szanézhető lesz. A műsor beharangozója kb. egy percben az AJÁNLÓ,
amely a YouTube oldalon a premier adás előtt néhány nappal már meg-
tekinthető. A FIX TV a család televíziója, műsorainkkal minden korosz-
tályt megszólítunk. A Vállalkozások és Vásárlók című műsorunkban ké-
pernyőre kerülhet minden olyan téma, amely a vállalkozókat érdekli vagy
érdekelheti. Tartsanak velünk! Az ünnepi tv-műsor keresőbe beírható el-
érhetősége: YouTube / Vállalkozások és Vásárlók / 2022.11.24.

Dr. Csanádi Károly
jogász, okl. fővállalkozó

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

A labda az egyik legegyszerűbb fejlesztő játék
A labda már egészen kicsi kortól kezdve a gyermekek egyik legkedve-

sebb játékszere. Fontos, hogy a gyermek már egészen pici korában talál-
kozzon a labdával, ismerkedjen vele, mert rengeteg fejlesztő hatása van. 

A labdát sokféleképpen használhatja a gyermek: dobhatja, guríthatja,
pattogtathatja, rúghatja, fantáziája szerint sokféle játékot játszhat vele. A
nagyobb labdákat lehet lökni, ráülni, illetve ráfeküdni. Egyedül, illetve
párban, csoportban is játszhatnak vele, tehát a labda felhasználása nagyon
sokoldalú. Különféle méretű, súlyú és struktúrájú labdák más és más te-
rületet fejlesztenek.

Kisgyermekkorban
A labda életkoronként és felhasználástól függően más-más területet

fejleszt. Egészen kicsi korban a gyermekek képesek visszagurítani a ki-
sebb méretű labdákat, ezzel kiválóan fejlődik a szem-kéz koordináció és a
finommotorika. A labda gurulása segít megérteni a térbeli viszonyokat.
Gurulása által megtapasztalják a gyermekek a térben való tájékozódást
(Elsőként nagyobb méretű labdát válasszunk ehhez a játékhoz, mert azt
könnyebb elkapni, és figyeljünk arra is, hogy ne fejtsünk ki túl nagy erőt
az elgurításakor, így lassabban fog haladni a labda, tehát a kisbabának
könnyebb lesz azt követnie. Minél többet játsszuk ezt a játékot, annál ha-
marabb tanulja meg összehangolni a szeme és a kezei mozgását, hamar
rájön majd erejének szabályozására is, és ügyesen begyakorolja a finom,
célirányos mozgást is.)

Ahogy a gyermek egyre idősebb lesz, elkezd felülni, járni, megtapasz-
talja a labdában rejlő egyéb lehetőségeket, megtanulja dobni, pattintani,
megérzi saját erejének korlátait. Tudatába kerül, mekkora erő szükséges
egy dobáshoz.

Mit fejleszt a labdázás?
• A labdában rejlő lehetőségek (lehet rúgni, gurítani, dobni) fejlesztik a

kreativitást, a praktikus gondolkodás kialakulását. Labdázni csak úgy
lehet, ha közben folyamatosan kezünkkel és szemünkkel is végigkísérjük
az eszközt, ezért a figyelmet is nagymértékben fejleszti. A stressz leveze-
tés szempontjából is kiváló eszköz, lehet rúgni, pattogtatni.Elsőként tehát
a szem-kéz és a szem-láb koordinációt emelem ki, hiszen a labdával való

játszás során a picik észrevétlenül megtanulják összehangolni a kezük, a
lábuk és a szemük mozgását. Sőt, a mozgások téri és időbeli összeren-
dezésére is óriási hatással van ez az eszköz!

• Alapvető készségeket segít: Ezeknek a készségeknek a megléte azért
fontos, mert ezek az alapvető feltételei például az írásnak és az olvasásnak
is. Akkor tudunk írni, ha a szemünkkel követni tudjuk a kezünk mozgását
úgy is, ha közben a leírt szavakra nézünk – tehát a perifériás látásnak is
jól kell működnie.

Kisebb gyermekeknél ezek a készségek elsősorban a mozgáson ke-
resztül fejlődnek. 

• A labda pattogtatása fejleszti a ritmusérzéket, ami pedig az íráskész-
ségre, de még a beszédfejlődésre és a nyelvi képességekre is pozitív hatás-
sal van.

• Ha labdáról van szó, ne csak a hagyományos méretű jusson eszünkbe,
hiszen a különböző méretűek többféle tevékenységre alkalmasak! Ha pél-
dául olyan nagyméretű labdával játszanak gyermekeink, amire rá is tud-
nak feküdni vagy ülni, fejlődik az egyensúlyérzékük, megtanulnak a tes-
tükkel bánni és megismerik annak határait is. Az óriás labdát babakortól
kezdve ajánlott használni, hiszen az egyensúlyérzék fejlődése már az
anyaméhben megkezdődik, de ténylegesen csak 6-7 éves korra alakul ki.

• A labdajáték (adogatás, gurítás, dobás) fejleszti a szociális kompeten-
ciákat. Segít kapcsolatot teremteni. Kommunikációs csatornát biztosít a
játszó felek között. 

Az óvodában csoportos foglalkozások alkalmával sokszor indítjuk a
bemutatkozást, ismerkedést labdagurítással, mint egy gesztust mutatva a
társ felé, megkönnyítve a gyermekek számára a kapcsolatteremtést.

• A társas játék során (pl: kidobós, cicázás, foci…stb.) könnyedén meg-
tanulhatják a labda által a szabályokat, versenyhelyzeteket, a csapatjáték
lényegét. Erősíti a testi funkciókat, erőt, gyorsaságot, állóképességet. Jó
hatással van a türelem és az együttműködési készség kialakulására is. 

Legyen többféle labda a gyermekek körül, kis és nagy méretűek, színe-
sek, pattogósak, nehezek és könnyűek, hiszen a játék és a mozgás szere-
tete mellett a fenti készségek elsajátításában is tökéletes ez az egyszerű és
olcsó eszköz!

Szőke Bettina Edit
óvodapedagógus

Óvodai hírek

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

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

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

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

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

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

Istentisztelet:
Vasárnap 9 óra

17 óra

Kapcsolattartó lelkipásztor:
Dr. Almási Mihály

A KKluch RRózsa NNagyközségi KKönyvtár nnyitvatartása
A könyvtár a következő nyitvatartási rend szerint várja kedves Olvasóit:

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.

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

Temetõi közlemény
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy akik a dömsödi temetőben 1997-ben vagy korábban váltották meg szeretteik sírhelyét, an-

nak a törvény értelmében – 25 év elteltével –  a sírhelymegváltás érvényessége idén lejár. 

Amennyiben szeretnék azt megőrizni, 2022. december 31-ig újra meg kell váltani.

Ezt a lelkészi hivatalban tehetik meg: Dömsöd, Petőfi tér 7. Hivatali idő: hétfő és csütörtök 9-12 óra. Tel.: 06-24-434-477.

Köszönettel: Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma
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Petõfi 200
Irodalmi teadélután

November 12-én szombaton 16 órakor
a Petrovics-házban

Petőfi Sándor életútjáról előadást tart

VARSÁNYINÉ VARGA IRÉN, 

bölcsész-magyar szakos középiskolai tanár.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

PETŐFI EMLÉKHÁZ ÉS
KIÁLLÍTÓHELY

BAZSONYI-VECSÉSI KÉPTÁR
Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat: 10-16 óráig.

Belépő: 500 Ft.

Tisztelt Látogatók!
A felújítási munkálatok előkészítése megkezdődött, ezért a láto-

gatáshoz bejelentkezés szükséges! Tel.: 06-20-253-2589.
Megértésüket köszönjük.

A szeptemberben induló Petőfi 200 emlékév kapcsán a múzeum
épülete és a benne található kiállítás megújul. 

Petõfi 200
Fikció vagy valóság? Versek és történetek a költőhöz, családjához,

emlékhelyeinkhez kapcsolódóan

A Petőfi-emlékév kapcsán olyan írásokat adunk közzé, melyeket Petőfi
Sándor és családja, vagy a Dömsödön található emlékhelyek egyike ihletett.
Hogy hogyan élt és hogyan él ma is a költő szellemisége, milyen legendák
születtek, megpróbáljuk feltárni.

Elsőként fogadják szeretettel Dulcz Dénes tanár úr írását, mely 2015-ben
a Dömsödi Hírnök hasábjain jelent meg:

Petõfi és napjaink költészete: 
A jövõ kiszámíthatatlan és megismerhetetlen

Szegény Sándorunk sem gondolta volna a Pilvaxban, hogy még 200 év
múlva is, 2015-ben költői vénája épp oly friss és termékeny lesz, mint akkor,
mikor talpra szólította a nemzetet! Fejében idén tavasszal nagy volt a nyüzs-
gés, kitörni és repülni vágyó gondolatok feszítették belülről.

Kilesett fája mögül, ahol eddig szerényen meghúzódott, és megdöbbenve
tapasztalta, hogy még bolondabb, elnyomottabb világba került, mint amit
otthagyott. Úgy érezte, a kornak megfelelően váltani kell, mégpedig gyöke-
resen. Kit érdekelne még az Alföld sík vidéke, a kanyargó Tiszával? Válta-
ni, de a költést nem abbahagyni! Hisz erre születtem, csak valami szokatlan,
új dologgal tudok ismét betörni ennek a bolond világnak a piacára. Konku-
rencia nem fenyeget. Visszahúzódott a fa mögé, és fejéből nem szerelmes,
hazafias, tájleíró költemények röppentek ki, hanem apró tarka vadkacsák.
Huszonháromig számolta, de nagyon belefáradt a költészet ezen nehéz és
szokatlan formájába, nem várt 48-ig. Fiatalkori vágya volt: „ott essem el én
a harc mezején”, de amire szintén nem gondolhatott, egy Andriska nevű
dömsödi sziú indián megskalpolta. Persze nem skalpoló késsel, hanem a
korszaknak megfelelően láncfűrésszel, fejét teletömte fahasábokkal, hogy
többé eszébe ne jusson a költészet ilyen csúf elferdítése. Múzsája, ihletője
biztosan nem Júlia és a haza volt. Én rosszmájúan édesapjára tippelnék, hisz
keresett és finom a friss vadhús, jó ára is van. Talán ezért vesztette el ő is a
skalpját feleségével együtt, lehet, hogy ő volt a felbujtó?

Ne forogj a sírodban Sándor, mi ezek ellenére nagyon szeretünk és
tisztelünk továbbra is! Ez a kis kitérő belefért vándor és kalandos múltadba.
Ismét bizonyítottál, hogy 200 év után is keményen költő maradtál. Fiatalko-
ri verseid ma is aktuálisak, olvasottak, szépek. Nyugodj békében, amíg
létezik magyar irodalom, soha nem merülhetsz feledésbe!

Mi jöhet még? Ez a jövő titka!                                                           Dulcz Dénes

HÍREK A PETŐFI EMLÉKHÁZBÓL
Mint korábban már hírt adtunk róla, a Petőfi Emlékház és Kiállítóhely a

jubileumi évben megújul. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt meghívásos
pályázaton a műemlék Petőfi Emlékház és Kiállítóhely 32 millió forintot
nyert az épület felújítására. A felmérések, szakvéleményezések már a nyár
végén megkezdődtek. További 17 millió forintot pedig a kiállítás felújításá-
ra nyertünk. Ez utóbbi teljes szakmai kivitelezését a Petőfi Irodalmi Múze-
um végzi. Ez a visszautasíthatatlan lehetőség utat nyit, hogy a településün-
kön található műemlék épület a benne lévő kiállítási tematikával megújul-
jon, felfrissüljön. Budapest közelsége, a szomszédos települések Petőfi em-
lékei és a megújuló dömsödi emlékház  idegenforgalmi, kulturális célpontja
lehet a kirándulni vágyó csoportoknak, családoknak. A pályázaton elnyert
összeg 60%-a már az önkormányzat kasszájában van, megkezdődött a kivi-
telezők kiválasztása is. A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársaival együtt-
működve alakul a kiállítás és az épület felújítási munkálatainak kivitelezése.

Az emlékév kapcsán a Petrovics-portán Irodalmi Teadélután indul. Az
első alkalom november 12-én lesz. Petőfi Sándor életútjáról Varsányiné
Varga Irén bölcsész-magyar szakos középiskolai tanár tart előadást.

Szintén az emlékév kapcsán, egy különösen értékes együttműködésről
számolhatok be! A Dömsödi Óvoda Nyuszi csoportja örökbe fogadta a Pet-
rovics-házat és a Kiállítóhelyet. Sokat segítenek, az óvó néni és a dajka né-
nik irányításával járdát takarítottak és gereblyéztek. Öröm a kicsikkel közö-
sen serénykedni! Üdeséget, frissességet hoznak mindennapjainkba!

Vass Ilona – Petőfi Emlékház és Kiállítóhely
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II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
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„A” hét (páros 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 (páratlan 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.
Új telefonszám!
Tel.: 06-20-259-9647
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.: 06-20-369-6408
Rendelési idő: Hétfő: 08.00–13.00
Kedd: 8.00–13.00 és 13.00–18.00
Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: (sürgősségi ellátás esetén dr. Er-
dey 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:
Várkonyi Márk – Kovács Anna Regina 

AJNA
Julius Nagy – Pleskovits Judit 

JUDIT

Házasságot kötöttek:
Domokos Szilvia – Nagy Márió Krisztián

Patkó Henrietta – Kelemen Gábor

Elhunytak:
Koháry Ferencné Kilián Jolán Viola 75 éves
Szarka László 82 éves
Cservencsik István 76 éves
Koza Sándorné Molnár Gabriella 70 éves
Molnár János 78 éves
Karaszi Gáborné Rab Sarolta Emília 83 éves
Mikus Lajos 96 éves

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

Anyakönyvi hírek

HA BBAJ VVAN:HA BBAJ VVAN:
defibrillátor elérhetősége 
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

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

domsodote@gmail.com

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485
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Mi Hazánk Dömsöd
Tisztelt Dömsödi Lakosok!

Mint ahogyan Önök is tudják, a 2022. áprilisi 3-i szavazáson egy fiatal
– 2018-ban alakult – párt rekordgyorsasággal és a szavazók támogatá-
sától megerősödve érte el azt, hogy 4 évvel a megalakulása után bejus-
son az Országgyűlésbe, és frakciót alapítson. A Mi Hazánk Mozgalom
az idei választáson 5,88%-kal, azaz 330 ezer feletti listás szavazattal ju-
tott be a Parlamentbe, amelynek köszönhetően 6 képviselőt küldhettünk
az Országházba.

A Pest Vármegye 11. választókerületében, amelyhez Dömsöd is tarto-
zik, 5,97%-s eredményt ért el a párt! Dömsödön ez az eredmény az or-
szágos átlag feletti volt, mivel a választók 6,52%-a szavazott a Mi Ha-
zánkra. A párt helyi képviseletében köszönjük a bizalmat! 

A fenti százalékos arányból kiindulva úgy véljük, hogy a bontakozó
érdeklődés miatt érdemes egy lakossági fórum keretén belül megismer-
tetni Dömsöddel a Mi Hazánk Mozgalom terveit és programját. Ezzel
kívánunk bemutatkozni Önöknek, és ebben a formában szeretnénk nép-
szerűsíteni a pártot. A szervezett programmal lehetőséget kínálunk arra,
hogy a közel 200 lakoson kívül, akik bizalmat szavaztak ennek a har-
madik parlamenti erőnek, mindenki személyesen ismerhesse meg moz-
galmunkat, és a pártunkhoz kapcsolódó kérdésekre választ kapjon!

Ezúton szeretném meghívni Önöket a Mi Hazánk Mozgalom által
szervezett Lakossági Fórumra, amit

2022. november 24-én 17.54 órai kezdettel tartunk

a Dömsödi Petőfi Sándor Oktatási és Mű-
velődési Központban, amelynek címe:
2344 Dömsöd, Béke tér 2.

Meghívott vendégeink:
NOVÁK ELŐD
országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk
Mozgalom alelnöke,
és BARTHA BARNA, 
a Mi Hazánk Mozgalom Pest Vármegyei
elnöke.

A helyszínen lehetőség nyílik megvitat-
ni vendégeinkkel az aktuálpolitikai híreket,
valamint a Pest Vármegyét és Dömsödöt
érintő problémákat is.

Mivel jómagam tagja vagyok a Mi Hazánk Mozgalom Egyház- és Ci-
vilügyi kabinetjének, valamint a Nemzetpolitikai kabinetnek, felada-
tomnak érzem azt, hogy Dömsöd szülöttjeként képviseljem a Nagyköz-
séget és vele együtt minden várost/községet a választókörzetben. A fóru-
mon a kérdésekkel és felszólalásokkal segítséget tudnának nyújtani ab-
ban, hogy megismerjem, Önök hogyan látják Dömsödöt, és mi az, ami-
ért majd küzdeni kell mindannyiunk érdekében.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk! 

„Minden magyar felelős minden magyarért.” /Szabó Dezső/

Tisztelettel és üdvözlettel:
Tassi Róbert László

Mi Hazánk Mozgalom Dömsödi Alapszervezetének elnöke
tassi.robert@mihazank.hu

Iskolánkban 293 növendékkel kezdtük meg a tanévet négy művészeti
ágban négy településen. 
Dömsöd: zeneművészet: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora

táncművészet: társastánc
képző- és iparművészet: képzőművészet, grafika és festészet
színművészet-bábművészet: színjáték

Apaj: zeneművészet: furulya, gitár
táncművészet: társastánc
képző- és iparművészet: képzőművészet

Szigetbecse: táncművészet: társastánc
Makád: zeneművészet: furulya, klarinét, trombita, gitár, zongora

táncművészet: társastánc
képző- és iparművészet: képzőművészet

Tanári létszámunk 17 fő: Acsády Soma – gitár, Bábel Brigitta – társas-
tánc (Dömsöd, Apaj, Szigetbecse), Bai Barbara – fuvola és furulya, Ba-
ranyai Anna Mária – magánének, Berki Artúrné – zongora és korrepetí-
ció, Földváriné Balikó Mariann – szolfézs, kórus és korrepetíció (Döm-
söd, Makád), Gábor Tünde – színjáték, Halassyné Székely Orsolya – zon-
gora és korrepetíció (Makád), Kanderka Andrea Julianna – klarinét, fu-
rulya és kamarazene, Kérges Tünde – képzőművészet (Makád), Kovács
Ferenc – klarinét, furulya (Makád, Apaj), Köntös Ágnes – szolfézs (Ma-
kád, Dömsöd), Nagy Máté – trombita és furulya, Sági Balázs – zongora
(Makád), Széll György – képzőművészet (Apaj), Tóth Andrea – társas-
tánc (Dömsöd, Makád), Varga Anett – képzőművészet, grafika és festészet.

Szeptember elején interaktív bemutatót tartottak társastáncosaink Döm-
södön, Apajon és Szigetbecsén. Bábel Brigitta tanárnő – a táncosok segít-
ségével – megmozgatta a gyerekeket, így sokan kedvet kaptak a tánchoz.
Azt gondolom, hogy az egyik legjobb mozgásforma a tánc, mert fejleszti
a ritmusérzéket, minden izmot megmozgat, és mindezt zenére.

Október 1-jén a szüreti felvonuláson szintén a táncosaink léptek fel
Bábel Brigitta vezetésével.

13-14-én 21. alkalommal rendeztük meg a Dömsödi Művészeti
Napokat.

13-án  „Kakaó” koncertet adtak a zenész kollégák az alsó tagozatos
gyerekeknek, amelyen a zene mellett kaláccsal és kakaóval kedvesked-
tünk a kicsiknek.

14-én hagyományosan a helyi művészek, művészeti csoportok mutat-
koztak be, ezenkívül pedagógusaink és növendékeink is felléptek. Kö-
szöntőt mondott: Bencze István polgármester úr. A műsor elején Geren-
day Éva rajz-földrajz szakos tanár kiállítását nyitottuk meg. A gyönyörű
alkotásokat több év terméséből válogatta ki a tanárnő, és a nagyterem
bejáratánál állította ki. A műsorban szerepeltek: a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda és Bölcsőde néptáncosai Pergel Renáta vezetésével, a Dömsöd-
Nagytemplomi Református Egyházközség Kórusa – zongorán kísért és
vezényelt Földváriné Balikó Mariann, a Dömsödi Széchenyi István Álta-
lános Iskola szavalói: Hernyik Gergely, Farkas Boglárka, Bak Szimonet-
ta, Csécs Nikolett. Fellépett a Dömsödi Szent Márton Kórus – vezényelt
Bőcze Tamás, a Ju és Zsu Társulat: Juhász Botond, Jánosi Boglárka,
Ócsai Juli, Csikós Zsuzsi, Fehér Richárd. Iskolánk volt növendéke, Tóth
Ilona Éva egy Debussy művet adott elő fuvolán, zongorán kísérte: Föld-
váriné Balikó Mariann. Ócsai Juli előadta a Színészdalt.

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

Színjátékosaink az őszi ünnepekről meséltek – Gábor Tünde tanárnő
felkészítésében. Társastánc tanszakosaink egy keringőt táncoltak – felké-
szítő tanár: Bábel Brigitta. A szolfézs csoportok és a kamarakórus az ősz-
ről és a dalról énekeltek. Felkészítő tanár: Földváriné Balikó Mariann,
zongorán kísért: Berki Artúrné.

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
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Zenész fellépők: Balogh Tirza (km. Bai Barbara tanárnő), Keszthelyi
Tímea, Keszthelyi Mátyás, Belényi Csenge, Horváth Bíbor, Timár Rená-
ta, Végvári Vivien, Kadók László Levente, Sándor Emma, Timár Renáta
növendékek. Makádról Baski Sándor és Keresztesi Málna képviselte a
zongora tanszakot.

Végvári Vivien – Palásti Vivien – Kanderka Andrea Julianna tanárnő
egy furulya triót, végezetül Sándor Emma – Stasinski Hugo Jerzy – Ka-
dók Boglárka – Kanderka Andrea Julianna tanárnő egy klarinét kvartettet
adott elő.

A szóló hangszereseket Földváriné Balikó Mariann kísérte zongorán.
A koncert végén fogadást tartottunk, ahol a sütizés mellett beszélget-

hettek egymással a fellépők és a közönség.

Köszönetet mondok valamennyi felkészítő pedagógusnak, és minda-
zoknak, akik segítettek a rendezvények lebonyolításában: Bábel Brigitta,
Bai Barbara, Berki Artúrné, Földváriné Balikó Mariann, Gábor Tünde,
Halassyné Székely Orsolya, Kanderka Andrea Julianna, Kovács Ferenc,
Nagy Máté, Varga Anett, Pádár Ágnes, Szakál László Károlyné, András
Krisztina.

Köszönöm a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ vezetőjé-
nek és dolgozóinak, hogy a kétnapos rendezvényhez helyszínt és tech-
nikai segítséget nyújtottak.

Külön megköszönöm Vass Ilonának, hogy fényképeket készített a ren-
dezvényen.

Köntös Ágnes intézményvezető
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Október 23.-i megemlékezés képekben

Fotók: Vass
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