
Szent István ünnepén ismét a hivatal előtti tér
volt az emlékezés helyszíne. Szabó Péter és
Szappanos Tibor nagytiszteletű úr imádsága után
Dr. Almási Mihály professzor úr osztotta meg
velünk néhány gondolatát a Szent Korona hazaho-
zataláról, amelyben tevékenyen részt vett! Nem
érdemtelenül  kapott ezért magas rangú állami ki-
tüntetést! Pánczél Károly képviselő úr ünnepi be-
szédében hangsúlyozta, hogy mint ahogyan a tör-
ténelem során oly sokszor, most is Európa legfőbb
védelmezői mi vagyunk és az is maradunk! 

A megemlékezés keretében adhattam át a Kép-
viselő úrnak azt az okiratot és emlékérmet, amely
szerint a Képviselő-testület döntése értelmében
ettől a pillanattól kezdve Pánczél Károly Dömsöd
Díszpolgára lett! Úgy gondolom, valamennyi La-
kótársunk megelégedésére! Szívből gratulálok és
megjegyzem, hogy minden hazai településnek
ilyen parlamenti képviselőt kívánok!!!

Ispán Ignác képviselőtársam, a Településfej-
lesztési Bizottság elnöke átadta az arra érdeme-
seknek a Szép Dömsödért Emlékplaketteket.
Szerencsére idén is volt bőven miből válogatni,
a bőség zavarával küzdöttek a bizottság tagjai!

Csak egyetlenegy mondatban szeretném mél-
tatni hivatali kollégáimnak a munkabírását! Idén
is azon kevés település közé tartozunk a térség-

ben, amelyben a jegyző nem rendelt el igazgatási
szünetet, így egész nyáron ügyfeleink rendelke-
zésére álltunk! Remélem, megelégedésükre!

Írásaimban nem nagyon szoktam halálese-
tekről írni, most mégis megteszem! Az egész
nagyközségünket megrázta Gacsné Gábor Ma-
riann igazgatóhelyettes asszony halála! Pótol-
hatatlan veszteség érte nemcsak a családot, ha-
nem egész településünket! Biztos vagyok ab-
ban, hogy a tanítványain túl még nagyon sokan
emlékezni fognak Rá, mindazok, akik ismerték
és szerették! 

Az elmúlt hetekben a Hajós-kastélyt megsza-
badítottuk az évtizedek alatt felhalmozódott
lim-lomtól! A héten kapunk rá végleges választ
a különböző szakértőktől, hogy mennyi marad-
hat meg a régi épületből, és melyek azok a ré-
szek, amelyeket teljesen át kell építeni! 

Amikor e sorokat írom, már második napja
esik az eső! Ez a nagymennyiségű csapadék aztán
kihozza a tényleg legnagyobb problémánkat, az
utcáink többségének a minősíthetetlen állapotát!
A belterületen is találkozhatunk rossz állapotban
lévő, nehezen járható utakkal, viszont az üdülőte-
rületen, illetve a külterületeken ilyenkor szinte bo-
káig érő sárral, kátyúk sokaságával küzdhetünk!
A legnagyobb problémám az, hogy külső segítség

nélkül a következő évtizedben sincs esélyünk
ezeket az utcákat, utakat olyan szintre hozni, hogy
az ott lakók elviselhetőnek gondolják! Rengeteg
energiát – fizikait és anyagit egyaránt – fektetünk
bele a foltozgatásba! Tesszük ezt azért is, mert
egyre többen létesítenek ezeken a településrésze-
ken állandó lakhelyet.

Felhívom Lakótársaim figyelmét, hogy szep-
tembertől – a szolgáltató rendelkezése szerint –
Dömsödön a hulladékgyűjtés napja péntekre
kerül át! Az üdülőterületen továbbra is hétfőn
viszik el a szemetet!

Ismét benépesültek az iskolapadok. Autóstár-
saimtól fokozott figyelmet kérek, elsősorban az
oktatási intézmények körül! 

Szeptember első vasárnapja a Nagyszülők
Világnapja! Szeretettel köszöntök minden
Nagymamát, Nagypapát!              Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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Szüreti mulatság 
Dömsödön 

2018. szeptember 29-én
Erre az eseményre minden érdeklődőt

szeretettel hívunk és várunk!
Részletek szórólapokon és a kihelyezett

plakátokon, táblákon.

Pánczél Károly augusztus 20.-i
ünnepi beszéde 3. o.

Tüdőszűrés 4. o.

Bursa Hungarica Ösztöndíj 4. o.

Erzsébet-táborban Erdélyben 8-9. o.

Beszámoló a Településgazdálkodási

Csoport munkáiról 11. o.

Keresztrejtvény 13. o.

Almavásár 15. o.
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Államalapításunk ünnepén patinás környezetben, a dömsödi Község-
háza előtti tér adott otthont az augusztus 20-i rendezvénynek. A megszo-
kott hagyományos programsorban számos új elem kapott helyet. Bencze
István polgármester úr díszpolgári címet nyújtott át Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselő úr számára. Jellegzetes szimbólumaink, mint a

nemzeti zászló, az Új kenyér nemzetiszín szalaggal átkötve, Szent István
királyunk mellszobrával  bővült. Az alkotás Berki Géza keze nyomát di-
cséri, Ő készítette és adományozta településünknek. A Szép Dömsödért
emlékplakettek elkészítését Csikósné Ócsai Juli vállalta.

Augusztus 20-án, a községi ünnepségen imát mondott Szabó Péter re-
formátus lelkipásztor, ünnepi Isten-
tiszteletet tartott Szappanos Tibor
baptista lelkipásztor.

Kerek negyven esztendeje annak,
hogy a magyar Szent Koronát az
Amerikai Egyesült Államok haza-
szállította Magyarországra. Ennek
körülményeiről beszélt dr. Almási
Mihály baptista lelkipásztor, aki
részt vett a diplomáciai művelet le-
bonyolításában.

Pánczél Károly ünnepi beszédét
(melyet teljes terjedelmében a 3. ol-
dalon olvashatnak) és az ünnepi mű-
sort követően a „Szép Dömsödért”
emlékplaketteket adta át Ispán Ignác,
a Településfejlesztési Bizottság elnö-
ke és Bencze István polgármester úr.

Az ünnepi megemlékezés koszo-
rúzással ért véget.

Vass Ilona
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Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testületének a Díszpolgári cím
adományozásáról szóló 6/2017. (IV. 21.)  rende-
letének szövegéből

„Díszpolgári cím és annak adományozása
5. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,

attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztisztelet-
ben álló személyeket méltó elismerésben része-
síthesse, valamint személyüket és cselekedetei-
ket megfelelőképpen értékelve állíthassa példa-
ként a jelen és az utókor elé, „Dömsöd Díszpol-
gára” elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári
cím) címet alapít.”

Pánczél Károly 1998 óta tagja a Magyar Or-
szággyűlésnek. Az április 8-i választáson hato-
dik alkalommal kapott lehetőséget Pest megye,
illetve a 11. számú választókerület lakóinak
képviseletére. A hat alkalomból négyszer egyé-
ni választókerületben szerzett mandátumot, míg
kétszer a FIDESZ Pest megyei listáján kapott
megbízatást.

Önkormányzati képviselőként már az első
ciklusában megismerkedhettem Pánczél képvi-
selő úrral, de napi munkakapcsolatban 2010-től
vagyok Vele. Húszéves parlamenti képviselősé-
ge alatt nagyon kevés olyan önkormányzati ren-
dezvény volt, amelyen valamilyen funkcióban
ne vett volna részt. Nagyon sokszor ünnepi szó-

nokként, de jó néhányszor passzív szemlélő-
ként, résztvevőként is. Dömsöd nagyközség
képviseletét mindig is szívügyének tekintette,
hiszen itt arányaiban valamennyi választáson
többen szavaztak Rá, mint a választókerület te-
lepüléseinek többségében! 

A konszolidáció során, amikor még nem a
teljes összegű tartozás eltörléséről volt szó,
Pánczél Károly elkísért a BM-be, és elérte azt,
hogy az eredetileg tervezett 60% helyett 70%-
ban legyünk konszolidálva.

Pályázataink sikerében aktív részt vállalt, így
a BM-es út, illetve közbiztonsági pályázatoknál
is. Ez volt a szerepe az energetikai pályázatnál
is, amelynek során négy nagyon fontos épüle-
tünk újult meg, az iskola, a Dabi óvoda, a „zöld-
kereszt” és a sportcsarnok épülete. A hídépítés-
nél hathatós közbenjárására kaptunk kiegészítő
támogatást, amellyel be tudtuk fejezni az épít-
kezést. Az a pályázat, amely a Hajós-kastély át-
alakítását célozza meg egészségügyi központtá,
számunkra talán képviselőségének legfonto-
sabb láncszeme! A Képviselő úr komoly erőfe-
szítéseket tesz a most folyó „belterületi utak fel-
újítása” című pályázat sikeréért!

Pánczél Károly nemcsak a hatékony pályáza-
ti segítsége miatt népszerű a választókerület te-
lepülésein, hanem emberi tulajdonságai, felké-
szültsége miatt is! Ezt bizonyítja az a tény is,
hogy a „balos” társtelepülések polgármesterei is

Pánczél Károly képviselőségét szorgalmazták
az idei parlamenti választás kampányában. 

Fentiekre tekintettel Dömsöd Nagyközség
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Pánczél
Károly országgyűlési képviselő részére Döm-
söd Díszpolgára címet adományozza.

Dömsöd, 2018. július 13. 
Bencze István polgármester

Varsányi Antal alpolgármester
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„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb
a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a
jövőbe.”                                               Babits Mihály

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves dömsödi ünneplők!
A mi nemzedékünknek megadatott, hogy a

történelmet tagoló évezredek egyikéből átlép-
hettünk a másikba, megünnepelhettük államisá-
gunk ezeréves múltját.

Immár 1018 esztendeje, hogy első királyunk,
Szent István megkoronázásával a magyar nép a
keresztény hitben egyesült Európa népeivel.
Azóta Magyarország a keresztény Európa szer-
ves része. Ez biztosította a magyarság fennma-
radását és évszázadokon át betöltött meghatáro-
zó szerepét. Magyarország ma is Szent István
államalapító művén nyugszik. 

István király műve nyomán virágzó állam
alakult ki a Kárpát-medencében. A magyar
állam az évszázadok során, feltartóztatva a
Nyugat elleni támadásokat, hozzájárult a ke-
resztény világ fejlődéséhez. Az eltelt bő ezer
év alatt kialakítottuk a magunk összetéveszt-
hetetlen, egyéni kultúráját, amely egyszers-
mind elválaszthatatlan része az európai nem-
zetek sokszínű közösségének. A magyar ál-
lam és a magyar nemzet Szent István látnoki
személyisége, isteni gondviselésben bízó
küldetéstudata és vasakarata révén vált alkal-
massá arra a történelmi szerepre, amelyet
ezer éven keresztül betöltött. 

A keresztény hit felvétele és a keresztény ál-
lam kiépítése tette lehetővé, hogy a magyarság
visszaverje a létére törő támadásokat, hogy ne
csak győzelmeiben, de a hódoltságok, megszál-
lások, feldarabolások és diktátumok idején is
megőrizze erkölcsi tartását, és túléljen öröknek
hitt, hódító birodalmakat. 

Mit jelent nekünk ez az ünnep? 
Magyarországot. Magyarország városait, csen-

des falvait, kanyargó folyóit, zöld-üvegtükrű ta-
vait, alacsony-szép hegyeit, apátságait, vihar-
verte templomait. Még mindig gyönyörűséges
ez az ország – és működik. Szétszaggatták föld-
jét, de fénylő búzatáblái ragyognak, kifosztot-
ták, de szorgos kezek újjáépítették, rég nincs
tengere, de nem vált sivataggá. 

Nagy bátorság kellett alapítani egy országot.
Erős kőpillérekre építeni, hogy megmaradjon
világviharokban. Népmentéssel, a hit által. Szi-
gorral, vasmarokkal, a kereszt jelével, csak
hogy szét ne hulljunk, mint oldott kéve.

Amíg őrizzük és vállaljuk ezt az ünnepet,
Szent István szellemi és politikai hagyatékát,
van esély, van remény, hogy még sokáig tart
számunkra a kegyelmi idő. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István királyunk öröksége bevésődött

az őt követő magyarság ösztöneibe, tudatába és
lelkébe, az az örökség mindig egyesíti a földraj-

zi térben és a történelmi időben szükségszerűen
elkülönült magyarok nemzedékeit Vereckétől
az Al-Dunáig, az Őrvidéktől Csángóföldig.

Az 1241-es tatárjárást túlélő magyarok, a
Mohács után szétszakadó ország alávetettségbe
süllyedő magyarjai, a nemzeti önrendelkezés
visszaállításáért küzdő kurucok vagy az 1848-
as forradalom magyarjai, az első világháború
lövészárkaiba vezényelt magyarok, a Trianon-
ban megcsonkított, halálraítélten is újjászülető
és megmaradó ország és nemzet magyarjai, az
1956-ban az istentelen és embertelen idegen túl-
erővel szemben puszta kézzel harcba szálló ma-
gyarok, az összeomló kommunizmus romjai
alól 1990-ben kimenekülő és új életet, új rendet
kereső magyarok, akik számára a Szent István
által megteremtett valóságból, a független-ke-
resztény magyar államból, államalapító király
örökségéből merítettünk vigaszt, példát, erőt és
célt ahhoz, hogy ismét valósággá építsük az esz-
méinket.

Kedves dömsödiek!
Független, szabad, keresztény Magyaror-

szág.
Szent István trónra lépésétől a napjainkig el-

telt 1018 esztendőben a magyar nemzet mind-
összesen 576 esztendőt élhetett egy önrendelke-
ző magyar állam keretei között, míg 442 eszten-
dőt idegen fennhatóság alatt vergődve, vagy ön-
rendelkezési jogától megfosztott, alárendelt ál-
lam keretein belül volt kénytelen megélni.

442 év alárendeltségben, 442 nyomós érv
amellett, hogy mi, mai magyarok a XXI. szá-
zadban is oltalmazzuk Szent István királyunk
örökségét: önrendelkező nemzeti államunkat és
keresztény hitünket.

Napjainkban Európában politikai és eszmei
küzdelem zajlik az európai nemzetek állam-
fenntartói képességének aláásása, az európai
társadalmak szétzilálása és az európai államok
felszámolása érdekében. A világban vannak
erőcsoportok, amelyek elég erősnek érzik ma-
gukat arra, hogy alárendeljék saját érdekeiknek
Európát. Azok az erők, amelyek az elmúlt évti-
zedekben a szabadság jelszavát hangoztatva,
mindent megtettek annak felszámolásáért.
Azok az erők, akik a népakarat által meghatáro-
zott közjó helyett a magánérdeküket akarják ér-
vényesíteni. Most az Európai Egyesült Államok
jelszavát tűzve zászlajukra indulnak rohamra az
európai nemzeti államok ellen. 

A küzdelem az európai erőforrások megszer-
zéséért zajlik, azon erőforrásokért, amelyek fö-
lött jelenleg még az európai nemzeti államok
polgárai által demokratikusan megválasztott
kormányok rendelkeznek. 

Az Unió nemzeti kormányainak összesített
költségvetése évi több mint 7 ezer milliárd euró.
Az arctalan és nem számon kérhető spekulán-
sok az Európai Egyesült Államok paravánja
mögött kívánják mindezt birtokolni.

Az európai erőforrásokért folytatott politikai
küzdelem ideológiai eszköze az európai embe-
rek nemi, családi és nemzeti azonosságtudatá-
nak gyengítése, a tolerancia és szolidaritás szá-
monkérésével a bűntudat mesterséges felkeltése
az európai emberekben annak céljából, hogy
könnyebben beletörődjenek az európai civilizá-
ció rendjének felszámolásába és az európai em-
ber számára alárendeltséget eredményező új
rend kialakításába. 

Szent István mai magyar népe azonban nem
kíván lemondani államáról, hitéről és azonos-
ságtudatáról. 

2018 tavaszán is arról döntöttünk, hogy úgy
építjük újjá a magyar államot, hogy az képes le-
gyen szolgálni és megvédeni a nemzetet. Olyan
gazdaságot építünk, ami nem a pénzügyi speku-
lációkon, hanem értékteremtő munkán alapul,
arról döntöttünk, hogy megerősítjük magyar
azonosságtudatunkat, keresztény kultúránkat és
nemzeti összetartozásunkat, segítjük a nemzeti
tagállamok együttműködésén alapuló Európai
Uniót abban, hogy Európa ne csak versenyké-
pes legyen, hanem az európai embereké is ma-
radjon.

Kedves Ünneplők!
Az előttünk álló idők nehéz próbáiban való

helytálláshoz adjon a Jóisten bölcsességet, erőt
és szövetséges európai sorstársakat Szent István
magyar követőinek!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Pánczél Károly ünnepi beszéde augusztus 20-án
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap Idő

Hétfő 8.00–12.00, 
13.00–17.30

Kedd Nincs

Szerda 8.00–12.00, 
13.00–16.00

Csütörtök Nincs

Péntek 8.00–11:30

dr. Bencze Zoltán jegyző

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke 

minden héten 
hétfőtől péntekig 

délután 15.00-től 16.00 óráig 
tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2018. szeptember 26. szerdán 
14-15 óráig

KORONA SÁNDORKORONA SÁNDOR
képviselő úr tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ

Ügyfélfogadás az
OMK-ban:

Hulladékszállítással 
kapcsolatosan:

péntekenként 13-18 óráig.

ELMŰ részéről:
keddenként 14-18 óráig, 
péntekenként 8-12 óráig.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy Dömsöd nagyközségben

2018. 10. 02-től 
2018. 10. 12-ig

Tüdõszûrést 
tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:

Hétfőn: 11:30–17:30 óráig
Kedden: 8:00–13:45 óráig

Szerdán: 11:30–17:30 óráig
Csütörtökön: 8:00–13:45 óráig

Pénteken: 8:00–13:45 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 el-
rendelt összeg. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. A 14-18 év
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de be-
utaló és szülői beleegyező nyilatkozat szük-
séges. A törvény által kötelezetteknél, illetve a
18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az okta-
tási törvény ezt előírja, a vizsgálat természete-
sen 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!

A Dömsödi
Általános

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

igényesen
felújított 

nagytermét,
mely alkalmas rendezvények, baráti,
családi összejövetelek megtartására

(max. 60 fő)!
Érdeklődni lehet: 

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

ipartestulet.d@pr.hu

című állandó kiállítás

megtekinthető az Iparos körben

minden hétköznap délelőtt, ill.

csoportoknak előre megbeszélt

időpontban, tárlatvezetéssel.

Érdeklődni a következő

számokon: 

Szabó Andrea: 06 30 5947 169

Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

AA  DDöömmssööddii
ÁÁllttaalláánnooss

IIppaarrtteessttüülleett
hhíírreeii

KútfúrásKútfúrás 110-es csatorna-
csővel – garanciával.

06-30-964-0485

Bursa HHungarica ÖÖsztöndíj 22018
Az ösztöndíjról teljeskörű felvilágosítás az

önkormányzatnál, illetve a település hon-
lapján érhető el (www.domsod.hu).
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A GGYERMEKJÓLÉTI SSZOLGÁLAT HHÍREI

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig, Péntek: 8–11.30 óráig.

Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is ügyfélfogadást tartunk.
Elérhetőségeink:

Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.

2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)
Telefonok:

06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezető, 
Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)

06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)
06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)

fax: 06-24-523-147, e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu
Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az
ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségé-
nek, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyez-
tetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása ér-
dekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális se-
gítést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább na-
pi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve el-
tartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Egyéb szolgáltatásaink:
• A nyári felzárkóztató program, • Adományok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor, • Játszóház, kézműves foglalkozások, • Állás-

kereső klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és Gyermekjóléti Központ) 
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata:
– állandóan hívható; – telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás; segít-

ség mozgósítása; – kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatók-
kal, akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

Dömsöd – Áporka – Apaj Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

Rajzpályázat eredménye

Állami kitüntetést
vehetett át…

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy
augusztus 17-én Budapesten a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Köz-
pontban tartott központi ünnepségén augusztus 20-a alkalmából a HON-
VÉD VEZÉRKAR FŐNÖK kitüntetéseket és elismeréseket adott át.

TÓTH SÁNDOR alezredes állami kitüntetésben részesült.
Felelős vezetői beosztásban végzett kiemelkedő munkája elismeréséül

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült.

A Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
„Ilyennek látlak én Dömsöd” rajzpályázatának I. helyezettje Tímár Rená-
ta (7 éves) rajza lett, melyet szeretettel osztunk meg az újság olvasóival,
már csak azért is, mert ez a rajz pár év múlva már csak emlék marad a
dömsödiek számára.



A dömsödi óvodában immár hagyomány,
hogy szívből jövő jókívánságokkal, meglepetés
műsorral, terített asztalnál köszöntik fel azokat a
kollegákat, akiknek szolgálati teljesítése mér-
földkőhöz érkezett. Így volt ez augusztus 31-én
is, amikor Madarász Mária, Tóthné Kalló Judit
és Sas Gábor 30 éves jubileumi alkalmára gyűl-
tünk össze.

A kollegák és a Polgármester Úr szívből jövő
jókívánságai, a meglepetés műsor egykori tanít-
ványoktól és az örömteli együttlét az, ami iga-
zán ajándék, ami igazi értéke ezeknek az alkal-
maknak. Megállni a mindennapok taposómal-
mában és örülni a másik embernek, a másik em-
ber munkájának!

Az ünnepi alkalom háziasszonya Tassi Lász-
lóné volt. Alkalmi gondolatait itt olvashatják:

Köszöntõ
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit

ezen az egyszerű hétköznapon, amit ünnepivé
tesz 3 kedves ember köszöntése.

Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívá-
sunkat, hogy együtt köszönthessük Marikát,
Jutkát és Gabit, a mi Sasinkat a 30 éves közal-
kalmazotti jubileuma alkalmából.

Három ember, három életút, három különbö-
ző személyiség. És mégis, van valami közös
hármójukban… A 30 év, az óvoda, a gyerekek
szeretete…

Mennyi, de mennyi minden belefér 3 évti-
zedbe…?! Hányan lépték át az óvoda kapuját
ennyi idő alatt… Kollégák, munkatársak, szü-
lők, gyerekek… Voltak vidám, voltak nehéz, sőt
elkeserítő, néha már-már lehetetlennek tűnő
dolgok, feladatok, amikre mégis megoldást kel-
lett találni. Töretlen hitük a munkájukban és a
gyerekekben adott erőt, energiát, kitartást vé-
gigcsinálni, s így jött, jöhetett létre ez a 30 év. 

Talán nincs még egy munka, hivatás, ahol
ennyi kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ugyan-
akkor ilyen sok siker, ennyi szeretet, kellemet-
len és kellemes meglepetés éri az embert.

Az, hogy a gyermekek hogyan érzik magukat
és milyen élményekkel gazdagodnak az óvodá-
ban, az ott lévő felnőttektől függ nagyrészt. És
most szándékosan nem írtam óvónőt, mert
ugyanúgy hat rá a dajka néni, az asszisztens és a
szerelő-karbantartó is. Igen, a szeretet, a példa
független a státusztól, a beosztástól. Csakis az
embertől önmagától függ, és ebben mindhár-
man élen jártok, példaértékűek vagytok. 

„Lehet hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de
soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érez-
ték magukat a szavaidtól.”

Ez az idézet jól tükrözi a ti munkátokat. Nem
emlékszem, hogy láttam volna olyan gyermeket,
aki ne lett volna vidám, mosolygós a környezete-
tekben. A séták, a kirándulások, a közös mókák,
munkák, a Gabi bácsival való barkácsolások…
Lehet, hogy a használt eszközöket nem jegyezték
meg, de hogy jól érezték magukat, az egy életre
megmaradt az emlékeikben.

A legnemesebb feladatra vállalkoznak azok,
akik a gyermekeket tudásra, szívbéli jóságra ta-

nítják, miközben tudásukat, jóságukat és szere-
tetüket osztják meg velük, és a mindennapok-
ban példaként állnak meg előttük. Mert a peda-
gógus nem csak oktató-nevelő, hanem a jó pe-
dagógus példa, sok esetben példakép. És most
itt ismételnem kell magam, hogy nem is kell ah-
hoz feltétlenül pedagógusnak lenni, mint látjuk
– elég embernek, nagybetűvel „JÓEMBERNEK”
lenni, akiben hatalmas a szeretet. 

Ti ilyenek vagytok. Örülök, hogy együtt dol-
gozhatok veletek. 

Végezetül két idézetet szeretnék megosztani,
mert mindkettő szinte rólatok, nektek íródott:

„Céljaink csak akkor tudnak megvalósulni,
ha képesek vagyunk elhinni, hogy amire törek-
szünk, nem lehetetlen.”  

Bizony, nektek is így jött össze ez a 30 év…      
És a másik:
„Soha ne félj túl boldoggá tenni egy gyerme-

ket. A boldogság az a légkör, ahol a szeretet ki-
fejlődik.”

Kedves Marika, Jutka, Gabi…! 
Most fogadjátok nagyon sok szeretettel a kö-

szöntők műsorát, ami mi másról is szólhatna
ezek után, mint a gyerekekről, óvodáról,
szeretetről…
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Jubileumi ünnepség az óvodában

Fotók: Vass
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Augusztus 04-én szombaton örvendezve elevenítették fel általános iskolai emlékeiket mindazok, akik 1968-ban Tóth István tanár úr osztályából bal-
lagtak el. A találkozó helyszíne csaknem fél évszázad távlatában már nem az iskola épülete volt, hanem a gyönyörű természeti környezetben elterülő
Halastó-félsziget, melynek gondos tulajdonosa Orosz Lajos. Az alapos szervezés nem volt hiábavaló, hiszen sokan eljöttek, jelen voltak. Köszönet
ezért Ambruska Margitnak, Faragó Mártának, Orosz Lajosnak és mindazoknak, akiknek fontos volt, hogy 50 év múltán ismét találkozhassanak.

Az eredeti ballagási fotót és az 50 éves találkozón készült felvételt közreadta Faragó Márta.

Ballagási tablókép 1968-ból:

Ülő sor: Horváth Éva; Orosz Lajos; Ónodi Zsigmondné Irmuska néni; Laczi Pál; Kónya Miklósné; Decsov Lajos; Kluch Rózsa; Gálna Sándor;
Kovács Zsuzsa; Bártfai Róbert; Nagy Judit.

Első álló sor: Csizmadi István; Ambruska Margit, Faragó Márta; Hegedűs Ilona; Bárány Erzsébet; Uhrin Irén; Pleskovics Margit; Gáspár Erzsébet;
Ispán Brigitta; Nagy Ilona; Gyöngyösi Ilona; Zsoldos Mária; Fehér Károly; Várkonyi Kálmán.

Felső álló sor: Szekeres Zoltán; Sallai Károly; Dobos Gyula; Pék László; Tóbisz László; Ispán Zoltán; Tóth István osztályfőnök; Orosz István;
Kiss György; Rogocz Zoltán; Gulyás Gyula; Szűcs Dániel.

Hátulsó álló sor: Répás Lajos; Földvári József; Illés Zoltán.

50 éves általános iskolai osztálytalálkozó

Hétfő: Zárva

Kedd: 10-16

Szerda: 10-16

Csütörtök: 10-16

Péntek: 10-16

Szombat: 08-12 

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.

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár

nyitva tartása

2018-ban az 50 éves osztálytalálkozón résztvevők:

Első sor: Várkonyi Kálmán; Ambruska Margit; Orosz István; Orosz Lajos.
Álló sor: Faragó Márta; Ispán Brigitta; Zsoldos Mária; Szűcs Dániel; Nagy Judit;

Nagy Ilona.
Hátsó álló sor: Csizmadi István; Gulyás Gyula; Illés Zoltán; Gáspár Erzsébet; Pék

László; Tóbisz László; Ispán Zoltán.



A több éves hagyo-
mányt folytatva idén is
zenések s vidámak vol-
tak a nyári esték Döm-
södön havonta egyszer,
igaz, most nem a Petőfi

Múzeum kertjében, udvarán (mert csapadékos volt a nyár), hanem a Kis-
herceg Gyerekházban. A nyitó előadás közönségét „Nevetni szívből”
címmel a Kiskunlacházi Versbarátok Körének vidám, zenés irodalmi elő-
adása szórakoztatta. Közreműködtek: Boross Nikolett, Bőcze Bernadett,
Fekete Szilvia, Gulyás László, Gulyásné Gál Katalin, Lakcsikné Szabó
Magdolna, Lakcsik Viktória, Majoros Zoltán, Pető László. A műsort Ko-
vácsné N. M. szerkesztette. Az irodalmi kalandozás után egy nagyon te-
hetséges fiatalember, Bobák Soma szóló zongora estjével zárult a prog-
ram, a közönség nagy örömére. A júliusi, második zenés estet sem fogad-
ták kegyeikbe az égiek, így újra csak a Gyerekházban kellett megtartani
ezt az igen kedves, magas színvonalú és hangulatos zenés programot.
„Lélektől – lélekig” címmel vehetett részt a közönség egy zenés, verses
utazásban Szlifka Rita Szilvaréta és Varga Zoltán előadásában. A záró ze-
nés estet már eleve a Gyerekházba hirdettük meg, mert arra a hétvégére is
bizonytalan volt az előrejelzés. A szép számmal megjelent közönség nem
bánta meg, hogy újra fedett helyen kellett egy jó hangulatú és színvonalas
előadást megnéznie. „Retro Rádiókabaré” címmel humoros jelenetek,
történetek, pantomim az Iringó Színjátszó Kör előadásában volt látható és
hallható. A program végén szokásos módon volt egy kis vendéglátás retró

módra és persze beszélgetés jó sokáig. A programunk nem valósulhatott
volna meg, ha a technikai hátteret a Gáborok nem biztosítják, valamint ha
a Gyerekház nem áll a rendelkezésünkre. Köszönjük Szabó Gábornak és
Kis Gábornak, valamint a Kisherceg Gyerekháznak a segítséget. Jövőre
veletek ugyanitt, vagy szerencsésebb esetben az 1996 óta megszokott he-
lyen, a Petőfi Múzeum udvarán találkozunk.

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
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Ebben az évben első alkalommal hirdették meg  magyarországi diákok
számára azt a lehetőséget, hogy egy hetet töltsenek el az erdélyi Hargitán
lévő Erzsébet-táborban. Amint megpillantottuk ezt a felhívást, elhatároz-
tuk, hogy megpróbáljuk, hátha sikerül tanulóinkat eljuttatni erre a helyre.
Azok kaptak lehetőséget, akik a tanévben versenyeken vettek részt és ér-
tek el eredményt, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. Nagy örömünkre
sikeresen pályáztunk! Augusztus 12-én 34 tanuló és 2 kísérő el is indult
Dömsödről az erdélyi tájak megismerésére, az ivói Erzsébet-táborba.

Katona Marcell (6. osztály):
„Hosszúnak indult ez a tábori út, de hamar elment. A vonatút nagyon jó

volt. Sokat hülyéskedtünk. Elindultunk és utána nekem olyan volt, mintha
csak 3 óra lett volna az egész, de kb. 14 óra volt a vonat. 

Első nap, amikor odaértünk, fel is mentünk Erdély legmagasabb pont-
jára, a Madarasi Hargitára. Kemény 1801 méter magason voltunk, és
gyönyörű volt a kilátás. Még építettünk kövekből egy szép magas tornyot
is. Eljött az este, és még akkor sem volt unalmas. Sokat játszottunk vacso-
ra előtt és után is.

Második nap magyar idő szerint 6 órakor keltünk, és utána 15 perccel
mentünk a reggeli tornára. Utána következett a reggeli, amíg a Tesók (tá-
bori segítők) megnézték a szobákat, hogy mennyire tiszták, rendesek. Utá-
na voltak programok. Elsétáltunk a közeli Vadasparkba, ami akkora volt,
mint 900 focipálya. 

A következő reggel is a reggeli tornával kezdődött. A reggeli után stran-
dolni mentünk. Már alig vártuk. De többet voltunk kint beszélgetni, mint
fürödni. Utána jött a vacsi, a táncház és a disco. Nagyon jó volt.

A 4. nap is úgy indult, mint a többi. A program a tábori olimpia volt. Jó
volt. Este volt egy koncert a Gold Bandtől. Nagyon élveztük. A végén so-
kan táncoltak is közülünk. A műsorban néptáncosok és modern táncosok
is szerepeltek. A tábortűz az eső miatt sajnos elmaradt.

Az utolsó nap is úgy kezdődött, mint a többi. Mint mindennek, a tábor-
nak is eljött a vége. Mielőtt elindultunk volna haza, elmentünk még Pa-
rajdra, a sóbányába. Én persze, ahogy elterveztem, megnyaltam a falat és
a szobrokat is. Egész sokáig ott voltunk, de olyan volt, mintha csak egy

perc lett volna. Aztán következett a hazaút. Ez is hosszú volt, de megérte.
És ezt az egészet csak a tanároknak és az iskolának köszönhetjük, mert ők
neveztek a pályázatra, és ha nem segítenek, hogy jó tanulók legyünk, ak-
kor ez az egész nem lett volna. Szóval az egész iskola nevében tudom mon-
dani, hogy nagyon KÖSZÖNJÜK!”

Balogh Virág (7. osztály):
„Augusztusban én is részt vehettem az erdélyi Erzsébet-táborban. 
Rengeteg sok jó programban volt részünk, mint például tábori olimpia,

csapatversenyek, gyalogtúrák, Ki mit tud (amin én is indultam egy szava-
lattal). Az első két napon megismerkedtünk a táborral, a szerdai napot
fürdőben töltöttük, a csütörtök sportosan telt el (számháború, pingpong,
röplabda, íjászat, foci stb.). Az este a Gold Band zenekar koncertjével és
diavetítéssel zárult. Pénteken a közeli nevezetességeket tekintettük meg,
majd este Csíkszeredáról indult a vonatunk Budapestre.

Remélem, máskor is részt vehetek ilyen táborban. Köszönöm szépen a
lehetőséget Szilvi néninek és Marika néninek!”

Liptai Áron (6. osztály):
„A táborban sok embert ismerhettem meg és új barátokat szerezhettem.

A táj, amit láthattunk, gyönyörű volt. A bátorságpróbát élveztem a legjob-
ban, ahol még az arcunkat is kifestették.

Köszönöm szépen a lehetőséget Marika néninek és Szilvi néninek, hogy
én is ott lehettem.”

Sas Zsuzsanna (7. osztály):
„Nagy izgalommal készültem az utazásra. Az egész kiránduláson a

hangulat nagyon jó volt. A táboron belüli programokban általában külön-
böző csapatokban kellett helytállni. Ennek alapja a megismerkedés volt
(összesen 135 gyerek volt a táborban). Én személy szerint nagyon élvez-
tem a reggeli tornától kezdve az esti takarodóig minden programot. Na-
gyon örülök, hogy eljuthattam Ivóba, és hogy sok baráttal, tapasztalattal
térhettem haza.”

Bődi Péter (8. osztály):
„Nekem a legjobb élményem a másik iskola csapata, akik Adonyból ér-

keztek! Velük volt a legjobb, és még mindig tartjuk a kapcsolatot!”

Erdélyben táboroztunk

A hagyomány kötelez minket, s ápoljuk
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Bányai Dorina (8. osztály):
„Szerintem a tábornak egy nagy előnye a többivel szemben, hogy csak

egy épület van, ezért sokkal családiasabb a hangulat, és ezt tapasztalni le-
hetett a tábor alatt is. Egy nagy család lettünk a tábor végére! Köszönjük
Szilvi néninek és Marika néninek, hogy megszervezték, hogy eljussunk
Ivóba, és köszönet az ottani szervezőknek is! Egy nagyon jó tábor részesei
lehettünk!”

Szabó Anna (5. osztály):
„Egész nyáron izgatottan vártam az Erzsébet-tábor kezdetét, ami az el-

ső, szüleim nélkül töltött, külföldi nyaralásom volt. Az út egy nagyon
hosszú, de izgalmas éjszakai vonatozással kezdődött, majd odaérve reg-
geli után hegyet másztunk, ahol rengeteg képet készítettünk. Nekem a leg-
jobban a sok program közül az éjszakai bátorságpróba, a Gold Band ze-
nekar koncertje, valamint a nagyon rövid éjszakák tetszettek, amiket végig-
beszélgettünk és nevetgéltünk a barátaimmal. Utolsó nap ellátogattunk
Parajdra, a sóbányába, majd indultunk haza. Nagyon vártam, hogy haza-
érjünk Dömsödre.”

Vella Donát (8. osztály):
„Örültem a lehetőségnek, amikor megtudtam, hogy mehetek én is Er-

délybe iskolatársaimmal. Még sose jártam Magyarország határain kívül,
ettől még izgalmasabbá vált a várakozás.

Tudtuk, hogy nagyon hosszú lesz az út, ráadásul éjszaka vonatoz-
tunk a legtöbbet. Már a megérkezésünk napján a szállás elfoglalása
után eltúráztunk a Hargitára, ahol gyönyörű kilátás fogadott ben-
nünket. Sose fogom elfelejteni! A szállásunk rendkívül tiszta volt, a
szobák nagyon kényelmesek.

Második nap reggel tornával kezdtünk, ahogy eztán minden reggel.
Majd ellátogattunk egy Vadasparkba, ahol legjobban nekem a róka tet-
szett. De lehetett lovakat és egy őzt is simogatni. Nagyon barátságosak
voltak. Felmásztunk egy vadlesre is, ahonnan láthattuk a park állatait. Es-
te bátorságpróbán vettünk részt. Itt kaptunk matricát is, ha kiálltuk a pró-
bákat. Nem volt könnyű, mert ijesztgetések mellett kellett feladatokat telje-
síteni.

Harmadik nap Szentegyházára buszoztunk strandolni. Este a szálláson
néptáncoltunk. Körökbe rendeződtünk és együtt táncoltunk.

Negyedik nap délelőtt bajnokságokon vettünk részt, és sorversenyen.
Délután a Ki mit tudon iskolánk tanulói több győzelmet is arattak, büszkék
voltunk egymásra! Este az élő zenei koncerten a Gold Bandet hallgathat-
tuk meg. Tetszett, hogy sokféle, eltérő műfajú zeneművet is előadtak.

Az estéket a szálláson játékkal, sétákkal, beszélgetésekkel töltöttük. Jó
volt együtt lenni, egymást még jobban megismerni!

Utolsó nap összepakolás után sétáltunk egy nagyot. Hegyek, dombok

között haladtunk, találkozhattunk helyi lakosokkal. Láttunk igazi székely-
kapukat is.

Felkerestük Tamási Áron síremlékhelyét. Elbuszoztunk a Parajdi Sóbá-
nyába, ahol láthattunk ásványokat, faragott bútorokkal berendezett ter-
meket, sok-sok a helyiek által kézzel készített ajándéktárgyat.

Délután Csíkszeredára buszoztunk, ahol vonatra szálltunk és elindul-
tunk hazafelé.”

Imre Péter (7. osztály):
„Nekem az erdélyi utazás nagyon tetszett. A táborban jók voltak a

programok. Az én kedvencem a Parajdi Sóbánya, a számháború és a
túrázás volt. Köszönjük Szilvi néninek és Marika néninek, hogy elvit-
tek bennünket!”

Baranya Ábel (6. osztály):
„Augusztusban lehetőségem volt eljutni Erdélybe, Ivóba az Erzsé-

bet-táborba. Vonattal utaztunk. A kirándulást Szilvi néni és Marika
néni szervezte.

Az első napon, miután megérkeztünk, mindenkinek megmutatták a szo-
báját. Utána az Erzsébet-dal hívott minket aznap pl. hegyet mászni. Fel-
mentünk a Madarasi Hargita legmagasabb pontjára, 1801 méterre, ahol
fotózkodtunk és kövekből tornyokat építettünk. Miután hazaértünk, meleg
ebéd várt minket. A pihenő után bemutatkoztak a szervezők. Csoportokat
alkottunk, és kezdődött az „Egy perc és nyersz” nevű játék.

Másnap reggel az ébresztő után reggeli torna volt, ez minden ott töltött
napon megismétlődött. Szintén minden nap volt tisztasági verseny a szo-
bák között. A reggeli után kezdődtek a programok.

Az egyik napon elmentünk egy Vadasparkba, ahol láttunk szarvasokat.
A park területe 900 focipályányi volt. A parkban több mint 700 állatfaj ta-
lálható, ebből egy róka és egy szarvastehén volt szelíd.

A hét folyamán gyógyvizes fürdőbe is eljutottunk. Az egyik este bátor-
ságpróbán vettünk részt. Sötétedés után kezdődött a játék. Az erdőben a
fák között kellett haladnunk, miközben ijesztgettek minket. A programok
között szerepelt még Ki mit tud, illetve különböző bajnokságok: tollaslab-
da, röplabda, számháború, íjászat, foci, pingpong.

Utolsó nap eljutottunk Korondra is, ahol lehetőségünk volt emléktár-
gyakat vásárolni. 

Remek volt ez az egy hetes tábor! A programok színesek, tartalmasak
voltak. Máskor is szívesen mennék!”

Perger Panka (6. osztály):
„Az erdélyi táborral kapcsolatban nekem csak pozitív élményeim van-

nak. Minden fantasztikus volt! Az utazás, a szállás, a programok a tábor-
ban... Legjobban talán Hargita tetszett a gyönyörű kilátással. Hálás va-
gyok, hogy lehetőséget kaptam ezen részt venni, felejthetetlen 1 hét volt!”
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Előző cikkem óta (április) a 10 riasztási számunk
50-re emelkedett. Ebben voltak tűzesetek, balese-
tek, viharkár-felszámolások és téves jelzések is.

Néhány kiemelkedő eset:
– Májusban Ráckeve Somlyó-szigetre vonul-

tunk közúti balesethez, ahol egy Ford Tranzit egy
fának hajtott, és a sofőr lába beszorult. Őt a rácke-
vei kollegákkal közösen feszítővágó segítségével
szabadítottuk ki, majd mentőhelikopterrel szállí-
tották kórházba.

– Június elején Dömsöd – Tass közötti részre
(Tass 51-es híd) kaptunk riasztást, ahol két kamion
utoléréses balesetet szenvedett. Itt a dunaújvárosi
kollegákkal közösen számoltuk fel az esetet.

– Aztán ebben a hónapban jött az éjszakai szél-
vihar, és egész éjszaka, de még másnap is több fát
kellett eltávolítanunk háztetőkről, villanyvezeté-
kekről vagy éppen úttestről.

– Augusztusban a vasútállomásra kaptunk jel-
zést, mert egy személyvonat ismeretlen okokból
túlfutott a mellékvágányon. A túlfutás miatt a fővá-
gányra hajtott fel, ezzel teljes vágányzárat képezve.
A szemből érkező vonat 400 méterre állt meg ettől
a szerelvénytől, mert a vezetők figyeltek, és mű-
ködtek a biztonsági berendezések is. A tűzoltósá-
gokra (Ráckeve, Szigetszentmiklós, Dömsöd) azért
volt szükség, mert az álló vonatokról az utasokat
buszokra kellett átszállítani, és a vonatok nem pe-
ron mellett álltak, így kb. 1 méter szintkülönbség
mellett kellett a vonatokat elhagyni. Kint lévő egy-
ségek legénységei leszállásban segítették az utaso-
kat az esetleges balesetek elkerülése végett.

Szeptember 1-jével lejárt a helyi rendeletben
égetést tiltó időszak. Továbbra is kérjük tisztelettel
a lakosságot, hogy a jogszabálynak megfelelően
végezze az égetést.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 13/2016. (XII. 2.) önkor-
mányzati rendelete a köztisztaságról és a szer-
vezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet
módosításáról

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. §
(1) bekezdés a) pontja, a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában
szereplő felhatalmazás alapján alkotott 5/2011. (II.
17.) rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbi-
ak szerint módosítja.

1. § A rendelet 31. §-a a következők szerint mó-
dosul:

„31. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisíté-
se elsősorban komposztálással történhet. Az ösz-
szegyűjtött, de nem komposztált falevelet, gazt,
gallyakat a közszolgáltató az általa meghatározott
rend szerint elszállítja.

(2) Amennyiben a nem komposztálható, illet-
ve nem komposztálandó kerti hulladék, avar
elégetésére kerül sor, akkor az égetést a (3) be-

kezdés szerinti kivétellel minden szerdai és pén-
teki napon 12 óra és 19 óra között kell végrehaj-
tani.

(3) Az égetés tilos minden év június 1. és
augusztus 31. között, és december 15-től ja-
nuár 15-ig terjedő időszakban.

(4) A tűzgyújtás folyamán a tűzgyújtásra vo-
natkozó szabályokat be kell tartani.”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Bencze István polgármester   

dr. Bencze Zoltán jegyző
Jelen rendelet kihirdetve a Dömsödi Polgármes-

teri Hivatal hirdetőtábláján (2344 Dömsöd, Petőfi
tér 6.) 2016. december 2-án.

dr. Bencze Zoltán jegyző

KÖZELEG A MUSTGÁZ SZEZONJA
A nyár vége a szüret, ezzel együtt a bortermelés

fontos időszaka, amelynek egyik jellemző ve-
szélyforrása a mustgáz. Évről évre csaknem tucat-
szor riasztják miatta a tűzoltókat, és bár egyszerű a
balesetek megelőzése, szinte egyetlen esztendő
sem telik el tragédia nélkül.

A köznyelvben mustgáznak nevezett anyag tu-
lajdonképpen egyszerű szén-dioxid, ami a gyü-
mölcs erjedése (a cukor alkohollá alakulása) során
keletkezik. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegő-
nél másfélszer nehezebb, ami zárt térben, a levegőt
kiszorítva, a padló szintjétől tölti fel a helyiséget.
A szén-dioxid önmagában nem mérgező, de mivel
kiszorítja a levegőt a pincéből, oxigénhiányos álla-
potot idéz elő a zárt térben. A mustgáz miatti oxi-
génhiány szédülést, álmosságot, eszméletvesztést,
végül akár fulladásos halált okozhat.

A mustgázzal kapcsolatos balesetek a borospin-
cék szellőztetésével, illetve szén-dioxid-érzékelők
telepítésével megelőzhetőek. Alkalmazható a köz-
ismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy
gyertyával ellenőrzi a pince levegőjének összetéte-
lét. Fontos azonban, hogy a gyertyát ne vállmagas-
ságban, előre kinyújtott kezében tartsa a pincébe
igyekvő, hanem engedje derékmagasság alá. A leg-
egyszerűbb megoldás egy lapátra – vagy más kerti
szerszámra – helyezett mécsest, gyertyát tartani láb-
magasságban. Amennyiben a láng kialszik, az egyér-
telmű bizonyítéka annak, hogy nincs elegendő oxi-
gén a pincében, azonnal el kell hagyni a helyiséget.

A szén-dioxiddal telített helyiségbe csak sűrí-
tett levegős légzőkészülékben lehet biztonságo-
san bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos
balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhí-
vó számot és kérje a tűzoltók segítségét!

DARAZSAKKAL KAPCSOLATBAN
Méhek és darazsak otthonunkban

Több olyan rovarral is találkozhatunk, amely
csípése nagy fájdalommal és esetenként enyhe, rit-
kábban súlyos következményekkel jár. Közülük
leggyakrabban a darazsak és a méhek keltenek ria-
dalmat. Ezek a rovarok jellemzően csak akkor tá-

madnak emberre, ha veszélyben érzik magukat,
kaptárjukat vagy fészküket. A veszélyes helyzetek
legjobb megelőzése, ha elkerüljük a fészket és
nem ingereljük őket. A rovarokat vonzzák a szaba-
don hagyott ételek, cukros folyadékok, ezért a sza-
badban mindig csomagoljuk be vagy zárjuk el a
magunkkal vitt élelmiszereket. Egy kis odafigye-
léssel könnyen megelőzhető a baj, elkerülhető egy
kellemetlen találkozás ezekkel az ízeltlábúakkal.

Amennyiben méhek vagy darazsak közvetlenül
a lakóhelyünk mellett telepedtek meg, ne kísérel-
jük meg házilagos módszerekkel eltávolítani a
fészket és a rovarokat, hanem hívjunk szakértő se-
gítséget!

Ezen a területen a megfelelő szakemberek az er-
re specializálódott méhrajbefogók, illetve darázsir-
tók. A tűzoltóság erre a feladatra nincs ellátva a
megfelelő szakfelszereléssel, szakképzéssel és vé-
dőruhával!

A Pest megyei (Ráckeve és környéke) méhraj-
befogó és darázsirtó szakemberek elérhetőségei:

Taligás Ferenc 70/702-2430 méhbefogás
Mester Miklós 70/935-3621 méhbefogás, da-

rázsirtás
Amennyiben a rovarok közvetlenül a lakóhe-

lyünk mellett telepedtek meg, illetve olyan helyen
tartózkodnak, hogy emberekkel való érintkezésük
elkerülhetetlen, ne kíséreljük meg házilagos mód-
szerekkel eltávolítani a fészket és a rovarokat, ha-
nem hívjunk szakértő segítséget. A szakemberek
folyamatosan frissülő országos listája az elérhető-
ségeikkel együtt, megyénkénti bontásban megta-
lálható a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság honlapján.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-
lentést tesz, azt minden esetben a 105-ös szá-
mon tegye meg legelőször, de ezt követően a
Dömsödi Tűzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék az
erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszá-
mon. A késlekedés nagy kárt okozhat vagy
akár emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van!  105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segít-

se önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: 
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET         
Egyesület számlaszáma: 
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalun-

kon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a
Facebook-on találhatóak.                                                  

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

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

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

Dömsöd ÖTE eseményei – májustól augusztusig 
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A hónap elején a Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám alatt készítették elő a
kollegák a park területét. Az ott lévő pince felső szigetelését és terepren-
dezést végeztek. Tervek szerint itt egy kis emlékparkja lesz a katolikus
templomnak, ahol annak 5 ólomablaka is kiállításra kerül majd.

A művelődési ház alsó szintjén található melegítő – tálaló konyha is
megújult az ügyes kezeknek köszönhetően. Még az építéskor oda került
csövek el lettek burkolva, új csúszásmentes járóburkolatot kapott, és a
bútorzat (szekrények, asztalok) is megújultak, illetve egy tisztasági festést
is kapott.

Az augusztus 20-i ünnepségre és a tűzijátékra is készültünk. Néhány nap-
pal előtte már a zöldfelület karbantartásával foglalkozó dolgozóink az érin-
tett területeken füvet vágtak, szemetet szedtek, valamint a tűzijáték fel-
lövésének helyet adó egyik stég bejáratánál kijavítottuk a partot, ami már
leszakadt és balesetveszélyes volt. Pénteken „kizászlóztunk” az 51-es, Pető-
fi, Bajcsy és a Szabadság utcában is. 20-án reggel székeket, asztalokat szál-
lítottunk és helyeztünk ki a hivatal elé a vendégek és a fellépők számára.

Egy kis csapat elkezdte a Hajós-kastély kiürítését és a mennyezeti va-
kolat eltávolítást, hogy a szakemberek, mérnökök munkáját elősegítsük a
felújítási munkálatok elkezdéséhez.

A hónapban több más feladatot is ellátunk vagy elkezdünk, és még a
mai napig is dolgozunk rajtuk. Ilyen a zöld felületek folyamatos karban-
tartása és a kátyúzás is. „Megtolásra” került a Szenttamási út, a Kisfaludy
utca, Holló utca. A Fogoly köz is elkészült, itt is gépi munkával eltávolí-
tottuk a saras felületet, leszedésre került a padka, elvégeztük az ottani fák
karbantartását, és egy murvaréteget kapott az utca felszíne, hogy esős
időben is lehessen rajta közlekedni.

Folyamatban van a Kőrisfa utca, ahol szintén a saras felület leszedése
után a padkázást és a fák karbantartását már elvégezzük. Mivel ez a rész
nagyon belvizes, itt elkezdtünk egy végleges árkot kiépíteni, amely
helyenként a széles részen nyitott, a keskeny részeken pedig zárt becsö-
vezett lesz. Ez az árok a 2013-ban kikotrott Tókert zártkerti csatornába
vezeti a vizet, ami pedig a „Kisdunába” vezetődik el.

Cikkemből is látszik, hogy mennyi feladatunk van és mennyi mindent
próbálunk megtenni a faluért sokszor erőnkön felül. Kérem a tisztelt
lakosságot és mindenkit, aki bármely módon akár csak rövid ideig is de
Dömsödön lakik, hogy gondozza környezetét. Kevesen vagyunk állandó-
sok, és már a közmunka programban is csak pár személy van, aki a
település szebbé tételén tud dolgozni. Legfőképpen kérem, hogy minden-
ki a maga előtt lévő zöldfelületet vágja, gondozza. Az ingatlana vagy az
ingatlanáról kilógó bokrokat, faágakat vágják le, tartsák karban, hogy a
gyalogos forgalmat ne akadályozzák. Kis csapatunk nem tud mindenhol
mindent megcsinálni, de egy önkormányzati rendelet szerint elsősorban
ez amúgy is lakossági feladat, ezért kérem, mindenki tegye meg, hogy
rendet tart a portája előtt is. Ha nekünk kell, mi vagyunk ezzel leterhelve,
akkor parkjaink, útjaink, épületeink karbantartása csúszik, amiket minden
dömsödi vagy idelátogató lát és használ.

Bajcsy-Zsilinszky út 1.:

Művelődési ház:

Tisztelettel: 
Pongrácz József Településgazdálkodási Csoport vezető-helyettes

Településgazdálkodás Augusztus
Ebben a hónapban is sok feladat hárult kis csapatunkra
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Állatorvosi tanácsok
Nyugat-nílusi láz lovakban

Idén augusztus elején kisebb közegészségügyi pánikot váltott ki az
embereknél influenza-, illetve maláriaszerű tüneteket produkáló, sze-
rencsétlen együttállás esetén akár halálos szövődményekkel is járó
fertőzés. A Flaviviridae családba tartozó WNV (West Nile Virus) ví-
rusa a lovakat is megtámadja. Csakhogy míg a humán praxisban csu-
pán a megelőzés és a tüneti kezelés áll rendelkezésre, addig a lovak
részére több mint másfél évtizede rendelkezésre áll a védőoltás a
nyugat-nílusi láz ellen. Ráadásul többféle vakcinával (igaz, hogy a
vakcina ára több mint kétszerese az egyéb betegségek ellen  használt
vakcináknak).

Hazánkban már több mint 10 éve előfordul és okoz lovakban megbete-
gedéseket a nyugat-nílusi láz vírusa. A nyugat-nílusi láz halálos kimene-
telű formájával szerencsére csak kevés lótartó találkozik. A nyugat-nílusi
vírust szúnyogok terjesztik vérszívás útján, és leggyakrabban madarak
fertőződnek meg vele. A belőlük vért szívó szúnyogok pedig újabb és
újabb madarakat – vagy madarak híján lovakat és embereket – fertőznek
meg. Késő nyáron, kora ősszel ugyanis, amikor a vándormadarak elhagy-
ják nyári élőhelyüket, a szúnyogok új táplálékforrás után néznek, így a lo-
vak és az emberek lesznek elsőszámú célpontjaik.

Ezzel magyarázható, hogy a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedé-
sek szezonálisan jelentkeznek: hazánkban a legtöbb esetet rendre augusz-
tus és október között regisztrálják.

A nyugat-nílusi vírussal fertőződött lovak közül körülbelül minden ti-
zedik mutat klinikai tüneteket, a lovak 80-90%-a tehát tünetmentesen vé-

szeli át a fertőzést. A betegség enyhe formáját a lovak egy része átvészeli
és felépül. 100 lóból 2-3 esetében halálos kimenetelű a betegség.

Kezdeti tünetek: bágyadtság, étvágytalanság, láz, enyhe kólika, teljesít-
ménycsökkenés, bőr túlérzékenysége, enyhébb mozgáskoordinációs prob-
lémák, melyet gyakran merevségként vagy sántaságként értékel a lótartó.

Súlyosabb tünetek: fej-nyak környéki izomzat rángása, remegése, fej ol-
daltartás, botladozás, a hátulsó testfél gyengesége, egyensúlyzavar, egyen-
súlyvesztés, koordinálatlan mozgás, viselkedésbeli zavarok, aluszékony-
ság, agresszió, evési zavarok, nyelési nehézség, a nyelv lógása, rosszabb
esetben a ló el is fekszik és akár már segítséggel sem képes újra felállni.

Mint a legtöbb vírus okozta betegség, így a nyugat-nílusi láz ellen sincs
hatékony ellenszer, a kezelés célja ezért a ló általános állapotának javítása,
a másodlagosan kialakuló tünetek kezelése és a ló támogatása abban, hogy
átvészelje a vírusfertőzést, majd abból regenerálódni tudjon. A prognózis
nagymértékben függ az azonnali és megfelelő ellátástól, a betegségre gya-
nús állatok kezelését késlekedés nélkül meg kell kezdeni. A betegség korai
szakaszában a legnagyobb az esély arra, hogy a ló sikeresen átvészeli a fer-
tőzést, az elfekvő lovak esetében sajnos a prognózis nagyon rossz, ilyenkor
gyakran már nem marad más választás, mint az eutanázia.

A nyugat-nílusi láz megelőzésének egyik alapja a rendszeres vakciná-
zás, amit akár már féléves korban el lehet kezdeni. A lónak 3-5 hét időkü-
lönbséggel két oltást kell kapnia. A védőoltást ezután évente egyszer kell
ismételni, célszerű ezt a tavaszi időszakban, még a szúnyogok tömeges
megjelenése előtt elvégeztetni. A nyugat-nílusi fertőzésen vagy a betegsé-
gen átesett lovak hosszan tartó védettséggel bírnak, vakcinázásuk ezért a
legtöbb esetben nem indokolt.

dr. Siket Péter   
állatorvos

Nagyon érdekes lesz, amiről most írni fo-
gok! Ugye mindannyian emlékszünk arra,
azt tanultuk meg már gyerekkorunkban, úgy
szocializálódunk, hogy csak pozitív érzelme-
ket szabad megélni. (Ne haragudjunk, ne
irigykedjünk, ne civakodj, ne legyél dühös,
ne szorongj, ne félj, ne legyél magányos, ne
legyél rémült, ne legyél gyanakvó,…) Mit je-
lent egy gyerek olvasatában ez?! Nem érez-
hetsz, ne engedd meg magadnak a negatív ér-
zelmeket, nyomd el magadban!

Pedig az érzelmi hullámzások – hacsak
nem állítunk akadályt az útjukba – legtöbb-

ször gyorsan, intenzíven és maradvány
nélkül lecsengenek bennünk. Nincs ez
másképp a negatív érzelmeinkkel sem. So-
kan azonban arra szocializálódtunk, hogy a
negatív érzelmek „rosszak”, „károsak”.

Érzelmi hullámaink lehetnek, ez teljesen
természetes. Az életünkben nem lehetünk
csak pozitív, nem lehetünk mindig csak a po-
zitív oldalon, mert képtelenség! Itt is meg
kell lennie az egyensúlynak! Fogadjuk el az
érzéseinket, és vizsgáljuk meg, hogy miért
érezhetünk így?! Tudatosítsuk, hogy honnan
jön, mi vagy ki váltja ki ezt belőlünk, és fi-
gyeljünk a viselkedési reakcióinkra.

Kezdjük el figyelni, hogy amikor átélünk egy
érzelmet, mi történik pontosan! A testünkben,
az elménkben, az arckifejezésünkkel… ez a
tudatos jelenlét és figyelem fontos és gazdagí-
tó tapasztalásokat hozhat számunkra érzelme-
inkről, testi és lelki működésünkről.

Saját életemből szeretnék egy példát elme-
sélni. Mindig úgy működtem, és a gyereke-
imtől is elvártam, hogy ne haragudjanak egy-
másra. Ha vitatkoztak, egymást bántották,
mindig arra kértem őket, hogy ne tegyék, ne
haragudjanak egymásra, béküljenek ki. Volt
olyan, amikor a békülésre kértem őket annak
ellenére, hogy ez az érzés bennük még meg
sem született. Miért működtem így? Gyerek-
koromban mindig azt mondták nekem, hogy
ne haragudj a másikra, nem szabad haragud-
ni! Felnőtt koromra teljesen elnyomtam ezt

az érzést magamban, és a gyerekeimtől is ezt
vártam el. 

Így azt tanuljuk meg, hogy a negatív érzése-
ket ne érezzük, ne figyeljünk oda rájuk, vagy pe-
dig gyorsan próbáljunk meg valamilyen pozitív
érzést „létrehozni” magunkban. A helyzet azon-
ban az, hogy éppen hogy az elfojtás, a tudomásul
nem vétel nem hasznos nekünk. Meg nem élt ér-
zéseink nem tűnnek el  nyomtalanul, hanem va-
lamilyen módon „megőrződnek” – akár úgy,
hogy a testünkben, a zsigereinkben tároljuk őket.
A legjobb, amit tehetünk, hogyha elönt minket
egy nehéz érzés, egyszerűen benne maradunk,
megfigyeljük, mi is zajlik bennünk, s elfogad-
juk, hogy most éppen ez történik. Érdemes
mindezt az önmagunk iránti együttérzés atti-
tűdjével tennünk – azzal, hogy bármi is zajlik
most bennem, az teljesen rendben van, és sze-
retetteljes kíváncsisággal, barátságossággal
fordulok ezek felé az élmények felé. Az érzel-
mek – természetükből fakadóan – keletkeznek
és elmúlnak, a nehezek éppúgy, mint az öröm-
teliek. A legjobb, amit tehetünk, ha feltétel nél-
küli barátságossággal és kíváncsisággal tekin-
tünk rájuk, hiszen ők (lelki) életünk kiemelkedő-
en fontos részei. Fejlődésünket szolgálják.

Vannak esetek, amikor úgy érezzük, hogy
egy bizonyos problémánál megakadunk, blok-
kolódunk, nem tudjuk megoldani. Ez is teljesen
természetes! Merjünk segítséget kérni!

Kudarné Pap Zsófia
coach-kineziológus

TEST-LÉLEK-SZELLEM EGYENSÚLY III.
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VÍZSZINTES
1.: Bács-Kiskun megyei megyei jogú város,

az első megfejtés
10.: a távolba
11.: fának is van
12.: tengeri emlős
14.: a földre
15.: ő és ő
16.: gyorsan megy
18.: állóvíz
20.: a jód vegyjele
21.: a többesszám jele
22.: finom tengeri halfajta
24.: létezik, fellelhető
26.: feje fölé tart
28.: római egyes
29.: középen adta!
30.: magyar honvéd altábornagy, József
31.: isit előzi meg!
33.: hosszú magánhangzó
34.: az arzén vegyjele
35.: a csontok és az izmok közötti szalag
36.: focimeccs lényege
38.: Balaton melletti város Zala megyében,

a második megfejtés

FÜGGŐLEGES
1.: tejet adó állat hímje
2.: minden őse, ősei, régi irodalmi nyelve-

zettel
3.: a szén vegyjele
4.: őslény része!
5.: konyhakerti növény, bimbó is van ilyen
6.: apró emlős, mókus
7.: mennyiségi egység
8.: eleven
9.: tisztelet, elismerés
13.: élettelen test
17.: nyom, lök
19.: véd, oltalmaz
23.: a nitrogén vegyjele
25.: jószívű
27.: főleg gyermekeket szórakoztató történet
28.: hajlat, kanyar
31.: áraszt, zúdít
32.: cselekvést, létezést kifejező szófaj
35.: lekvár
37.: kutya szállása
39.: egyik kötőszavunk
40.: a magyar autójelzés

Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás 
Harsányiné Dobos Ildikó 

élelmiszerüzletében 
(Dömsöd, Váczi u. 15.).

AZ ÚJSÁGBAN TALÁLHATÓ
PÁLYÁZATI SZELVÉNYT

KIVÁGVA, NÉVVEL, CÍMMEL,
MEGFEJTÉSSEL,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A

GYŰJTŐKBE! 
KÖSZÖNJÜK!

A JÚLIUSI SZÁM 
PONTOS MEGFEJTÉSE:

„HALÁSZTELEK,
VERESEGYHÁZ”

A JÚLIUSI SZÁM NYERTESE:
CZIMRE LAJOSNÉ

DÖMSÖD, KIS-DUNAPART 17.

A NYEREMÉNY FELHASZNÁLHATÓ
2018. OKTÓBER 31-IG.

A megfejtéseket leadhatják: 
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert), 

Harsányiné Dobos Ildikó 
élelmiszerüzlet 

(Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette: 
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDŐ: VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 38.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018. október 10.

2018. szeptemberi szám megfejtése:

Név, lakcím:

Kérjük kivágni és leadni:



A Dömsödi Hírnök XXVIII. évfolyamának 8. számában részletesen tudó-
sítottam mindarról, hogy miként ünnepelte Fűr község fennállásának 750.
kerek évfordulóját. Erre a különleges alkalomra 2018-ban került kiadásra a
Fűr című könyvecske, mely dokumentálja a felvidéki falu jellegzetességeit,
természeti adottságait, lakóinak szokásait és napjaink lehetőségeit.

A kiadvány összeállítására Zachar Stepanka polgármester asszony vállal-
kozott. Az olvasókhoz intézett előszavában polgármester asszonyt idézem:

„…Mi, fűriek, joggal lehetünk büszkék községünkre. Elődeink történel-
me előre predesztinálta jelenünket, amely a jövőnk egyfajta záloga. Nem
felejthetjük el a gyökereinket, hogy honnan jöttünk, az elődeink által vég-
hezvitt nagy dolgokat, de a hibákat sem, amiket elkövettek.

Ha megbecsüljük történelmünket és elődeink értékeit, a felgyülemlett
gazdagságot felkínálhatjuk falunk látogatóinak is.

… A termőföld, a föld erejének tisztelete jelképpé vált számunkra, mely
címerünkben is megjelenik. Annak ellenére, hogy a mezőgazdasági mun-
ka nehéz és igényes, falunkra továbbra is jellemző. Gabonát, olajos növé-
nyeket, zöldséget, gyümölcsöt, szőlőt termelnek itt, új szőlőfajtákat neme-
sítenek, és a borászok minőségi borokat termelnek. ….”

A könyvecske borítóján látható felvételt ifj. Korpás András készítette.
Az őszi tájkép páratlan panorámát nyújt a fűri Öreghegyről egészen a
Zoborig. Jobb felső sarkában jól látható a község címere, melyben a han-
tok a jó termőföldet, a kalász a kenyeret, az ekevas a föld megmunkálását
szimbolizálja.

A kiadvány tartalmi
felépítése a községi szim-
bólumok (pecsét, címer,
zászló) részletes ismer-
tetésével és az első írá-
sos emléktől (1268) in-
dít. A történelmi háttér
évszázadokon át meg-
határozta az itt élők
mindennapjait, gondo-
lok itt egészen a tatár-
dúlástól a török vé-
szen át a Felvidék el-
csatolására s az azt kö-
vető megkülönbözte-
tett bánásmódra.

A fűri emberek szor-
galmának és kitartó, szí-
vós munkájának, vala-
mint az ősök tiszteletének és hitének köszönhetően a településnek voltak
fejlett és kevésbé aktív időszakai, de ma iskolája, temploma, polgármeste-
ri hivatala van.

A füzetben megjelent korabeli fotókon követhetjük nyomon a fűriek
népviseletét, valamint a falukép változásait is.

Az „Újkori történelem” c. fejezetben az egyes fejlesztések dátumsze-
rűen kerültek felsorolásra, mely áttekinthető az olvasó számára. 

Néhány fűri lakos visszaemlékezése is megjelenik a kiadványban, szí-
nesítve és hitelesítve az eltelt több évtizedes időszak eseményeit.

A kötetben helyet kaptak a falu jeles személyiségei, akik öregbítik Fűr
nevét. 

Számos turisztikai látványosság várja az ideérkezőket, melyek bemuta-
tásával egy másik fejezet foglalkozik.

Végül a fűri szőlők történetét foglalja össze ifj Korpás András, zárás-
ként pedig bemutatásra kerülnek a fűri borászok.

A rendkívül igényes és reprezentatív Fűr című könyvecske átfogó ké-
pet ad az olvasónak a faluról s az itt élő emberekről.

Vass Ilona
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Fűr és környéke a felvidéki nyitrai bortermelő vidék részét képezi.
Lágy lankáin, a falu határában gondosan művelt szőlőültetvények húzód-
nak, présházakkal, pincékkel.

Gazdáik különös figyelmet szentelnek a szőlőnek s az abból készült
bornak egyaránt. Szerte a világban részt vesznek termékeikkel borverse-
nyen, szőlőt nemesítenek s a termesztésben is új utakat keresnek.

Ennek apropóján a Dömsödi Hírnök 2012. augusztusi számában szá-
moltam be dr. Korpás András szőlőnemesítési eredményeiről, 2015-ben
Jávorka Tamás fiatal szőlőtermelőnél tett látogatásom élményeiről. Most,
2018-ban Tamasek Zoltán családi borászatáról, vállalkozásáról szeretnék
röviden írni.

A tősgyökeres fűri származású gazda vagy üzletember számára igen
fontos a növényvédelem biológiai alkalmazása, annak terjesztése. Vállal-
kozását erre alapozva működteti. A bioTomal termékeivel, szakmai ta-
nácsadással, előadásokkal segíti mindazokat a növénytermesztőket, akik
biotermesztésre, növényvédelemre kívánnak átállni és bio termékeket
előállítani.

Tamasek Zoltán számára a szőlő, a szőlőültetvény nagyon sokat jelent.
Nemcsak a megélhetését biztosítja, hanem egyben kikapcsolódást és a bé-
ke szigetét is jelenti. Ottjártamkor büszkén vezetett végig a szőlősorok
közt, s lelkesen beszélt a biotermesztés alkalmazásáról. Örömmel nyug-
tázta, hogy egyre több gazda áll rá a bio termesztésre. Van aki csak kaszál-
ja a szőlősorok közét, van aki kultivátorozza, mások pedig őszi növény-
társítást alkalmazva négyévente más-más kalászossal vetik be a sorok kö-
zét, és olyan is van, aki csepegtető rendszerrel oldja meg a növény vízellá-
tását. A növényvédelem is biológiai alapokon nyugszik, hiszen a kemiká-
liákkal való permetezést nem alkalmazzák.

A nádtetős présház frissen meszelt fala vakítóan fehérnek tűnt, különö-
sen a dombtetőről lefelé kémlelve a szőlősorokat. Szinte mindig van vala-
milyen gyümölcs a szőlőben, mely frissítőként szolgál a látogatónak. Így
kóstolhattam meg a zamatos sárgabarackot, ribizlit és málnát. A panorá-
ma csodálatos, a levegő friss, szinte minden tökéletes…

Egy érdekes kis építményen
akadt meg a szemem, amiről első
látásra nem tudtam eldönteni, mi
is lehet. Házigazdám elmagya-
rázta, hogy ez egy saját kivitele-
zésű rovárház. Ez a készítmény
lehetővé teszi a környezetünkben
élő rovarok megfigyelését, meg-
óvását. Méhek, katicabogarak és
más hasznos bogarak otthona,
így a biokertészkedés fontos ele-
me. Otthon, házilag nagyon egy-
szerűen elkészíthető, egyetlen ki-
tétel, hogy természetes anyagok-
ból állítsuk össze.

A jövő útja éppen ez, hogy
környezetünket képesek legyünk
megőrizni és azt átadni utódaink-
nak.

Szöveg és fotó: Vass Ilona
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ALMAVÁSÁR A GYÜMÖLCSÖSBEN
Szigetbecse és Makád közötti út mellett

szeptember 8-tól szeptember 30-ig minden nap 9-16 óráig
széles fajtaválaszték õszi és téli almákból.

Tel.: 06-30-94-43-526

A fûri borászok egyike: Tamasek Zoltán



A dömsödi múzeum számos látogatót fogadott mind az állandó, mind
pedig az időszaki kiállításain és más rendezvényein.

Júniusban a helyi kézművesekkel közösen indítottuk útjára Nyitott Por-
ta névre keresztelt rendezvényünket. Ennek célja az volt, hogy mind a he-

lyiek, mind pedig az itt nya-
ralók megismerjék, megte-
kintsék kézműveseink sokol-
dalú, kreatív alkotó tehetsé-
gét. Igyekeztünk folyamato-
san jelentkezni, így nemcsak
júniusban, hanem júliusban
és augusztusban is el lehetett
látogatni a Nyitott Portára. 

Ezeken az alkalmakon az épületben időszaki kiállítás várta a látogató-
kat. A Lengyel Kutatóintézet és Múzeum gondozásában áll az a  Szent
László kiállítás, mely a nagy királyhoz kapcsolódó helységneveket és a
hozzá kötődő legendákat tárja az érdeklődők elé.

Idén ismét helyet tudtunk biztosítani a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat által szervezett napközis gyermektábornak.

A múzeum szervezésében „Bazsonyi 90” címmel tartottunk könyvbe-
mutatót és nyílt kiállítás a dömsödi Református Gyülekezeti Házban.

Bazsonyi Arany idén töltötte volna 90. életévét. Ebből az alkalomból je-
lent meg Szigorú időrendben című verseskötete, melynek ősbemutatója ja-
nuár 13-án Szekszárdon volt. A bemutató egyben kiállításmegnyitó is volt
a művésznőre emlékezve, mely április 20-tól Ráckevén volt megtekinthe-
tő. Ezt az anyagot láthatta Dömsödön a nagyközönség egy hónapon át.

A múzeum által szervezett kiállítások mindegyike, valamint a kézmű-
ves udvar a XXIV. Dömsödi Napok rendezvényeihez méltón illeszkedett.

Vass Ilona 
múzeumvezető
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Nyári hónapok a múzeumban

Vezeti a megyei III. osztály
tabelláját a Dömsöd

Dömsöd : Újlengyel 5:1 (2:1)
Rosszul kezdődött a mérkőzés. Palotait, aki a kezdő csapatba volt je-

lölve, nem engedte játszani a bíró, hiszen nem volt rendben a játéken-
gedélye.

Már a 12. percben vezetést szerzett a vendég csapat. Ez némi riadal-
mat okozott a dömsödi közönség soraiban. A 33. percben Cserna Gábor
egyenlített, és ettől kezdve a hazai csapat irányította a játékot. További
gólszerzők: Cserna, Szabó István, Sass László 2.

Táborfalva : Dömsöd 0:5 (0:4)
Már az első félidőben eldöntötte csapatunk a mérkőzést. Gólszer-

zők: Kerekes, Szabó Z., Szabó I. 2, Cziráky.
Dömsöd : Perbál 4:2 (1:1)
A már megszokott öt gól azért nem jött össze, mert egy gólt a játék-

vezető les címén nem adott meg, és több nagy helyzet is kimaradt. Így a
92. percben Papp már csak a kapussal állt szemben, de nagy lövése né-
hány centivel elkerülte a kaput. Ilyen helyzete a vendégeknek is volt,
de Szilágyi bravúrral védett. Gólszerzők: Cserna 2, Bábel, Szabó I.

További mérkőzések:
Diósd : Dömsöd szeptember 9. 14.30
Dömsöd : Kiskunlacháza szeptember 15. szombat! 16 óra
Dömsöd : Szigethalom szeptember 23. 16 óra
Dömsöd : Délegyháza szeptember 29. szombat! 16 óra
Dömsöd : Ócsa október 6. szombat! 15 óra

Varsányi

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Fotók: Vass



„Kacskaringós
volt az indulás, a
folytatás viszont an-
nál egyenesebb. Az
az érzésem, hogy
valami láthatatlan
erő irányított erre a
pályára, ami az éle-
temmé vált. Baná-
lisnak tűnhet, de én
szeretek tanítani. A
tanítási óráimon

nem gondolok másra, csak a kitűzött célra.
Teljes odaadással és alázattal, száz százaléko-
san együtt élek vele. Minden órámon leizza-
dok. Ilyenkor nem érzem a fájdalmat. Színé-
szektől szoktam hallani, hogy a színpadon
minden gondjuk, bajuk elillan. Én ugyanezt
érzem egy tanítási órán. Itt nincs időm ma-
gammal foglalkozni, mert csak a gyerek van
és a feladat. Fontos számomra az, hogy a diák-
jaim élvezzék az óráimat, és ezt csak folyama-
tos készüléssel, megújulással lehet elérni. Cé-
lom, hogy segítsek a környezetemben lévő
gyerekeknek abban, hogy kihozzák magukból
a maximumot. Érdeklődő, kiegyensúlyozott
emberekké váljanak és szeressenek iskolába
járni.” – írta magáról Gacsné Gábor Marianna. 

Nem készült pedagógusnak, ennek elle-
nére végigjárta a ranglétrát. Huszonhat évet
tanított a dömsödi iskolában. Volt napközis
tanító néni, matematikatanár, majd osztály-
tanító. Elsőtől negyedik osztályig vitte ta-
nítványait. Ebben tudott igazán kiteljesed-
ni. Számára a nevelő-oktató munka nem
feladat, hanem a legnagyobb alázattal vég-
zett hivatás volt. Nagyon szerette a gyere-
keket, jó kapcsolatot tudott kialakítani a
szülőkkel. Határozott, következetes és na-
gyon empatikus személyiség volt.

Folyamatosan képezte magát, mindig tö-
rekedett valami újat létrehozni, akár a taní-
tásban, akár a közösség életében. Tánc- és
drámapedagógusi oklevelet szerzett, majd
ezt követően hat éven keresztül tanított
néptáncot, és a gyerekekkel játékosan sze-
rettette meg népi hagyományainkat. Ennek

példája a Mariann nevével fémjelzett Mihály-
napi vásár, amely közösségi programból in-
tézményi szintű rendezvénnyé vált.

Az újabb fordulatot a 2012. év jelentette
szakmai útján, amikor intézményvezető-
helyettesi megbízást kapott. Feladatát szív-
vel-lélekkel végezte, de mindig elmondta:
„a tanítás az én világom”. 

Igazgatóhelyettesként az alsó tagozat mun-
káját irányította. Már nem csak egy osztályt,
hanem egy egész tagozatot igyekezett kö-
zösséggé formálni. Folyamatosan újítások-
ban gondolkozott. Minden évben kitalált va-
lamit, hogy az iskola még otthonosabb le-
gyen, hogy a tanulók jól érezzék magukat.
Dekorálta a folyosókat, társasjátékokat fes-
tetett az udvarra, KRESZ délelőttöt, gyer-
meknapot szervezett, legutóbbi innovációja
pedig a nagyon sikeres Szülők Napja ren-
dezvény volt. Törekedett arra, hogy az alsós
tanítók a lehető legjobb feltételek mellett
igazi közösségként végezhessék munkáju-
kat. Összejöveteleket, karácsonyi ajándéko-
zást szervezett, legutóbb pedig saját ötlete
alapján kialakított tanári szobával várta a
nyári szabadságról visszatérő kollégáit.

Tanítóként, igazgató-helyettesként pozi-
tív példát mutatott tanulóknak, szülőknek,
pedagógusoknak. Feladatait becsülettel, a
legnagyobb szakmai alázattal végezte. So-
ha nem panaszkodott, még akkor sem, ami-
kor lett volna rá oka. Betegségével nem ter-
helte a közösséget, bizakodott, és amíg tud-
ta, tette a dolgát. 

2018. augusztus 17-én mindenkit várat-
lanul ért a hír, hogy szeretett kollégánk töb-
bé nem lehet közöttünk. Mindannyian bíz-
tunk gyógyulásában, hiszen erős volt, utol-
só pillanatáig küzdött, élni akart. Sajnos fi-
atal életét derékba törte a kór. Nagy űrt ha-
gyott maga után. 

Hiányát mindannyian érezzük, emlékét
örökre szívünkbe zárjuk. Isten veled, nyu-
godj békében, Mariann!

„Úgy ment el, ahogy élt,
Csendben és szerényen,
Drága lelke pihenjen békében.”
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„Kincses Ecclesiánk”
című állandó egyháztörténeti kiállítás a
dömsödi református gyülekezeti házban

Megtekinthető a hivatal nyitvatartási ide-
jében, vagy előre megbeszélt időpontban.

Szabó Péter: 06 30 58 895 00
Ifj. Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idő: Hétfő: 9-12 óra

Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
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
Az esetleges változásokkal kapcsolatosan a
plébánián lehet érdeklődni.

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra, 5 óra
Lelkipásztor: Szappanos Tibor

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mind-
azoknak, akik

KOVÁCS LAJOST
utolsó útján elkísérték, fájdalmunkban
osztoztak.                                       

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk. 
Enyhíti hiányát, ha álmunkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy egyszer majd mi is elmegyünk ahol ő
van, oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk
végéig, könnyes szemmel emlékezünk.”

Elhunyt KERESZTES GÁBOR 80. élet-
évében.
Fájó szívvel búcsúzik felesége, gyermekei:
Gábor és Ágnes.
Búcsúzik négy unokája: Szabolcs, Attila,
Edina, Gábor, imádott dédunokája: Lilike.
Búcsúzik menye: Ildikó.
Búcsúznak testvérei, sógora, sógornői és
azok családjai.
Búcsúzik unokaveje Zoltán, volt veje Attila
és azok, akik őt tisztelték.  (gyászoló család)

Búcsú Gacsné Gábor Marianna
kollégánktól
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

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

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
(Előjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a
rendelési idő 2018. június 25-től az alábbi-
ak szerint változik:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig

Fogorvosi rendelés: 
Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 8-13 óráig, kedd, csütörtök:
12-17 óráig, szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-13 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
időpontkérés szükséges.

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi 

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

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: szeptember 25.

A lapzárta után beérkező anyagokat, illetve
a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható megjelenés: október eleje

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Ácsné Jaksa Szilvia, Balogh Béláné, 
Bencze István, Budai Szilvia, 

Christoph Gáborné, Földvári Attila,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,

Korona Sándor, Kudarné Pap Zsófia, 
Orbánné Kiss Judit, Pánczél Károly, 
Pongrácz József, Richter Gyuláné, 

Siket Péter, Tassi Lászlóné, 
Tóth Sándorné Faragó Márta.

Készült 800 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenik meg.

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

Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

A Magyar Korona Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

HHAA  BBAAJJ  VVAANN::
defibrillátor elérhetősége 
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Született:
Korponai Ádám – Varga Beatrix Klaudia

ÁDÁM
Kovács Attila Károly – Borbély Andrea

JÓZSEF ATTILA
Nagy Ferenc – Kereszturi Dóra 

GERGŐ
Denke József – Kincses Barbara 

HANNA BARBARA
Tarr Tamás Mihály – Sipos Zsuzsa 

ÁDÁM

Házasságot kötöttek:
Tóth Gabriella – Gyökeres Lajos

Császár Nóra – Mózes Péter
Faragó Tünde Mária – Csegei Zsolt

Füki Beatrix – Sági Tibor 

Elhunytak:
Molnár Sándor 72 éves
Denke Józsefné Kiss Mária Magdolna 

64 éves
Szakos Józsefné Csaplár Margit 79 éves
Ujj Lászlóné Tormási Julianna 85 éves
Gacsné Gábor Marianna 52 éves
Fehér Jánosné Molnár-Takács Mária 86 éves

Anyakönyvi hírek

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk: 
Tárkányi Béla parancsnok: 

06-20-383-5407

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

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

Tisztelt állattartók!
A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti
rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a
Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018.
01. 01-től az alábbiak szerint módosul: 

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

– Betegellátás,
– Védőoltások beadása,
– Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása,
– Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daga-

nat-eltávolítás, baleseti sebek stb.)
– 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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Fotók: Vass
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2018. „Szép Dömsödért” díjazottak

Barna Lajos

dr. Pencz Bernadett

Gáll Endre

ifj. Badics András Mészáros Pálné

Frank SalisFrank Salis

Richter Attila Szőnyi Károly Otthon
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