
A forradalom hőseire emlékeztünk október 23-án! Az ünnepi műsor
gerincét most is a Ju és Zsu Társulat fiataljai varázsolták elénk, hitelesen
és tisztán csengőn! Már annyiszor ismétlem ezeket a megjegyzéseket,
hogy lassan tényleg közhelyszerű íze van! A tény viszont tény, ezért aztán
gratulálok és köszönöm Csikósné Jutkának és az általa vezetett fiatalok-
nak a nagyszerű előadást! Szabó István úr, a Pest megyei Közgyűlés elnö-
kének ünnepi megemlékezése tökéletesen illeszkedett az előző műsor
hangulatához, kihangsúlyozva a kitartást, a bátorságot, a hazánk szeretetét
akkor és most is!

Rögtön az ünnepet követő napon kaptuk a nagyon-nagyon jó hírt, hogy
a BM által kiírt „Önkormányzati fejlesztések támogatása” című pályáza-
ton sikeresek voltunk, és 14.616.862 forintot nyertünk a Pósa Lajos utca, a
Tavasz utca és a Határ út felújítására! A teljes beruházási költség
2.579.466 forint önrésszel egészül ki! A Képviselő-testület – gondos elő-
készítés után – meghozza a szükséges döntéseket, és a tavasz első hónap-
jára kiválaszthatjuk a legkedvezőbb ajánlatot tevő útépítő céget. Még any-
nyit, minden különösebb magyarázat nélkül, nagyon köszönöm Pánczél
Károly képviselő úr segítségét!

Lassan hozzászokunk a belterületi, kizárólag pénteki hulladékszállítás-
hoz. A hozzám érkező jelzések szerint még vannak olyan hiányosságok,
amelyek közös gondolkodással könnyen orvosolhatók. Kérek mindenkit,
hogy jelezzék felénk, ha nem a kívánalmaknak, illetve a szerződésnek
megfelelően viszik el a hulladékot! A DTKH Kft. termelési vezetőjével
folyamatosan kapcsolatban vagyok, és a felmerülő kéréseimet eddig min-
dig akceptálták és az ügyfelek megelégedésére intézkedtek! 

Komoly mulasztásomnak teszek eleget azzal, hogy megköszönöm Ber-
ki Géza művész úr nagyszerű gesztusát, amelyet irányomba, településünk
irányába mutatott! Augusztus 20-ra megfaragta István király fejszobrát, és
néhány héttel később feleségének, Gizellának a fejszobra is a szobám asz-
talára került. Berki Géza nekem adta személy szerint a két alkotást, de ezt
a nagyvonalú ajándékot csak azzal a kitétellel fogadhattam el, hogy a mű-
remekek a mindenkori polgármester szobáját fogják díszíteni! Még egy-
szer köszönöm nagyközségünk nevében!

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen derült ki, hogy Dr. Bencze Zoltán
jegyző 50.000 forintot ajánlott fel az önkormányzatnak facsemeték be-
szerzésére! A nagyszerű gesztust Szűcs Julianna képviselőtársunk meg-
toldotta azzal, hogy javasolta a képviselői csatlakozást a faültetési akció-
hoz, így fejenként 10.000 forinttal járulnak hozzá a csemeték beszerzésé-
hez! Köszönöm és gratulálok!

Immár 18. alkalommal került sor a Dömsödi Művészeti Napokra. Ezen
a rendezvényen évről évre a művészeti iskola diákjai mutatják be tudásu-
kat a különböző művészeti ágakban. Köszöntőmben elmondtam, hogy na-
gyon hálás vagyok az iskola pedagógusainak és diákjainak, mivel nincs
olyan községi rendezvény, ahol ne lépnének fel, és ne színesítenék az
egyébként is gazdag programot! Köszönet érte!

Bencze István
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Köszöntés ’90 2. o.

Sion álláshirdetések 4. o.

Kiegészítések a kutak fennmaradási engedélyezési eljárásá-
val kapcsolatban 5. o.

40 éves a dabi óvoda 8-10. o.

Iskolai álláshirdetés 13. o.

Délvidéki beszámoló 14. o.

50 éves a „lacházi ipari iskola” 15. o.

„Régi mesékre emlékszel-e még?” 16. o.

Bemutatkozik a dömsödi Kajak-Kenu Sportegyesület 17. o.

20 esztendeje nyílt a Zöldség-gyümölcs kiskereskedés 21. o.
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Szinte alig akad olyan ember Dömsödön, aki
ne ismerné a mindig mosolygós Margó nénit.
Számos kisgyermek lépteit kísérte óvodától az
iskoláig. Negyvenhárom esztendőn át tartó pe-

dagógiai elhivatottsággal a kicsiny gyermekek
nevelgetése töltötte be mindennapjait. 

Életútjának fontos állomásai: 1928. novem-
ber 19-én született Dunaszentbenedeken. Isko-
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Nekünk, dömsödieknek a Turi név ismerősen
cseng, hiszen tősgyökeres helybéli famíliát tisz-
telhetünk bennük. Turi Lajos bácsi október 29-
én töltötte be 90. életévét. Ebből az alkalomból
kerestem fel Őt, és közösen idéztük fel életének
meghatározó szakaszait.

– Lajos bácsi, hogyan emlékszik vissza
gyermekkorára?

– Tanyán születtem, szüleimnek ott volt szőlő-
je. Ez a tanya a mai napig megvan, ez a Turi Ta-
nya. Nyáron gyalog jártunk, télen meg rossz idő-
ben bent laktunk a faluban a nagymamánál és on-
nan jártunk iskolába. A középiskolát Pesten kezd-
tem el, ott laktam a nagynénéméknél, és mikor a
férje meghalt, akkor kerültem Kunszentmiklósra
polgáriba. Mikor ott végeztem, egy év elteltével
Kecskemétre mentem mezőgazdasági iskolába,
ami rendes érettségit adott, és 1948-ban techni-
kusként végeztem. Az egyetemre is felvettek, de
mire el kellett volna kezdeni, küldtek egy levelet,
hogy tévedés történt… Indoklás nem volt.

– Technikusként hogyan tetszett elhe-
lyezkedni?

– Itthon dolgoztunk az édesapámmal. A ket-
tőnk munkájából nem maradt annyi, hogy tisz-
tességesen megélt volna belőle az ember. Ekkor
1949-et írtunk. Az államosítással tőlünk is el-
vettek mindent, de a tanya megmaradt, azt ké-
sőbb pénzért vette meg tőlünk a szövetkezet. A
tsz-be mindenkinek be kellett lépni, így édes-
apámnak is, és még 3-4 évig dolgozott benne.

– Így tetszett belecsöppenni a tsz életébe?
– A tsz 1960-ban alakult, én meg 1950-ben

Komáromi Imre barátom unszolására elmentem
Pestre dolgozni a postára. Eredetileg műszerész
munkakörre jelentkeztem, de a végzettségemből
adódóan azonnal irodai alkalmazásba kerültem
könyvelőnek. Mire hazakerültem a tsz-be, már
mérlegképes könyvelői ismeretekkel rendelkez-
tem. A postán 6-7 évig dolgoztam, és a felesé-
gemmel is itt ismerkedtem meg. Úgy döntöttünk,
hogy itthon fogunk építkezni, mert én nem tud-
tam Pesten maradni, nem szerettem. Végül is az
után, hogy hazajöttem, két év elteltével kezdett
szerveződni a szövetkezet. 

– Hány tsz volt?
– Három. Az egyik volt az Aranykalász, amely-

nek az alakuló tagsága csak Papp Józsefet volt haj-
landó elnöknek elfogadni. A Petőfi Tsz-nek a Hirs-
ler Misi, a Dózsának meg idegen elnöke volt, Ba-
logh László csak később lett elnök. Engem az
Aranykalász Tsz-be hívtak. Emlékszem, alighogy
megalakult a tsz, behívtak úgy 3-4 hónapra kato-
nának. Decemberben meg el kellett készíteni a zár-
számadást. A vezetőség küldött egy delegációt a
laktanyába és hazahoztak. Megcsináltuk a zár-
számadást, de minden hónapban vissza kellett
menni meghosszabbítani a szabadságot. Mikor le-
szereltem, hát ment tovább az élet. Az első évet
majdnem a legjobb eredménnyel végeztük a járás-
ban. Köszönhető volt ez az elnök hozzáállásának is. 

– Meddig tetszett a tsz-ben dolgozni?
– Olyan 27 évet dolgoztam ott, nem volt telje-

sen 28. Tettem a dolgom legjobb tudásom szerint,
és mindig előbb, mindig előbb jutottam, mígnem
elnökhelyettes lettem, főkönyvelő, végül pedig
gazdasági igazgatóként vonultam nyugdíjba.
Úgy érzem, amíg tehettem valamit a tsz-ért, a
dolgozókért, azt legjobb tudásom szerint tettem. 

– Dömsöd Fűr (Ruban) testvértelepülési
kapcsolatának kialakításában, megszilárdí-
tásában fontos szerepet tetszett betölteni.
Mikor is volt ez?

– 1962 tavaszán a Pest Megyei Tanács illeté-
kese azzal keresett meg bennünket, hogy tud-
nánk-e fogadni egy csehszlovák parasztküldött-
séget, és be is kellene mutatni nekik a szövetke-
zetünket. Vállaltuk. Ők voltak a fűri tsz delegált-
jai. Mikor a vendégek megérkeztek, hamar kide-
rült, hogy nincs szükség tolmácsra, hiszen egy
nyelvet beszélünk, ők is magyarok! Ritka ese-
mény, ha az első találkozásból is már igaz barát-
ság születik. Még ritkább, ha egy egész ember-
csoport, két szövetkezet tagsága érzi ezt egymás
iránt. Így indult Dömsöd és Fűr kapcsolata.

– Szabadidejében mivel szeretett legin-
kább foglalkozni Lajos bácsi?

– Mindig volt egy kis szőlőterület, és szíve-
sen dolgoztam benne. Ma már segítséggel tu-
dok kertészkedni, mert a fizikum már nem a ré-
gi. Szívesen fejtek keresztrejtvényt, vagy olva-
sok, esetleg tv-zek.

– Milyen változások történtek Dömsödön,
hogyan tetszik látni a falu fejlődését?

– Mint említettem, valamikor három tsz in-

dult, aztán 1974-ben az Aranykalász és a Petőfi
Tsz egyesülésével létrejött a Dunatáj Tsz, majd
pedig 1979-ben egyesült a Dózsa Tsz-szel. A
tsz-en belül pedig szétvált az ipar és a mezőgaz-
daság. A rendszerváltást követően a tsz csak
nyögött, az ipar teljesen szétesett. Így tudom jel-
lemezni az akkori állapotokat. Most újra arra
sarkallják az embereket, hogy közösen próbál-
janak értékesíteni, legyen árumozgató szövet-
kezet… Én értem, hogy miért idegenkednek et-
től a gazdák, hiszen egyszer már volt ilyen, és
szét lett dúlva az egész rendszer. A feltett kérdés
második részére sajnos azt kell mondjam, hogy
nem látom a falu fejlődését. Az a szövetkezet
szétesésével teljesen megállt. A mezőgazdaság
az életet tudja tartani, de a fejlődéshez ez önma-
gában kevés. A falunak nincs gazdasági alapja,
ami az ipar lenne. Az ipar tudna fejlődni!

– Hogyan tekint  vissza a tevékeny évekre?
– Soha nem voltam tolakodó, és egyetlen

pártnak sem voltam tagja soha. Végiggondolva
az életemet abban a hat esztendőben éreztem jól
magam igazán, mikor főagronómus voltam. Ak-
kor soha nem éreztem fáradtságot, pedig sokszor
hajnal 4-től este 10-ig talpon voltunk a Papp Jó-
zsival! Jó főnök és jó munkatárs volt. 1964-ben
két vezetőségi választáson is elnökhelyettesnek
jelöltek. Kinevezett főagronómus hat évig vol-
tam. A termelőszövetkezetben eltöltött 28 évből
10-et a mezőgazdaságban dolgoztam. 1974-ben
kezdtem el igazán a szövetkezetek pénzügyeivel
foglalkozni, és nyugodtan mondhatom, hogy
megyén belül is és banki vonalon is elismerték a
munkámat. Úgy érzem, az életemben sok jó do-
log is volt, ezért a családomnak gyakran mondo-
gatom: „Minket szeretett a jó Isten!”

– Kedves Lajos bácsi! Magam és a Dömsö-
di Hírnök olvasói nevében kívánok jó egész-
séget, családja körében szeretetet, békességet
további életére! Vass Ilona
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Szeretettel köszöntjük Turi Lajos bácsit
90. születésnapja alkalmából!

Köszöntjük a rubinokleveles 90 éves Margó nénit:
Beszélgetés Kovács Lajosné óvó nénivel



láit Dunapatajon, Kalocsán, Szentendrén végezte. Óvónői diplomáját a
Kalocsai Iskolanővérek Érseki Kisded-Óvóképző Intézetben szerezte
meg 1948. június 12-én.  A képző elvégzése után a minisztérium helyezte
Dömsödre, ahol jelentkezett Kasza József bírónál és Dulcz Gusztáv jegy-
zőnél. 1948 októberében kezdte meg a munkát a helyi óvodában, ahol
szolgálati szobát is kapott. Margó néni 1951-ben ment férjhez, házasságá-
ból egy leánya és egy fia született. A dömsödi óvodából 1996-ban vonult
véglegesen nyugdíjba.

Margó néni hetven esztendővel ezelőtt megszerzett diplomája és mél-
tón teljesített hivatása elismeréseként idén kapta meg a rubinoklevelet. 

Közelgő kerek születésnapja alkalmával kerestem meg őt és szemez-
gettünk az emlékek közt.

– Pontosan hányan tetszettek végezni a képzőben?
– Ez nagyon érdekes, mert 1944-ben összesen 43-an kezdtük meg ta-

nulmányainkat, és 1948-ra összesen 13-an maradtunk úgy, hogy volt 1-2
olyan is, aki nem velünk kezdett. Ma 3-an vagyunk, és telefonon tartjuk a
kapcsolatot egymással.

– Fiatal pályakezdőként 1948-ban milyen körülmények közt tudta
megkezdeni munkáját?

– Tudod, annak idején is a nulláról indultam. A csoportszobában
egy kosár fakocka volt, ezenkívül két széttépett mesekönyv, más
semmi. Az volt a jó, hogy ezt látta a jegyző is és a bíró is, és a lehető-
ségekhez képest segítettek. Kértem és kaptam is papírt meg ceruzá-
kat. De olyat is csináltunk, hogy kimentünk az udvarra, tördeltem
száraz gallyakat, lesöpörtünk egy részt és akkor ott lehetett rajzolni.
Az udvar kavicsos volt, így az akadt bőven, és amit megrajzoltattam,
azt kiraktuk kaviccsal. Gesztenyéből bábukat készítettünk. Agyagoz-
tunk is a gyerekekkel, ahhoz az alapanyagot pedig az Agyagosnál
szereztem be. Amiket elkészítettünk abból kiállítást rendeztünk. A
gyerekek aranyosak és elevenek voltak, de szófogadóak! Jól lehetett
bánni velük. Ha fáradt volt az ember, akkor „csend játékot” játszot-
tunk (Cica-egér szituáció. Csendben a cica mögé kellett osonni s
meghúzni a csengőt, erre a cicának el kellett kapni az egeret. Ez per-
sze már nagy ovációval ment.) Fantasztikusan sokat jelentett a hege-
dű is, élvezték a gyerekek. Mikor már az ember nem tudta hol meg-
fogni őket, akkor elkezdtem hegedülni. 

– Más hangszeren is tetszett játszani?
– Nem, csak hegedűn. Kicsit pötyögtem a zongorán, meg volt a tri-

ambulum. Ez elegendő volt a ritmusok tanításához.
– Honnan jött a hegedű?
– Óvóképzőben kötelező volt a hegedű. Felvételi vizsga volt énekből,

utána pedig az alapoktól kezdtük a hegedülést. Aki esetleg játszott más
hangszeren, annak is ezt kellett tanulni. Azt mondták, hogy a hegedű olyan
hangszer, melyet mindenhová magunkkal vihetünk, bármikor elővehetjük. 

Harmadikosok voltunk, mikor búcsúztattuk a negyedikeseket. Hege-
dültünk, zenével vonultunk fel.

– Pályakezdésének
időszaka közvetlenül a
háború utáni éveket
jelentette. Lehetett ezt
érzékelni?

– A gyerekeken köz-
vetlenül nem. Pedagó-
giai szempontból jó volt
velük dolgozni, rossza-
ság nem volt. Inkább a
tisztaság okozott gon-
dot. Volt akit meg kel-
lett mosdatni, mert nem
úgy érkezett az óvodába
ahogy kellett volna. Le
voltak rongyolódva, és
bizony a fejtetű mellett
megjelent a ruhatetű is.
Ez utóbbival szerencsé-
sek voltunk, mert nem
terjedt el a csoportban.

– Hogyan oldották
meg az étkeztetést?

– Először úgy volt,
hogy a tízórait hozták
magukkal a gyerekek, ebédelni hazamentek és délután még visszajöt-
tek. Akik távolabb laktak, azok gyakran az ebédjüket is hozták ma-
gukkal. Később már központilag kaptunk tízórait. Csomagot kap-
tunk, abból készítettük el a kakaót, meg jött egy konyhás is segíteni.
Emlékszem, 5 kg-os kiszerelésben volt pl. a vaj. Később már ebédet
is kaptak a gyerekek.

– Országosan az 1960-as években kezdődött a tsz-ek szervezé-
se. Ha történelmünket vizsgáljuk, bizony sem ez, sem pedig az ezt
megelőző időszak nem volt egyszerű megélhetés szempontjából a
családok számára. Érzékelhető volt mindez az óvodában?

– Igyekeztünk nem venni tudomást minderről, mert a gyerekek
legalább addig nyugalomban voltak, míg az óvodában tartózkodtak.
Mindenesetre volt egy szituáció, mellyel jól lehet érzékeltetni az ak-
kori helyzetet. A Tokaji Marika főzött az óvodán társadalmi munká-
ban. Piaci napokon pedig hol egyik, hol másik gazda mindig hozott
nekünk valamit az óvodakonyhára. Egyik alkalommal csodálatosan
szép nagy fejű salátákat hozott be valaki. Én nagyon megköszöntem
az illetőnek, s parasztlány lévén csodáltam az áru kifogástalan minő-
ségét, s még csodálkoztam is, hogy ezt nekünk, vagyis az óvodának
hozta! Ekkor a gazda rám nézett és azt mondta: – Hoztam, mert kijött
a jegyző úr (Ekkor már nem a Dulcz volt.) és azt mondta, be kell hoz-
ni ide. – Hogyhogy? – kérdeztem. – Hát csak úgy. Be kell hozni. Mi-
ért, az óvó néni nem tudja? Más is így hozza!

Azt hittem, elájulok abban a pillanatban. Kiderült számomra, hogy
a piacon elrekvirálják az árusoktól a termékeiket, és utasítják őket,
hogy hozzák be az óvoda konyhájára. A férfi látta a döbbenetet az ar-
comon. Mindeközben pedig az futott át a gondolataimban, hogy az én
anyáméktól ugyanígy rekvirálják el, amit megtermelnek…

Ez nagyon nehéz időszak volt!
– Ha újra tetszene kezdeni, akkor mit tetszene csinálni?
– Annak idején azon gondolkodtam, hogy kertész legyek-e vagy

óvónő? Azt hiszem, gondolkodás nélkül mondhatom, hogy ugyanezt
az utat járnám! Biztos, hogy óvónő lennék!

Kedves Margó néni! Szeretettel gratulálok a szép elismeréshez, a
rubinoklevélhez! 90. születésnapja alkalmából Isten éltesse szeretet-
ben, egészségben kedves családja és barátai, egykori óvodásai köré-
ben!

Vass Ilona
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Margó néni az első hegedűs a felvonulók közt
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Csapatunkba keresünk olyan talpraesett,
proaktív kollégát, aki képes gyorsan reagálni
és megfelelő döntéseket hozni adott helyze-
tekben. Pontos és precíz, munkájára igényes
csapattárs, jó kommunikációs készséggel,
valamint empátiával rendelkezik, ami a fela-

dat elvégzéséhez elengedhetetlen.

Feladatok:
– Telefonos kapcsolattartás a járőrszolgálattal és az

ügyfelekkel.
– Beérkező jelzések 24 órán keresztüli figyelése, a szük-

séges intézkedések végrehajtása.
– Műszaknapló napi szintű pontos vezetése.
– CRM rendszer vezetése.
– Szolgálat átadáskor a folyamatos és zökkenőmentes

átvétel biztosítása.

Elvárások:
– Középiskolai érettségi.

– Számítógépes ismeretek minimum erős felhasználói
szintje.

– Kiváló kommunikációs készség.
– Biztonságtechnikai területen szerzett tapasztalat előnyt

jelent, de nem feltétel.
– CRM rendszer ismerete előny, de nem feltétel.
– Ügyfélszolgálati, front Office tapasztalat szintén előnyt

jelent.

Amit kínálunk:
– 12 órás váltott munkarend: 06:00–18:00, illetve

18:00–06:00.
– 15 munkanap egy hónapban.
– Fiatalos, jókedvű csapat.
– Versenyképes fizetés – nettó 180.000–190.000 Ft/hó.
– Nyitott fülek új ötletekre és a folyamatok javítására.

Jelentkezni lehet önéletrajzzal 
a hr@biztonsagiszolgaltatas.hu e-mail címen, 
valamint a 06-70-428-5379-es telefonszámon.

Csapatunkba keresünk olyan tapasztalt és
gyakorlott személy- és vagyonőr végzett-
séggel rendelkező kollégát, aki gyakorlott
gépkocsivezető, jó kommunikációs készség-
gel rendelkezik, odafigyel a részletekre és
erről tájékoztatja is a megfelelő kollégákat.

Könnyen tanul és jól alkalmazkodik az adott szituációkhoz,
amivel járőrszolgálat teljesítése során találkozhat.

Feladatok:
– A szolgálatváltás tárgyát képező eszközök átvétele/

átadása, valamint kezelése.
– Kapcsolattartás a diszpécser kollégákkal.
– Riasztási helyszínen a szükséges intézkedések vég-

rehajtása és a diszpécser kolléga részletes tájékoz-
tatása.

– A műszaknapló áttekinthető, pontos vezetése.
– Kockázatelemzés készítése a vonatkozó szabályzat

alapján. 
– Kapcsolattartás a gépjármű flotta kezelőjével.

Elvárások:
– Minimum szakiskola vagy szakmunkásképző.
– 'B' kategóriás jogosítvány.
– Személy- és vagyonőr végzettség.
– Vagyonvédelmi területen szerzett tapasztalat előnyt

jelent, de nem feltétel.
– Vagyonőri tanúsítvány megléte.
– Járőrszolgálati tapasztalat előny, de nem feltétel.

Amit kínálunk:
– Teljes munkaidős foglalkoztatás.
– 800 Ft/óra bérezés.
– 24/48-as munkarend. 
– Formaruha, illetve egyéni védő- és egyéb felszere-

lések.
– Fiatalos csapat.

Jelentkezni lehet önéletrajzzal az
allasajanlat5555@gmail.com e-mail címen.

A Sion Security Kft. kiskunlacházi és dömsödi
területére új kollégát keres járõr munkakörbe!

A Sion Security Kft. kiskunlacházi irodájába 
új kollégát keres diszpécser munkakörbe!
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Előző számunkban megjelent tájékoztató óta több kérdés merült fel a
korábban létesült kutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatban.

Elsőként is szeretnék eloszlatni pár téves információt, amelyek főként a
közösségi médiában terjedtek el:

1. Valamennyi olyan kutat, amelyek létesítésük idejében engedély nél-
kül készültek el, a jogszabály értelmében be kell jelenteni és fennmaradá-
si engedélyt kérni rá. Nem számít, hogy a kút fúrt vagy ásott, hogy milyen
mély és mire van használva.

2. Téves az az információ is, hogy csak a 2016. június 4. után létesült
kutakra kell engedélyt kérni. A jogszabály ugyanis minden a hatályba lé-
pését megelőzően engedély nélkül épült kútra vonatkozik, lényegében
1996. január 1. óta. A különbség annyi jelenleg, hogy míg korábban a
fennmaradási engedély megadása mellett kötelező volt a hatóságnak ki-
szabni a bírságot is, most az átmeneti időszakban nem lehet a bírságot ki-
szabni.

Kérdésként merült fel, hogy fennmaradási engedélyt kell kérni a Víz-
gazdálkodási törvény (továbbiakban: Vgtv.) hatályba lépése (1996. janu-
ár 1.) előtt létesített kútra is? (Pl. a 100 éves, ásott kútra is engedélyt kell
kérni?)

A Vgtv. 29. § (3) bekezdése alapján, ha a vízilétesítmény megépítése
vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy a jogerős hatósági
engedélytől eltérően történt, a hatóság a vízilétesítmény megvizsgálása
után a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadhatja az eset
összes körülményeire is figyelemmel, amennyiben a vízilétesítmény
megépítése vagy átalakítása megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak. A
Vgtv. 29. § (3) bekezdésében a fennmaradási engedélyhez kötött vízgaz-
dálkodási bírság a szankciós jelleget igazolja. Ennek következtében
mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötelezően nem írta
elő engedély meglétét (jogszerűen létesültek engedély nélkül), nem alkal-
mazható a fennmaradási engedély, hanem üzemeltetési engedélyt kell ad-
ni. Annak érdekében, hogy egyértelműen eldönthető legyen, az üzemelte-
tési engedély vagy a fennmaradási engedély kiadása szükséges-e, vizsgál-
ni kell a kút létesítésének időpontjában hatályos törvényi előírásokat.

A vízjogról szóló 1885. évi XXIII. törvénycikk értelmében az élet ren-
des szükségletére vizet szolgáltató kutakat saját birtokán mindenki szaba-
don építhet. A törvénycikket a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény 1965.
július 1. napjával hatályon kívül helyezte. A vízügyről szóló 1964. évi IV.
törvény végrehajtására kiadott 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet (továb-
biakban: Vtv.-vhR.) értelmében 1992. február 15. napjáig az egy ingatlan
határán belüli ásott kút megépítéséhez, átalakításához csak akkor nem
szükséges vízjogi létesítési engedély, ha

1. a) annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem ha-
ladja meg;

2. b) élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter,
a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb
kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési
előírásokban meghatározott távolságban van;

3. c) a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel törté-
nik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji
gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.

A fúrt kutak építésére vonatkozóan már 1960-tól a 34/1960. (V. É. 17)
számú OVF főigazgatói utasítás rendelkezett. Ez az 1960. augusztus 8-án
életbe lépő utasítás, amelynek 4. § (1) bekezdése szerint „az építtető (be-
ruházó) a kút létesítéséhez vagy felújításához, amelynek során a vízbe-
szerzés az eredetileg bekapcsolt vízadó réteg helyett más vízadó rétegből
vagy vízadó szintből történik, vízjogi engedélyt köteles kérni”, azonban a
10 méternél sekélyebb, illetve kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesít-
ményű szivattyúval működtetett, kizárólag háztartási célokra használatos
kutakra nem vonatkozott. Ebből fakadóan ezek a házi vízellátó kutak

1960. augusztus 8. napjától bizonyosan továbbra is engedély nélkül vol-
tak létesíthetők.

1992. február 15. napján hatályba lépő módosítása alapján a Vtv.-vhR.
61. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges az olyan kút
(akár ásott, akár fúrt kút) létesítéséhez, használatbavételéhez és megszün-
tetéséhez, amely a létesítő háztartásának (házi vízszükségletének) napi 1,5
m3 mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, továbbá – a parti szűrésű,
karszt és rétegvízkészlet igénybevétele vagy érintése nélkül – kizárólag a
talajvíz felhasználását biztosítja.

Összességében, a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonat-
kozóan megállapítható, hogy

a) 1992.  február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt
kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és en-
nek következtében most fennmaradási engedély adható ki.

b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében
• arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységé-

nek és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély
nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni, 

• arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélysé-
gének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna
kérni, fennmaradási engedélyt kell adni, 

• minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

FONTOS ÚJ HÍR!
Október 19-én a kormány előterjesztette az „Egyes belügyi tárgyú és

más kapcsolódó törvények módosításáról” szóló T/2930 számú irományt.
A javaslat 28. §-a a következőt tartalmazza:

„A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
»(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a léte-

sítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.)
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérő-
en létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító víziléte-
sítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. de-
cember 31-ig kérelmezi.«”

Vagyis a jogszabály – hatályba lépése esetén – a 2018. december 31-ig
szóló határidőt további két évvel meghosszabbítja.

Így jelenleg mindenkit türelemre intenék még a kérelmek beadását ille-
tően. Az eddigi nyilatkozatokból az is kitűnik, hogy várhatóan a kor-
mány- és miniszteri rendeletben is módosításokat fognak végrehajtani,
amelyek az eljárások egyszerűsítését szolgálják.

A következő lapszámban ismét hírt adunk arról, hogy miként változik
ezen kötelezettség, illetve addig is folyamatosan a www.domsod.hu por-
tálon a jegyzői tájékoztatók menüpont alatt is olvashatóak a hírek.

dr. Bencze Zoltán
jegyző

Kiegészítések a kutak fennmaradási 
engedélyezési eljárásával kapcsolatban

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
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Az október 23-i forradalomra
emlékeztünk

1956 eseményeire, a hősökre és a mártírokra emlékeztünk október 23-án. A művelődési ház
nagytermében a Ju és Zsu Társulat és a Dömsödi Fiatalok segítségével idézhettük fel az eseménye-
ket. Felemelő érzés volt, mikor nemzeti imádságunkat, a Himnuszt szó szerint közösen énekelhet-
tük együtt, dübörgő aláfestés nélkül.

Míg a gondosan összeállított műsort nézte és hallgatta a közönség, gondolatilag azt hiszem min-
den résztvevő akarva-akaratlan az 56-os forradalom résztvevője lehetett. 

A műsort követően Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének Elnöke tartotta meg ünnepi beszé-
dét, majd a megemlékezés a Béke téren álló kopjafánál koszorúzással zárult.

(Szabó István ünnepi beszéde teljes terjedelmében itt olvasható.)  Vass Ilona

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

Fotó: Vass

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2018. nov. 28. szerdán 14-15 óráig

MUZS JÁNOSMUZS JÁNOS
képviselő úr, a Gazdasági és

Műszaki Fejlesztési Bizottság
elnöke 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.

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.

KútfúrásKútfúrás 110-es csatorna-
csővel – garanciával.

06-30-964-0485
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Polgármester úr,
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1956. október 23. napja egy csodálatos évforduló a magyarok számára. 
Ezen a napon, 62 évvel ezelőtt Magyarország szabad lett. 
Ez a nap egy nagyszerű álom kezdete volt, és az összefogásé, ami az

álomból valóságot teremtett.
Egy olyan történet kezdete volt, ami minden itt élő embernek ott él a

szívében: a nemzeti egység és a függetlenség megteremtésének története. 
Október 23. a magyaroknak soha többé nem lesz már kérdés. Ez a nap

– nekünk – kijelentés, aminek pont van a végén. És ha azt érezzük, hogy
erővel törnek a magyar családokra, akkor a kijelentésből előbb egy hatá-
rozott hang lesz, majd erőteljes kiáltás. A bátorság és a tisztelet hangja:

„Tiszteletet Magyarországnak!”
Mi csak ennyit kérünk. Nem mondjuk meg, hogy más mit tegyen.
De velünk se tegyék azt, amit csak a gyenge országokkal tehetnek meg. 
Mert mi nem vagyunk gyengék. Hanem erősek. Erősek és bátrak. Mert

’56 nemzedéke itt él velünk, és itt él bennünk – a szívünkben. Mert Ma-
gyarország ma szabad és független, és ennek a szabadságnak a gyökerei
mélyek, mert összefogásból, bátorságból és forradalomból meríti erejét.
1956. október 23. örökségéből. Amit szüleink és nagyszüleink megál-
modtak és megvalósítottak. Egy páratlan tett, amire mindannyian büszkén
gondolunk, és amiért ma köszönetet mondunk együtt, Dömsödön, Pest
megyében, az országban és minden egyes közösségben, ahol magyar csa-
ládok élnek. Legyenek bárhol a Földön, a nagyvilágban.

Mert ez a mi közös pontunk. Egy közös dobbanás, a magyarok szí-
vében.

Mélyen tisztelt Egybegyűltek!
Legkevesebb egy generáció – de inkább kettő – jövője volt az ár, ami-

vel fizettünk a szabadságért. „A hatodik koporsóban nyugszik a jövőnk” –
mondta egy fiatalember, Orbán Viktor 1989. június 16-án, Nagy Imre új-
ratemetésének napján. 

Mert 1956 őszén megérkezett november 4. napja, és jött vele egy erő-
sebb – egy sokkal erősebb – hatalom, amely dönteni akart a sorsunkról.
Így érkezett meg az erőszak, az árulás és a félelem.  

Mert „a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem” – mondta
Bibó István. 

Mert a nemzetőr, a nemzeti bizottságok, a gyárak, a falvak, a városok
szabad közössége, és egy legenda: a pesti srác. Sokan voltak a forradal-
márok októberben, és minden egyes embernek volt egy közös üzenete. És
ez az üzenet egyszerű volt: Mi, magyarok, nem vagyunk hajlandóak töb-
bé félni. 

Ezért nem volt elég az októberi erőszak a zsarnok számára. Nem volt
elég a semlegesség ígérete. A tisztes és baráti viszony. Megérkezett a no-
vember és vele a világ legnagyobb páncélos hadserege. Vér és erőszak. A
magyar családok otthonainak lerombolása és Budapest ostroma. Majd jött
a tél és a megtorlás. Bíróság, tárgyalások, módszeres és lassú gyötrés.
Mert a magyarokat nem volt elég legyőzni. A hatalomnak, az országot
megszálló hadseregnek ez nem volt elég – a magyarnak félni kellett, vagy
mindennek vége. Ha a magyar lázad, akkor mások is követni kezdik, és
akkor vége a birodalomnak, és vége lesz a zsarnoknak is. 

Ma már tudjuk, hogy ebben az egy dologban a zsarnoknak igaza volt. A
birodalom akkor indult meg a lejtőn, amikor a magyarokra kezet emelt, és
ők visszaütöttek. Legyen ez lecke mindenkinek. Akkor is, és ma is. Le-
gyen az örökség üzenete, mert igaz, hogy csendes lett az ország; igaz,
hogy megállt az élet és néma lett minden lélek, de hogy féltünk-e? 

Igen, és nem. 
Igen: rémülten fogadtuk a híreket és letettük a fegyvert. 
De közben mégis – mégis a szívünkben éreztük, hogy ettől a naptól

kezdve nem volt többé helye a félelemnek, csak a bátorságnak és a büsz-
keségnek. S hogy milyen erő lakozott ezekben a szívekben, arról a mártí-
rok adtak példát. A harcban elesett forradalmárok, az elítélt vezetők, és

persze Nagy Imre, aki hosszú utat járt be,
de a végén minden itt élő ember számá-
ra példát mutatott bátorságból. 

Tudjuk, mi lett a sorsa. 
De most hallgassuk meg leve-

lét, ami a mátyásföldi szovjet
katonai parancsnokság épületé-
ben íródott, ahová társaival
együtt szállították a volt mi-
niszterelnököt, miután 1956.
november 22-én kiléptek a ju-
goszláv nagykövetség területé-
ről. Bízva az ígéretben és az
adott szóban. 

„Tegnap késő este felkeresett
engem Roman Walter Bukarestből.
Gheorghiu (dzsordzsú) Dej és Kádár
János együttes megbízásából jött. Mint-
egy 2 órás heves vita volt köztünk a magyar-
országi események értékeléséről, amelynek során tájékoztattam az utóbbi
napok eseményeiről.

Jövetelének a célja röviden a következő volt: a helyzet Magyarorszá-
gon rendkívül súlyos. Nekem messzemenően segítenem kellene a kibonta-
kozásban. A román és a magyar párt vezetői, Dej és Kádár ezt a segítséget
abban látnák, ha én 3-4 hónapra kikapcsolódnék a magyarországi politi-
kai és társadalmi életből, és erre az időre elhagynám az országot. Dej fel-
ajánlotta, hogy menjek Romániába, ahol mindent megtesznek, hogy jól
érezzem magamat. 

Részletes válaszomban kijelentettem, amit Dej és Kádár tudomására
kívántam hozni, hogy én Magyarországot önként el nem hagyom, legfel-
jebb elhurcolhatnak, és semmiféle nyilatkozatot nem vagyok hajlandó ad-
ni. Élesen tiltakoztam a tegnap történtek miatt és kijelentettem, hogy poli-
tikai magatartásomról csak mint szabad és független ember fogok nyilat-
kozni.”

(…)
Csakis „mint szabad és független ember fogok nyilatkozni” – mondta

Nagy Imre. 
Emlékezzünk e szavakra!
Emlékezzünk a szavakra, és soha ne felejtsük el azt sem, aki büszkén

elmondta és leírta őket. A vérét adta ezekért a szavakért. 
Ahogy olyan sokan mások is. Emlékezzünk rájuk, mert ezek a szavak a

jövőt jelentették, a mi jövőnket, ami végül mégis valóság lett. Amit már
nem vehetnek el. Ezért adjunk hálát nekik és fogadjuk meg azt, hogy ten-
ni fogunk érte mi is.

Mert ez már a mi örökségünk és a mi felelősségünk. 
A szabad és független Magyarország.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Szabó István ünnepi beszéde október 23-án

Fotó: Vass
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2018. október 19-én ünnepeltük a dabi óvoda 40 éves évfordulóját.
A jubileumi ünnepséget megelőzően október 18-án a gyermekekkel

ünnepeltünk.
A közös ünneplés, torta elfogyasztása után a lufikkal feldíszített udva-

ron új játékok várták a gyerekeket.
Mozgásfejlesztő játékokkal bővítettük a gyermekek játéklehetőségeit,

hiszen ezzel is szeretnénk hozzájárulni a gyermekek testi, szellemi fejlő-
déséhez, érzelmi életük megfelelő fejlődéséhez és egészséges életmódra
nevelésükhöz egyaránt.

Új labdákat, karikákat, teniszütőket, ügyességi játékokat vehettek bir-
tokba a gyermekek.

Mindenki nagy örömmel próbálta ki ezeket.
A hangulat fokozása érdekében zenére mozoghattak, táncolhattak a

gyerekek az udvaron, valamint meglepetésként a Marilyn Szépségszalon
dolgozói, továbbá Gnájné Kulcsár Angelika a Kisherceg Gyerekházból
arcfestéssel, csillámtetoválással kedveskedtek óvodásainknak.

Nagyon jól érezték magukat e mozgalmas délelőttön. Köszönjük!
A felnőttek ünnepségére már hetekkel, sőt hónapokkal korábban meg-

kezdtük a felkészülést.
A munkához a szülőktől is sok segítséget kaptunk, melyet ezúton is kö-

szönünk mindenkinek.
Nagyon sok őszi dekorációs anyaggal, zsákbamacska-felajánlással, vi-

rággal is segítették munkánkat, mellyel igyekeztünk szebbé varázsolni a
megújult, korszerűsödött óvodánkat.

Óvodánk a közelmúltban új szigetelést kapott, megújult az elektromos
hálózat rendszere, napkollektor került kiépítésre, és az új nyílászárók be-
építése után szép, új belső festést is kapott az épület.

Ünnepi műsorunkon tagóvoda-vezetőnk, Zsidai Mónika történeti átte-
kintéssel idézte fel a múlt történéseit, eseményeit:

1978. november 27-től 30 óvodás kezdhette meg az óvodai életet itt, a
dabi óvodában. Akkor még 1 csoport működött. 

A népnevelés ügyéért lelkesülő lakosság 1914-ben új, modern iskola
építéséhez fogott. Az épület ugyan a világháború kitörése miatt ekkor
még befejezést nem nyerhetett, sőt a nehéz anyagi viszonyok következté-
ben 10 évig használhatatlanul állt, míg 1925-ben a felbuzdult áldozatkész-
ség 32000 pengős költséggel teljes befejezésre juttatta az épületet. A 2
tantermes, 1 tanítói lakással bíró modern iskolát 1925 szeptemberében
avatta fel és adta át  Kerecsényi Zoltán református esperes, iskolaszéki el-
nök. Az első számú tanítói állásra K. Nagy Lászlót, a második tanítói ál-
lásra Bethlendi Jánost választották meg, ki az oláhok által megszállott Er-
délyből menekült. Iskolaként 1977 szeptemberéig funkcionált, amikor át-
adásra került az „Új Iskola”. 1978 szeptemberében Király Andrásné Bori-
ka néni, az óvoda akkori vezetője beszámolójában kérte a Végrehajtó Bi-
zottságot, hogy a Dabon kialakítandó óvoda kivitelezését, illetve elké-
szültét határidő meghatározásával határozza meg. A Végrehajtó Bizottság
1978. szeptember 24-én az óvodáskorú gyermekek elhelyezése érdeké-
ben felhívta a Dózsa Termelőszövetkezet elnökének figyelmét, hogy a
dabi iskolában kialakítandó óvoda átalakítási munkáit 1978. október 30-

ig végezzék el. 1978. október 31-én a ráckevei járási művelődési osztály
vezetője visszaigazolta, hogy 25 férőhelyet és 1 óvónői, valamint 1 dajkai
állást engedélyez 1978. november 1-től. Király Andrásné november 28-
án jelentette a járási hivatalnak, hogy 1978. november 27-én beindult az
engedélyezett 1 csoport fejlesztés, mely szerint az 1 óvónői keretet egye-
lőre áthelyezéssel oldották meg, a dajkai keret december 1-jével lesz be-
töltött. Az áthelyezett óvónő Kovács Lajosné Margó néni lett. December
8-ától pedig Fülöp Imréné Zsuzsika néni lett a dajka. További segítség-
ként a termelőszövetkezet fizette, foglalkoztatta 1978. december 11-től
Gulyás Györgyné Marikát. 1985. november 4-én adta át a termelőszövet-
kezet az újabb 2 csoportot, az olajkályhás fűtést központi fűtéssel kiváltva
az egész épületben. Az eltelt 40 év alatt bebizonyosodott, hogy mindig az
összefogásnak volt köszönhető a dabi óvoda működése.

Ezenkívül Retro játékkiállítást szerveztünk, melynek megrendezésé-
hez a szülők és néhány külsős segítségén kívül Vass Ilona is sokat segített
nekünk. A játékkiállítás keretében kb. 50 év távlatából gyűjtöttünk össze
babákat, macikat, babakocsit, bababútorokat, autókat, társasjátékot és me-
sekönyveket. A kiállítóteremben megtekinthetők voltak az óvodai cso-
portnévsorok és fotóalbumok is.

Köszönjük azoknak, akik felajánlották féltve őrzött játékaikat, melye-
ket a kiállítás keretében megtekinthettek a megjelent kedves vendégek,
szülők és gyermekek, s visszautazhattunk az időben és megismerhettük a
régmúlt idők játékait.

Rajzpályázatot is hirdettünk a gyermekeknek, melynek résztvevői az
óvoda épületét rajzolták le. Munkájukért jutalmat kaptak, a rajzokat és
egy termésképet a játékkiállítás keretében tekinthették meg a vendégek.

A dabi Katica és Méhecske csoportosaink már hetekkel az ünnepség
előtt készülődtek.

Bár a borongós, esős időjárás megpróbált minket megtréfálni egy ki-
csit, de ennek ellenére a gyermekek lelkesen adták elő szakácsos és táncos
műsorukat, mellyel elnyerték a szülők és vendégek tetszését.

A dabi óvodába járt gyermekek is képviseltették magukat szöveges és
zenés műsorukkal.

Több generáció is képviseltette magát ezen az ünnepen, gyermekek és
szüleik is készültek erre a napra. Köszönjük részvételüket!

A műsor megtekintése után lehetőség nyílt zsákbamacska vásárlására,
melynek bevételével óvodánkat támogatták.

A befolyt összegből további játékok vásárlását tervezzük. Köszönjük
mindenki támogató szándékát!

A dabi óvoda dolgozójaként szeretnék köszönetet mondani mindannyi-
unk nevében mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a 40 éves
jubileumi műsor szervezéséhez és sikeres lebonyolításához!

Hiszem, hogy ünnepségeinkkel sikerül hozzájárulnunk a település ér-
tékteremtő, hagyományőrző mindennapjaihoz!

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn!”
/ Széchenyi István /

Baracsi Beáta
a dabi Méhecske csoport óvónője

40 éves a dabi óvoda

Fotó: Vass
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Kellemes, szívet-lelket melengető emlékek sejlenek fel mindazokban,
akik negyven évvel ezelőtt részesei lehettek annak az örömteli esemény-
nek, hogy megnyitotta kapuját a dabi ovi. Maga az épület 1924-ben épült
iskolának, de emellett pedagógus szolgálati lakásnak is otthont adott az
épület. 1978-ban az óvodás korú gyermekek megnövekedett lélekszáma
tette indokolttá, hogy az épület óvodai feladatokat lásson el. Erről az idő-
szakról kérdeztem Kovács Lajosné Margó óvó nénit, Gulyás György-
né Marika óvó nénit, Fülöp Imréné Zsuzsika nénit és Kiss Sándorné
Erzsi mamát, akik dajka feladatkört láttak el.

– Hogyan tetszett a dabi oviba kerülni? – kérdezem Kovács Lajos-
né Margó nénit.

– Azért kellett az óvodát egy csoporttal bővíteni, mert a gyermeklét-
szám nagyon megemelkedett. A vezető óvónő ekkor a Királyné Borika
volt, és engem helyezett az új helyre ezzel a feladattal, mert tudta, hogy
önállóan is tudok dolgozni. Elégedettek voltak velem úgy a szülök is és a
felsőbb vezetés is. A járásban híre volt, hogy milyen jól működik ott ez a
csoport.

– Voltak-e kezdeti nehézségek?
– Természetesen igen, főként az elején. Egy daduska volt, a Zsuzsika.

Baleset meg mindig akkor történt, mikor az ember teljesen egyedül volt.
Egy igen eleven kisfiú szaladgált az asztal körül, és én hiába intettem las-
sabb tempóra, végül beverte a fejét. Orvoshoz kellett vinni, de egyedül
voltam, így a szemközti szomszédból hívtam át a Piróthné Rózsikát, hogy
vigyázzon addig a csoportra, míg én elviszem az orvoshoz a vérző fejű kis
elevenséget. Később már sokkal jobb volt, mert megkaptam a Gulyásné
Marikát. Ő mindenben a segítségemre volt. Lelkesen felkészült a foglal-
kozásokra, valamint  kellő figyelemmel fordult a gyermekek felé. A ki-
csik nagyon szerették Őt. Ez a párosítás azért is volt nagyon jó, mert a Ma-
rika anyuka korú volt, én meg nagymama korú. Amelyik gyermek inkább
anyukás volt, az a Marikához ment, amelyik meg nagymamás, az pedig
jött hozzám.

– Milyen változások történtek?
– Később bővültek a csoportok és a konyha is. Első konyhásunk az

Ispánné Kati volt, de csak rövid ideig. Elég gyakran váltották egymást a
konyhások, de tették rendesen a dolgukat.

– Hogyan emlékezik vissza az 1978-as indulásra? – kérdezem Gu-
lyás Györgyné Marikát.

– December 7-én kezdtem, a Zsuzsika meg éppen egy nappal korábban
érkezett. Margó néni pedig már november 26. tájékán. Az akkori faluve-
zetés sok segítséget kapott a tsz-től, és ez az összefogás eredményezte töb-
bek közt a dabi óvoda megnyitását is. Sokan nevezték tsz óvodának a se-
gítségnyújtás miatt. Ez a fajta együttműködés bennünket óvónőket is jel-
lemzett. Szakmai vezető Margó néni volt, én pedig amiben csak tudtam,

segítettem neki. Rendkívül családias légkör jellemezte a dabi ovit, hi-
szen nemcsak mi ott dolgozók, hanem a szülők és a gyerekek is sze-
retettel fordultunk egymáshoz. Ez az összhang azért is volt igen fon-
tos, mert nagy csoportlétszámmal dolgoztunk, összesen 36 fővel. Ve-
gyes csoportként külön foglalkoztunk a kicsikkel, a középsősökkel és
a nagyokkal. Ez nagy odaadást és igen alapos felkészülést kívánt meg
tőlünk. 

– Hogyan oldották ezt meg?
– Margó néni mindig előre egy héttel megírta a naplót. Innen tud-

tam, mikor mi lesz a tananyag, mivel kell foglalkozni és mit kell taní-
tani a gyerekeknek. Otthon felkészültem a foglalkozásokra, és így
tudtam segíteni munkáját.

– Alkalmazott-e valamilyen speciális Marika nénis bánásmódot?
– Mindig szívesen voltam kicsiny gyermekek körében. Ennek ér-

dekében mindent megtettem érkezéstől távozásig, de előfordult, hogy
vigasztalásra szorult egyik-másik gyerek.

– Milyen érzés találkozni egykori óvodásaival?
– Végtelenül jó! A mai napig bejönnek hozzám az üzletbe, köszön-

nek és kedvesen érdeklődnek: Meg tetszik ismerni, Marika néni? –
És igen, meg szoktam Őket ismerni. Olyan is van, mikor az egykori
szülők jönnek és Ők elevenítik fel a kedves emlékeket.

Azt hiszem, ettől nagyobb elismerés nem kell! Azt kívánom min-
den óvónőnek és dajkának, hogy ilyen szeretetben legyen részük 40
év múltán is, mint amit én tapasztalok.

– Mivel szerettek leginkább játszani a gyerekek?
– Nagyon aranyosak voltak a gyerekek, jól lehetett velük dolgoz-

ni. Visszagondolva sok olyan jelenet van, mintha ma történt volna.
Imádták a szerepjátékokat, azt nagyon szerették. Volt egy kedves
szerepjátékuk, amibe különösen az udvaron tudtak belemélyedni.
Ez volt a lakodalmas. Emlékszem a zenészre, a menyasszonyra, és
arra, hogy sütöttek, főztek. Mentek és hívogattak mindenkit a lako-
dalomba, és még bennünket is bevontak a játékukba. Közösen éne-
keltünk, játszottunk, szívesen rajzoltak, festettek, és a  tornához is
örömmel készülődtek. Sok-sok mesét olvastam az ebéd utáni
pihenés kezdetekor. Mire a mese véget ért, legtöbben már mély
álomba szenderültek.

– Ön szerint akkor volt jobb óvónőnek lenni, vagy most?
– Szerintem akkor. Mások voltak a gyerekek, szófogadóbbak vol-

tak és volt tekintély meg tisztelet.
Reggelente úgy búcsúztak a szülők a gyermekektől, hogy: –

Tessék jónak lenni! – És ez az egy mondat apától vagy anyától vagy
nagymamától egész napra kihatott a gyerekekre.

Ahogyan negyven esztendõvel ezelõtt megnyílt 
a dabi óvoda

Folytatás a következő oldalon.



Október 25-én, a Dömsödi Művészeti Napok
megnyitóján Bencze István polgármester úr kö-
szöntötte a vendégeket. Ezen az estén az iskola
növendékei, tanárai, valamint a helyi művészek,
művészeti csoportok adtak egy csokrot művé-
szetük legjavából. 

Grafika tanszakosaink kiállításon mutatkoz-
tak be. Műsort adtak a művészeti iskola zenei,

színjáték és társastáncos növendékei. A zenész
növendékek közül többen a makádi tagozatról
érkeztek közénk.

Felléptek a művészeti iskola pedagógusai,
Bábel Brigitta balettcsoportja, a Dömsödi
Banya Klub – Csikós Lászlóné vezetésével,
a Dömsödi Református Kórus – Földváriné
Balikó Mariann vezényletével és Turóczi-

Koós Claudia közreműködésével, a Ju és Zsu
Társulat  – szólót énekelt: Szabó Petra, Nagy
Sebastián, Fehér Richárd, Donec Szergej;
Tóth Ilona Éva – fuvola, Turóczi-Koós Clau-
dia – klarinét. 

Szavalatok hangzottak el az Iringó Színjátszó
Kör tagjai – Tarr Istvánné és Zilling Katalin, va-
lamint a Dömsödi Széchenyi István Általános

Úgy érzem, akkor minden adott volt, hogy jól tudjunk dolgozni, és
az eredmény sem maradt el. Példa erre a felém mutatott tisztelet és az
emlékezés a mai napig. Ez az igazi elismerés! Köszönöm.

– Hogyan tetszett dajka munkakörbe lépni a dabi oviba? –
kérdezem Fülöp Imréné Zsuzsika nénit.

– Nagyon gyorsan történt minden. Az óvoda megnyitását követően
két hétre épp a fodrásznál voltam. Ekkor találkoztam Katona Béláné
Gizikével, és ő mondta, hogy jelentkezzek a dabi oviba, mert felvétel
van dajka munkakörben.

– Kikkel tetszett dolgozni?
– Margó néni volt a vezető, Marika pedig segítette a munkáját.

Dajka egyedül én voltam, a konyhán pedig az Ispánné Kati dolgozott.
Később mikor csoportokkal bővült az óvoda, akkor már többen láttuk
el a feladatokat és jobban megoszlottak a teendők.

Amikor megnyílt az óvoda, több minden hárult rám, hiszen egye-
düli dajka voltam. Feladataim közé tartozott a takarítás, mosogatás,
és ha tudtam, az óvónőknek is segítettem.

– Meddig volt egy csoport Dabon?
– Nos, erre pontosan nem emlékszem. De arra igen, hogy amint

megszüntették a szolgálati lakást, úgy bővítették a csoportszobá-
kat.

– Mit tetszik látni, milyen változások történtek a 40 év alatt?

– Mindenképp a csoportok száma megemelkedett, hiszen nem egy, ha-
nem már 3 csoport működik az épületben. Nagy könnyebbség, hogy ki-
építették a központi fűtést és bevezették a gázt, ma pedig már napelemek
vannak a tetőn.

– Ön milyennek látta a dabi óvodát? – kérdezem Kiss Sándorné
Erzsi mamát.

– Én kicsit később kerültem ide, mégis határozottan emlékszem, hogy
csak tsz óvodának hívták, mert a tsz segítette a létesítését, és az ablakokat
is a tsz irodisták takarították.

– Milyen volt itt dajkának lenni?
– Csodálatos! Olyan összetartó társaság voltunk, holott azelőtt a köszö-

nésen kívül nem ismertük egymást. Itt összekovácsolódtunk, szerettük és
segítettük egymást. Aki elesett volt köztünk, azt mindig istápoltuk. Olya-
nok voltunk, mint egy család, így voltak nekem „kis unokáim”, ezért let-
tem Erzsi mama.

Kedves Olvasóink! A fent említett emlékezések picit visszaröpítet-
tek az időben, és némi bepillantást nyerhettünk a dabi ovi indulásának
első 1-2 esztendejébe.

Köszönjük az emlékezőknek, hogy megosztották velünk ezeket a
különleges és értékes történeteket, gondolatokat!

Vass Ilona
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Fotó: Vass



Iskola tanulói – Balogh Lelle, Czeller-Kovács
Olivér és Tarr Zoltán részéről.

A két estre is elég műsort egy napra voltunk
kénytelenek sűríteni, mivel másnap növendéke-
ink részt vehettek Jandó Jenő zongoraművész
mesterkurzusán és koncertjén, ami – úgy gon-
dolom – kihagyhatatlan lehetőség leendő művé-
szeink számára.

Köszönöm minden kiállítónak és a műsorban
közreműködőnek a szép zeneszámokat és sza-
valatokat. Megköszönöm a művelődési ház ve-
zetőjének és kollégáinak a technikai segítséget,
valamint a szülőknek és munkatársaimnak a fo-
gadásra készített sütiket. Köszönöm Vass Iloná-
nak az est folyamán készített fényképeket, ame-
lyekből néhányat most itt láthatnak.

Rendezvényünk alkalmából Ágh Gyula Mi-
hály festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás, a
festményeket november 16-áig tekintheti meg a
közönség. Mindenkit kérek, hogy nézze meg a
képeket, mert aki ezt elmulasztja, egy gyönyörű
élménnyel lesz szegényebb!

Ágh Gyula Mihály így ír magáról:
„1952. január 15-én születtem Budapesten.
Gyermekkoromat Dunavecsén töltöttem, kö-

zépiskolámat Székesfehérváron, főiskoláimat
Dunaújvárosban és  Budapesten  végeztem.

1973-tól Budapesten éltem, dolgoztam a bel-
sőépítészet, a kandallótervezés, lakberendezés
területén, utóbbiban tanárként is.

Hosszabb ideje Bicskén élek.
A festészet egy késői nagy szerelem

számomra, egy szép út is egyben, amit
végig kell járnom, ez az én El Caminóm. 

Középiskolában Áron Nagy Lajos
festőművész tanított szabadkézi rajzra,
főiskolán pedig ifj. Koffán Károly  gra-
fikus és festőművész tanított ábrázoló
geometriára. Hosszú éveken át művé-
szek festőkurzusain vettem részt. 

Munkáim alapján több művésztá-
bor részese lehettem, Szlovákiában
és Erdélyben is. Jövő évre már 3
meghívásom is  van. 

Főként olajjal, akrillal festek.
Több mint 20 önálló kiállításom
volt, és számtalan csoportos kiállí-
tás részese is lehettem. 

Budapesten a Budafoki úti műter-
memben alkotok, de a táborokban
többször nyílik lehetőség a plein air
festészetre is. 

Szívesen jövök  Dömsödre, mivel ro-
konaim élnek itt: a húgom, Szücsné
Ágh Anikó és családja, ezenkívül Du-
navecse is a közelben van.”   

Köntös Ágnes intézményvezető
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Októberi hírek az alsó tagozaton
Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz sötét-smaragd
szőlőt, hatalmas, jáspisfényü körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról,
és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már
aranykezükkel intenek nekem.

(Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli)
Idén szeptember 3-án csengettek be az iskolába. A hagyományokhoz

híven a Széchenyi úti iskolaépület előtt tartottuk meg hivatalos évnyitón-
kat, melyen a 6. b osztályosok kedveskedtek egy aranyos műsorral, igaz-
gatónk, Mészáros Pálné pedig hivatalosan is megnyitotta a 2018/2019-es
tanévet. 

Az év mozgalmasan indult számunkra, a KLIK finanszírozásában a 
3. a, 3. b, az 5. a és 5. b osztályok két héten át úszásoktatáson vehettek
részt a ráckevei fürdőben. A gyerekek nagyon sokat fejlődtek a két hét
alatt, sokaknak ez egyedülálló lehetőség volt az úszáskészségük fejleszté-
sére. A 4. a osztály Budainé Doroszlay Judit vezetésével kerékpártúrát
szervezett Ráckevére, ők is meglátogatták és kiélvezték a ráckevei Aqua-
land Termálfürdőt.

Szeptember 28-án immár szokásosan megrendeztük a Diáksport Szö-
vetség által meghirdetett 2018 méteres futóversenyt, melyet Pergerné
Éva és Rakszeginé Kovács Mónika vezetésével egy közös bemelegítéssel
kezdtünk. A gyerekek ezután az iskola körül futották, görkorizták vagy
rollerezték végig a kijelölt távot. Ennek a rendezvénynek az a fő célja,
hogy kialakítsuk a gyerekek rendszeres mozgás iránti igényét, szeretetét.

Október 4-én iskolánk 3., 4., 5. és 6. évfolyam tanulói a Kézenfogva Ala-
pítvány Kalózkamion programján vehettek részt, mely játékos formában
mutatja be a fogyatékkal élő emberek mindennapjait. Minden fogyatékos-
sági típust egy-egy kalózrejtvény megfejtésével ismertek meg a gyerekek, a
rejtvények megoldása vezette őket a következő feladathoz. A fiatalok csa-
patban dolgoztak, többek között kerekesszékes akadálypályán mentek vé-
gig, esélyegyenlőségi társasjátékot játszottak, egymást segítették a felada-
tok megoldásában, a játék végére pedig megtalálták a közös kincset. Na-
gyon élvezték a programot és sok hasznos ismeretet is szereztek közben.

Iskolánk elkötelezett a gyerekek környezettudatosságra való ránevelé-
sében, ezért az újrahasznosítás fontosságát hangsúlyozva, minden évben
papírgyűjtést szervezünk. Idén október 5-én és 6-án tanulóink szorgal-
masan szedték össze a papírhulladékot a falu egész területéről, aminek
eredményeként meg is töltötték az iskola előtti két konténert. 

Október 8-án, hétfőn megemlékeztünk az aradi vértanúkról, majd
11 órától a dömsödi focipályán ugyanezen alkalomból futóversenyt ren-
deztünk. A bemelegítést ezúttal is Rakszeginé Kovács Mónika tartotta,
majd korosztályonként versenyeztek egymással a fiúk és a lányok. A gye-
rekek nagyon szurkoltak társaiknak, jó hangulatban telt a napunk. 

A pedagógusok október 9-én Budapestre szerveztek kirándulást, meg-
tekintettük a Magyar Nemzeti Galériában a Frida Khalo kiállítást, ellátogat-
tunk a Jókai Emlékházhoz és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságára is.

Október 14-én, szombaton délelőtt nyílt napot tartottak az alsósoknak a
felső tagozaton, két órán vehettek részt tanulóink, ezáltal belekóstoltak a „felső-
sök" mindennapjaiba. Október 23-án az alsóban minden osztály önállóan em-
lékezett meg az ’56-os forradalom és szabadságharc hőseiről, áldozatairól.

Futóverseny eredményei (2018. 10. 08.): 
2012-es lány 2012-es fiú
I. Horváth Anna I. Jaksa Ádám
II. Jakos Csenge II. Crisan Krisztián
III. Varga Petra
2011-es lány 2011-es fiú
I. Gonda Eszter I. Omiliák Dávid
II. Szécsényi Boglárka II. Balogh László Levente
III. Tímár Renáta III. Bucsi Bence
2010-es lány 2010-es fiú
I. Szabó Vanda I. Kiss Gergő
II. Jánosi Boglárka II. Gonda József
III. Mendi Karina III. Selmeczi Zalán
2009-es lány 2009-es fiú
I. Slezák Tímea I. Madarász Zalán
II. Láng Rege II. Csörgő Ádám
III. Rakszegi Zamira III. Bokor Levente
2008-as lány 2008-as fiú
I. Boruzs Hanna Lídia I. Barta Csanád
II. Baráth Leila II. Tóth László
III. Feke Liliána III. Asztalós Soma
2007-es lány 2007-es fiú
I. Takács Ágnes I. Sankó Bence
II. Szeile Bernadett II. Papp Mihály
III. Klszák Evelin III. Faragó Tamás
2006-os lány 2006-os fiú
I. Mészáros Fanni I. Csörgő Hunor
II. Ambruska Bernadett II. Madarász Zétény
III. Dobrai Nóra III. Liptai Áron

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
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Pályázatok
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a „Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A
§ alapján pályázatot hirdet Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskola

Tanító munkakör betöltésére
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő / részmunkaidő.
A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2344 Dömsöd, Széchenyi utca 9.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:  
Tanítói munkakörbe sorolt feladatok ellátása / alsós nap-

közis feladatok ellátása.

Angol tanár munkakör betöltésére
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő / részmunkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Széchenyi utca 9.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: 
Angol órák ellátása 4-8. évfolyamon. 
A munkakörök betölthetőségének időpontja: 
A munkakörök legkorábban 2019. január 07. napjától

tölthetők be.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Mészáros Pálné intézményvezető

részére a szechenyi77.domsod@gmail.com e-mail címen.

2005-ös lány 2005-ös fiú
I. Keresztes Adrienn I. Varga Miklós
II. Sas Zsuzsanna II. Varju Dániel
III. Kovács Viktória III. András Ákos
2004-es lány 2004-es fiú
I. Lantai Tímea I. Bódog Zsolt
II. Csörgő Lujza, Vályi Veronika II. Vella Donát
III. Pénzes Fanni III. Kincses József

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 intézmény-

vezető, 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 mentálhigié-

nés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az élet-
vezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás. 

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyer-
mek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módsze-

reinek és eszközeinek felhasználásával szolgál-
ja a gyermek testi és lelki egészségének, család-
ban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult 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 fenntar-
tása érdekében szükséges ellátást. A házi segít-
ségnyújtás 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 át-
meneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Egyéb szolgáltatásaink:
• A nyári felzárkóztató program, • Adomá-

nyok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor, • Játszóház, kézmű-

ves foglalkozások, • Álláskereső klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és

Gyermekjóléti Központ) 
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata:
– állandóan hívható; 
– telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás;

segítség mozgósítása; 
– kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,

szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azon-
nali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

A GGYERMEKJÓLÉTI SSZOLGÁLAT HHÍREI
Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti

Szolgálat
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A Határtalanul Pályázat keretén belül a 2018/19-es tanévben, szeptem-
ber 24-től 28-ig iskolánk 7. osztályos tanulói (37 fő), valamint 11 nyolca-
dikos diákunk 5 napos kiránduláson vett részt, melynek helyszínei Szlo-
vénia és Horvátország voltak. A diákokat 3 pedagógus kísérte el. Az el-
nyert támogatás összege magába foglalta az utazás, a szállás, az étkezés
költségeit, valamint a belépők árát.

Az ötnapos kirándulás célja az volt, hogy a gyerekek az első két napon
megismerkedjenek Szlovénia határmenti magyar nyelvterületének termé-
szeti és kulturális értékeivel, a hét második felében pedig Horvátország-
ban magyar történelmi kincsek nyomába eredtünk.

Az utazást előkészítő órák előzték meg, melyek során ismertettük a
gyerekekkel Magyarország és Horvátország csaknem ezer éves kapcsoló-
dását. Felelevenítettük közös történelmünk nagyjait, a két nemzet közös
hőseit, akik a szabadság eszméjéért harcoltak. Csoportos foglalkozás ke-
retén belül felkutattuk a Zrínyiek,
a Frangepánok és az Erdődyek je-
lentőségét a magyar történelem-
ben. Szlovénia vonatkozásában
tárgyaltuk a hetési régió különle-
ges néprajzát, valamint a Vendvi-
dék és a Muravidék szerepét a
magyar történelemben. Foglal-
koztunk a Kárpát-medencei ma-
gyarság elhelyezkedésével, prob-
lémáival. Kiemeltük a muravidé-
ki tájegységet, valamint az egyko-
ron Corpus Separatumként a ma-
gyar koronához csatolt „magyar
tengerpart” vidékét. Vállaltuk,
hogy a második napon megláto-
gatjuk Pártosfalva (Hodos) Két-
nyelvű Általános Iskoláját. Az ot-
tani magyar gyerekeknek iskolán-
kat bemutató kisfilmmel, néptáncos produkcióval, népdalcsokorral és két
szavalattal készültünk. 

Utunk során számtalan szebbnél szebb kastéllyal, várral ismerkedtünk
meg. Lendván megtekintettük a Bánffy-Esterházy kastély kiállítását. Itt
láthattuk Lendva híres szülöttének, Zala György szobrászművésznek az
alkotásait, valamint a hetési tájegységre jellemző viseletet és használati
tárgyakat. Ellátogattunk Közép-Európa legnagyobb orchideafarmjára is,
ahol a trópusi kert különleges egzotikus növényeivel bűvölt el bennünket.
Még az első napon meglátogattuk Szlovénia legnagyobb kiterjedésű vár-
kastélyát, a felsőlendvai Széchy-várat.

A második napon végre előadhatták a gyerekek azokat a produkciókat
a Kétnyelvű Általános Iskolában, amivel nagyon készültek. Óriási sike-
rük volt. Utunk egyik további állomása volt a Belatincon található Zichy-
vár, ahol még egy patika-kiállítást is megnézhettünk.

Ezután a horvát főváros, Zágráb meglátogatása szerepelt a program-
ban. A második éjszakát itt töltöttük. Felkerestük a város magyar vonat-
kozású történelmi emlékeit, többek között a Szent László által alapított
székesegyházat. Ezután végre az egykori „magyar tengerpart” volt az úti-
cél. Először a Fiuméhez tartozó Tersattoba látogattunk, ahol felsétáltunk a
várba, amit a Frangepánok a 13. században építettek. Ezután a fiumei ki-
kötőben megkoszorúztuk az egykori közlekedésügyi miniszter, Baross
Gábor emléktábláját.

Az utolsó két éjszakát Crikvenicában töltöttük. Szállásunk közvetlenül
a tengerparton volt, gyönyörű kilátással. Az időjárás is nekünk kedvezett,
így meg tudtunk mártózni a tengerben, ami maradandó élmény mindenki
számára. Kirándulásunk gyöngyszemeként emlegetjük Opatiját (Abbázi-
át) a horvát tengerparton. Ez az a hely, ahol a monarchia világa elevene-
dett meg számunkra. 

Az utolsó napon ellátogattunk
az Erdődyek és a Zrínyiek egy-
kori birtokaira, Varasdra és Csák-
tornyára. Varasdon megnéztük az
Erdődy-várat, Csáktornyán pedig
megkoszorúztuk Zrínyi Miklós
költő és hadvezér emlékművét,
melyet a kursaneci erdőben tör-
tént szörnyű tragédia emlékére
állítottak fel. 

Fáradtan, de élményekben gaz-
dagon tértünk haza.

Gondolatok a gyerekek által írt
élménybeszámolókból:

„Nekünk Fiume ragadt meg a
kirándulás helyszínei közül a leg-
jobban. Leginkább azért, mert vég-
re láthattuk a tengert, amire eddig
nem igazán volt lehetőségünk.”

„A szállások közül a legutolsó tetszett a legjobban, mert az a tengerpar-
ton volt, és az erkélyre kiállva gyönyörű kilátás nyílt a tengerre.”

„Kirándulásunk során sok szép helyre ellátogattunk. Rengeteg élményt
szereztünk. Olyan helyekre jutottunk el, ahova lehet, hogy az életben már
többé nem lesz lehetőségünk, pl. Opatija, Fiume, Zágráb.”

„Horvátország, Szlovénia! Nagyon szép országok, tele látványos-
sággal!”

„Az időjárás nekünk kedvezett, így még fürödni is tudtunk a ten-
gerben!”

„A kirándulás mindenkinek jó emlék marad.”
„Szlovénia meseszép ország! Dombjaival, hegyeivel elkápráztatja az

embert! Reméljük, máskor is eljutunk ezekre a helyekre!”
„A kiránduláson nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük, hogy eljut-

hattunk ilyen messzire!”

Magyar történelmi és kulturális kincsek
nyomában Szlovéniában és Horvátországban
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A cím nem egészen pontos. Szakmai képzés már előtte is volt Kiskun-
lacházán, az általános iskola épületében délutánonként. Az akkori tanács-
elnök, Komár László és Kalapács József összefogtak, és a Rákóczi úti te-
lekre elkezdtek egy iskolaépületet felhúzni. Tudtommal mivel nem volt
minden engedély rendben, megrovást kaptak a megyétől. Hozzá kell ten-
ni, hogy az akkori tanulók nagy része, a kőműves szakoktatók és aki csak
tehette, részt vett az építésben. 1968-ra elkészült az épület és megtörtént
az átadás. Tehát az iskola épülete 50 éves az idén. Úgy tudom, a megyei
vezetés is megenyhült, és kitüntetést adott át az építőknek.

’68 őszén a 8. osztályokat átvitték ebbe az épületbe, látogatásra – a
dömsödi pedagógusok. Így kerültem én is oda 13 évesen. A kiállításra
még ma is emlékszem, amely az akkori tanulók munkáiból volt megren-
dezve. Akkor nem gondoltam volna, hogy majd 1986-ban tanárként kerü-
lök ismét ebbe az épületbe.

Egészen a kilencvenes évekig csak szakképzés folyt a nappali tagoza-
ton. Az estin szakmunkások szakközépiskolája és közgazdasági szakkö-
zépiskola is működött. Köszönhető ez elsősorban Kátai Ince tagozatveze-
tőnek. A későbbiekben nappali tagozaton is megkezdődött az érettségit
adó középiskolai képzés. Itt szerzett érettségit és szakmunkás bizonyít-
ványt nagyon sok dömsödi ma már elismert szakember is. Erről tanús-
kodnak a folyosón fellelhető tablók.

Voltak dömsödi tanárok és szakoktatók hosszú éveken keresztül ebben
az intézményben. Itt említeném meg Ispán Imre bácsit, Bödő Lajos bácsit,
Gáspár Feri bácsit, Lázár Józsefnét. Jelenleg is vagyunk néhányan döm-
södiek a tanári karban: Varsányiné Varga Irén, Magyar-Szabó Tímea,
Dobosné Varsányi Anita. Magam műszaki tanárként dolgozom ebben az
iskolában.

A megemlékezés idejének október első hetét jelölte ki az igazgató asz-
szony, Nagy Zsuzsanna Judit.

Ezen a héten az iskola volt diákjai közül néhányan osztályfőnöki órá-
kon előadásokat tartottak életükről, elért eredményeikről. 

Ez az iskola az évtizedek alatt különleges patinát alakított ki maga kö-
rül. Alig rendelkezett gyakorlati képzéshez szükséges tanműhellyel,
mégis a környék szakképzett embereinek zömét itt képezték ki. A gyakor-
lati képzőhelyek a környék termelőszövetkezeteiben, vállalatainál és a
kisiparosoknál voltak. A szakképzés csak az elméleti és gyakorlati képzés
párhuzamos haladásával képzelhető el. Napjainkban ezt úgy hívják, hogy
duális képzés.

A ’70-es, ’80-as években a következő szakmák oktatása történt az isko-
lában: autószerelő, asztalos, csőszerelő, kőműves, elektroműszerész, me-
zőgazdasági gépszerelő, festő, fodrász, szerszámkészítő, kozmetikus, női-
ruha-készítő, villanyszerelő. Ezenkívül voltak szakmák, melyek más is-
kolával összefogva kooperációban tanítottak, pl. ács és kovács.

A rendszerváltáskor átalakuló gazdaság egyes szakmák megszűnésé-
hez vagy átalakuláshoz vezetett. Ilyen új szakma volt a mezőgazdasági

gépész is, amely sokoldalú képzést adott az ide jelentkezőknek. Ennek el-
lenére elsorvadt a kevés jelentkező miatt.

Október 5-én péntek 14 órakor ünnepi összejövetelt hirdetett az iskola
vezetése.  Ezen az összejövetelen megjelentek az iskola volt és jelenlegi ta-
nárai, szakoktatói, és néhány volt és jelenlegi diák is. Az ünnepség megem-
lékezéssel kezdődött. Egy frissen ültetett fa emlékeztet az elhunyt tanárokra
és az elhunyt diákokra. Berze János ref. lelkész (aki szintén az iskola diákja
volt) rövid prédikációban emlékezett az elhunytakra. Nagy Zsuzsanna igaz-
gatónő megnyitójában köszöntötte a megjelenteket, és beszámolt az iskola
jelen fejlesztéseiről. A műsorban a volt diákokat Ispán Imre képviselte, aki
több zenei különlegesség előadásával szórakoztatta a megjelenteket. Ezen-
kívül a volt diákok és tanárok közül néhányan rövid beszédben biztatták a
mostani diákokat. Nagy sikert aratott a különböző aranyköpések felidézése
is. Ezenkívül az iskola múltjából és jelenéből egy kis kiállításon mutattunk
be néhány érdekességet. Elhangzott az ünnepségen, hogy kb. 8000 diák
végzett a nappali tagozaton, és kb. 1000-en végeztek az estin. Az iskola
igazgatói sorrendben Kalapács József, B. Nagy László és Majoros Zoltán
voltak. Az iskola jelenlegi igazgatója Nagy Zsuzsanna.

Dömsödiek is szép számmal koptatták a 222. sz. Szakmunkásképző és
Szakközépiskola padjait. Még ma is emlegetjük néhány volt dömsödi ta-
nulónkat, például Árki Lajost, aki jól focizott az iskolai csapatban is,
Nagy Szebasztiánt, a végig kitűnő Juhász testvéreket, a sokat szereplő
Necsász Mónikát, hogy csak néhányat említsek. Az önkormányzat képvi-
selő-testületéből Ispán Ignác, a karbantartó csoport dolgozóinak legalább
fele szerezte meg szakmai elméleti tudását ebben az iskolában. Az első
néhány évfolyam ma már nyugdíjas, de remélem, jó szívvel emlékszik
volt iskolájára. Vannak sikeres vállalkozók és kiváló szakemberek a
Lacházán végzettek közül. A teljes névsor felsorolására ezen cikk kereté-
ben nincs lehetőség, de szívesen közreadnánk iskolával kapcsolatos emlé-
keket ezen újság lapjain. Az iskola első ötven éve sikeresnek mondható.

Napjainkban a festő és a közelmúltban az épületasztalos tanulók értek
el kiváló helyezést a szakmai versenyeken. A közelmúltban Fata Dávid
festő a brazíliai Szakmák Olimpiáján első helyezést ért el.

Jelenleg iskolánk új utakat keres. Szakgimnáziumi képzésben építő-
ipar, informatika, közgazdasági és szépészeti (fodrász, kozmetikus) ága-
zatban hirdet érettségit adó képzést. A szakképzés területén (amelyet most
szakközépiskolának hívnak) hegesztő, festő, bolti eladó, asztalos, kőmű-
ves, varrónő, villanyszerelő szakmákban hirdet felvételt. Továbbra is vár-
juk a dömsödi iskola tanulóit iskolánkba.

Az iskola első ötven éve sikeresnek mondható, minden nehézség elle-
nére is. Reméljük, a következő ötven év is hozzájárul térségünk szakem-
berképzéséhez. Ehhez felújított épület várja a tanulókat, és ígéret van a fő-
igazgató részéről egy tornaterem építésére is. Iskolánk jelenleg az Érdi
Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Szakképző Iskolája nevet viseli.

Varsányi Antal

50 éves a „lacházi ipari iskola”

Berze János ref. lelkész, 
az iskola volt diákja

Az ünnepi műsor-
ban szerepelt
Ispán Imre és

Bőcze Bernadett Igazgatók
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Koszorúztunk

40 évvel ezelőtt is szeptember elején munkára szólította a gyerekeket az iskolacsengő.
A teljesség igénye nélkül, de hiteles fényképekkel próbálom elővarázsolni, hogy milyen volt dömsödi diáknak lenni az 1978/79-es tanévben.

Emlékeztek?
Keressétek magatokat a képeken! Örömmel mutassátok meg gyerekeiteknek, szüleiteknek. Jó böngészést!
Ha a képek emlékeket ébresztetttek volt diákokban, szerezzenek örömet a lap olvasóinak és folytassák a régi meséket! S így elindulhat egy új

rovatunk.

Együtt a csapat a kisdobos-avatáson

„Régi mesékre emlékszel-e még?”

A Pest Megyei Hírlapban jelent meg az 1978/79-es tanév tanévnyitóján kapott képről szóló cikk Losonczi Miklós méltatásával:

Idén szeptembertől a dömsödi iskolások is mesterművet kaptak
ajándékba Vecsési Sándor festőművésztől. Nem akármit adott, ha-
nem egyik főművét, a Tavasz-t.

Két ház telíti a teret Vecsési Sándor alkotásán – az ablakok mint-
ha emberszemek lennének, olyan mélyek, tiszták, kedvesek, s a szűk
udvarokon felizzik két színes lángú fa – maga a tavasz. Most kezdik
ők is életüket, hiszen kamaszok szinte, növendékfák; erőt és meg-
hittséget hordoznak magukban, lombozatuk virágszoknya, két ko-
rán öltözködő menyasszony. Ezt a friss szépséget, sértetlen egészsé-
get nyújtják át a dömsödi iskolások százainak, ezreinek, hogy be-
csületben és boldogságban válhassanak emberré. Jövőre a képző-
művészeti világhét a gyermekek vizuális kultúráját kívánja meg-
vizsgálni, terebélyesíteni, s bizonyosak lehetünk abban, hogy 
Vecsési Sándor nemes példája nyomán sok Pest megyei alkotó kí-
ván belépni iskoláinkba, óvodáinkba.

„Az emlékezés az egyetlen paradicsom, ahonnan nem űznek el” – jelige
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A Dömsödi Hírnök hasábjain először, bemutatkozik a
DKKSE, a Dömsödi Kajak-Kenu Sportegyesület.

Bemutatkozás
Egyesületünk 2016 őszén alakult, és a 2017-es verseny-

szezonban mutatkozott be a kajakos társadalomnak. A bemutatkozásunk
jól sikerült, mert az első évben 17 régiós és országos versenyen vettünk
részt, melyeken 123 db érmet sikerült összelapátolnia kis kajakosainknak.
Köszönhetően a hihetetlenül aktív szülői támogatásnak és támogatóink
közreműködésének, a kezdetektől mostanáig minden versenyről érem-
mel, érmekkel tértünk haza!

A jelen
Az idei évben 12 versenyen vettünk részt, ahol 133 db érmet gyűjtöttek

versenyzőink:
• Arany: 27 db
• Ezüst: 23 db
• Bronz: 83 db
Az év végi keretfeltöltő versenyen pedig Mészáros Fanni kivívta a jo-

got, hogy a 2019-es magyar kölyökválogatott tagja lehessen!

Ezzel a nagyszerű eredménnyel felkerült Dömsöd és az egyesület a ma-
gyar kajak-kenu igen rangos térképére. Egyesületünk az igen előkelő 5.
helyezést érte el országos szinten a gyermeklány kategóriában, összetett-
ben pedig az 59.-et.

Jelenleg körülbelül 35 fős gyermeklétszámmal zajlanak az edzéseink.
Kis kajakosaink életkora jellemzően 8-14 év. Vannak köztük aktív ver-
senyzők, de vannak kezdők is, akik még versenyen nem indulnak, indul-
tak. A dömsödi gyerekek mellett a környező településekről is vannak ver-
senyzőink. Egyesületünk kifejezetten versenysport egyesület, ezért edzé-
seink száma viszonylag magas. Iskolaidőben az U10-es korosztályig heti
5 edzést tartunk, míg a nagyobbaknak heti 6-ot. Iskolaszünetben az edzé-
sek száma napi 2-re bővül, délelőtt és délután is tartunk edzést. Az edzése-
ink jelenleg egy időben, de két korcsoportra bontva, egymástól függetle-
nül zajlanak.

Az edzői gárdát 4 fő alkotja, egy fiatal és elszánt edző, egy szintén fiatal
és lelkes, valamint két idősebb, nagy tapasztalattal rendelkező segédedző.

Jelenleg két merevtestű és két gumi mentő/kísérő motoros alkotja a ki-
szolgáló eszközparkunkat. Kajakok és lapátok (kajak evező) tekintetében
is viszonylag jó a helyzetünk, mert versenyzőink mindegyikének vagy sa-
ját, vagy saját használatú, de egyesületi hajója és lapátja van.

Egyesületünk vízi telepe a volt EVIG üdülőben van, edzéseken onnan
indulnak és oda érkeznek kis kajakosaink.

A jövő
A jövőben szeretnénk egyesületünket és településünket intenzívebben

bevonni, a kajak-kenu vérkeringésbe.
Aki mostanában a Duna-parton járt-kelt, láthatta, hogy a Petőfi-fa

szomszédságában, a volt EVIG üdülő területén (Középső-Dunapart) épít-
kezés, felújítás zajlik. A terület tulajdonosával történő sikeres megállapo-
dásnak köszönhetően ez a terület biztosít helyet a vízi telepünknek.

A telep hátsó részén kerültek kialakításra kis kajakosaink számára az
öltözők és a szociális helyiségek (4 db WC, 4 db zuhanyzó, két öltöző és
egy közösségi helyiség), valamint az egyesület irodahelysége, míg a fő-
épületben a tervek szerint a jövőben télen-nyáron folyamatos edzőtábo-
roztatás lesz. A telepen épül egy fedett, fűthető edző/tornaterem is, ennek
az építése már megkezdődött, valamint a tervekben szerepel egy tanme-
dence is, ami a téli időszakban, mostoha időjárási körülmények között is
biztosítja majd kis kajakosainknak és az itt edzőtáborozó vendégeknek az
evezés lehetőségét. Az épület kialakítása megteremti mind az utánpótlás
korú, mind az ifjúsági és felnőtt korosztály igényes és megfelelő elszállá-
solásának lehetőségét. A létesülő új vízi telep, valamint az előtte elterülő
kedvező vízfelület előnyeit kihasználva, a jövő évtől szeretnénk kajak-
kenu versenyt rendezni Dömsödön. Előzetes tárgyalások kezdődtek a
Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel egy szövetségi verseny dömsödi meg-
rendezéséről, illetve a későbbiekben szeretnénk saját versenyt is rendezni,
ami akár illeszkedhetne valamely dömsödi rendezvénysorozatba is.

Az egyesület rendelkezik egy sárkányhajóval is, amivel a jövőre szin-
tén nagy terveink vannak. Megfelelő számú érdeklődő esetén szeretnénk
egy sárkányhajó csapatot összerakni, akikkel a későbbiekben a sárkány-
hajó versenyeken is eredményesen szerepelhetne egyesületünk. Valamint
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által életre hívott „Sulisárkányok” ren-
dezvénysorozatba is szeretnénk később bekapcsolódni.

Mint olvashatták, terveink vannak, és mint eddig is, most is minden
erőnkkel azon leszünk, hogy terveinket sikerrel megvalósítsuk.

Kajak-kenu szakosztályunkba szívesen fogadjuk olyan 7-14 éves gyerme-
kek jelentkezését, akik kipróbálnák magukat a vízen, és kipróbálnák ezt a si-
keres sportágat, legyen az kezdő, vagy akár újrakezdő. Sárkányhajó szakosz-
tályunkba várjuk olyan felnőttek jelentkezését, akik jelenleg szabadidős jel-
leggel, szabadidő kellemes és hasznos eltöltése céljából heti 1-2 alkalommal
evezne egy jót, és később akár a sárkányhajó csapat tagja is lenne…

Hajrá DKKSE, hajrá Dömsöd!
Egyesületünk elérhetőségei: web: www.dkkse.hu, e-mail: info@dkkse.hu.
Közösségi elérhetőségeink: Facebook: www.facebook.com/dkksedomsod,
Instagram: www.instagram.com/dkkse/

Bemutatkozik a dömsödi Kajak-Kenu Sportegyesület



18 XXVIII. évfolyam 11. szám

VÍZSZINTES
1.: Magyarország második legnépesebb

városa, Hajdú-Bihar megye székhelye,
az első megfejtés

9.: disznók szállása
10.: túl van rajta, megtapasztalja
11.: fogoly
13.: elevent
14.: labda része!
15.: regény szerzője
16.: a sugár jele
17.: az e betű hosszú párja
18.: silbak, felvigyázó
19.: állatkert!
21.: ebből a tarisznyából esznek a lovak
24.: a logaritmus jele
25.: akol
26.: a német autójel
27.: visszaégő!
28.: Komárom-Esztergom megyei város,

a második megfejtés

FÜGGŐLEGES
1.: mulat, szórja a pénzt
2.: piacon értékesít
3.: a bór vegyjele
4.: a tetejére
5.: a végén letér!
6.: lövésre emeli a puskát
7.: az őskorban ilyen emberek is éltek
8.: kémiai elem, jele N
12.: a magyar abc harmadik betűje
15.: hivatali helyiség, dolgozószoba
18.: puskacső mérete
20.: női név
22.: fölé ellentéte
23.: a kén vegyjele
27.: gyilkol, irt
29.: belga autójel
30.: a tárgy ragja

A SZEPTEMBERI SZÁM 
PONTOS MEGFEJTÉSE:

„KECSKEMÉT,
KESZTHELY”

A SZEPTEMBERI SZÁM NYERTESE:
LAKI-TATÁR SÁNDOR

DÖMSÖD, HATÁR UTCA 22.

A NYEREMÉNYE 
FELHASZNÁLHATÓ

2018. DECEMBER 31-IG.

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 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 28.

_______________________________________________

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 

2018. december 10.

2018. novemberi szám megfejtése:

Név, lakcím:

Kérjük kivágni és leadni:
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Dömsöd : Ócsa 4:1 (2:1)
Már az első percben vezetést szerzett az ócsai csapat. Ez

felpaprikázta a dömsödi játékosokat, és biztos győzelmet
arattak a vendégekkel szemben. Gólszerzők Rösch 3 és
Cserna.

Inárcs : Dömsöd 1:2 (0:2)
Szoros mérkőzésen sikerült megszerezni mind a három

pontot.
Gólszerző: Rösch, Szabó I.
Dömsöd : Tárnok 3:0 (3:0)
Már az első félidőben eldőlt a mérkőzés. Gólszerző Szabó István, Cser-

na G., Rösch P.
Dömsöd : Gyál 4:2 (1:1)
Dömsöd, 60 néző, jv Cseresnyés (Pető, Riss)
Dömsöd: Szilágyi – Rácz, Örsi (Palotai a szünetben), Czigler, Szabó

Z., – Turcsán (Balogh V. 80. p.), Faragó (Gyökeres 93. p.), Rösch, Bábel
(Sass L.), – Szabó I., Cserna. Edző: Nagy Attila, Kun Gergely.

Aki néhány percet késett, azt tudta megállapítani, hogy az 5. percben
1:1 az eredmény. Szabó István 4. percben lőtt góljára Nádasdi válaszolt az
5. percben. Az első félidő további részében nagy küzdelem folyt a pályán.
Csapatunknak több helyzete volt, de nem sikerült előnyt szerezni. A
második félidőben a gyáli csapat lépett fel támadólag. Varga a bal szélen
elfutva kilőtte a hosszú sarkot. Ezzel a Gyál vezetett 2:1-re. Hideg-
zuhanyként érintette a nézőtéren helyet foglaló kevés dömsödi nézőt. (Az
ülőhelyek nagy része üresen várta szurkolóját.) Folyamatosan támadott a
Dömsöd. Sass L. kapura tartó labdája  nem jutott el a hálóig, de túljutott a
gólvonalon. Az egyenlítés reményt adott a győzelemre is. Erre a 85. per-

cig kellett várni, hiszen Rösch P. lövése vezetéshez juttatta csapa-
tunkat. A 90. percben a nagy tömörülésből Szabó István ismét

gólt szerzett. A 4:2 eredmény ellenére talán ez volt a legne-
hezebb győzelem. A csapat nem játszott jól, mégis folya-
matosan törekedett a gólra, ez meghozta eredményét.
Dicsérhető a játéka Faragó Gábornak, Palotai Györgynek,

Sass Lászlónak, Balogh Viktornak (aki csak szűk negyedórát
töltött a pályán, de aktivitásával hozzájárult a végső győ-

zelemhez) és Szabó Istvánnak két góljáért. Rösch Péter kiemelkedő
játéktudása ezen a mérkőzésen is kidomborodott, de voltak rossz meg-
oldásai is.

A Pest megyei III. osztály nyugati csoport felnőtt bajnokság
tabella eleje

A hátralévő hazai mérkőzések:
Dömsöd : Ecser nov. 3. 13 óra 30 perc
Dömsöd : Páty nov. 17. 13 óra
Az utolsó mérkőzés Ráckevén lesz nov. 24-én 13 órakor.

Varsányi Antal

Vereség nélkül vezeti a bajnokságot 
a felnõtt labdarúgó csapat

Tisztelt Sporttársak!
Biztosan értesültek már arról, hogy 2019. január 01. napjától KÖ-

TELEZŐ JELLEGGEL a horgászigazolványt felváltja az ún. HOR-
GÁSZKÁRTYA. Ez egy QR kóddal ellátott plasztikkártya, mely tar-
talmazni fogja a horgász adatait. Az adatok ellenőrző adataihoz az
ADÓIGAZOLVÁNY adatait használja, mivel ez az egyetlen olyan
okmány, ami a születéstől halálig változatlan adatokat tartalmaz. Így
nem lehetséges olyan, hogy pl. egy betűelírás miatt valaki kétszer
vagy többször szerepel a horgász-nyilvántartásban. Kiegészítőként
még a lakcímkártya adataira is szükség van, melyből kiderül, hogy
pl. az állandó lakcím – közterület – út vagy utca, tér vagy köz, vagy
emelet stb. Szükség van a tartózkodási hely (levelezési cím) címére
is, mely alapján a kártyát meg tudják küldeni a horgásznak, és az
egyesület kapcsolattartási helyként tudja használni. A HORGÁSZ-
KÁRTYÁRA 2019. ÉVTŐL SZÜKSÉGE LESZ MINDENKINEK,
AKI HORGÁSZNI SZERETNE, MIVEL EZ ALAPJÁN TUD A
TÖRVÉNYNEK MEGFELELŐ HORGÁSZATI FELTÉTELEK-
NEK MEGFELELNI! Így a felnőtt, ifjúsági és gyermek horgásznak.
Ez utóbbi esetében szükséges még a gondviselő adatainak okmány-
nyal történő igazolása is. A HORGÁSZKÁRTYA ára 2200 Ft. Öt év-
re érvényes (2023. 12. 31.). A díj tartalmazza a kiállítási-,  horgász cí-
mére történő postázás költségét is. Kiegyenlíteni a regisztrációs hely
által kiállított POSTAI CSEKKEN kell, a regisztrációt követő egy-
két napon belül.

A MOHOSZ 2018. SZEPTEMBER 01-TŐL KÖZZÉ TETT RE-
GISZTRÁCIÓS HELYEKEN BIZTOSÍTJA A HORGÁSZOK ZA-
VARTALAN KISZOLGÁLÁSÁT SEGÍTŐ HORGÁSZKÁRTYA

SZEMÉLYES REGISZTRÁLÁSÁT, VAGY AKI RENDELKEZIK
ONLINE KITÖLTÉSI LEHETŐSÉGGEL, ANNAK BIZTOSÍTJA
A PROGRAM ELÉRHETŐSÉGÉT, A FIZETÉST PEDIG BANKI
UTALÁSSAL TELJESÍTHETI.

A POSTAI UTON MEGKAPOTT HORGÁSZKÁRTYÁVAL LE-
HET 2019. JANUÁR 01-TŐL HORGÁSZTAGSÁGÁT RENDEZ-
NI, ÁLLAMI ÉS FOGÁSI NAPLÓHOZ JUTNI, VALAMINT TE-
RÜLETI JEGYÉT MEGVÁSÁROLNI. HORGÁSZVIZSGÁT AZ
ELŐZŐ ÉVI NYILVÁNTARTÁSBÓL (SZÁK) LEHET IGAZOL-
NI. Akinek ilyen nincs, annak vizsgát kell először tenni!

A leírtakkal kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a DÖMSÖDI HOR-
GÁSZ EGYESÜLET HÁROM HORGÁSZKÁRTYA REGISZTRÁ-
CIÓS HELYEN KÍVÁNJA TAGJAI ÉS A HOZZÁ FORDULÓK
HORGÁSZKÁRTYA REGISZTRÁCIÓJÁT MEGOLDANI.

1./ DÖMSÖD, KOSSUTH ÚT 31. – H.E. IRODA – H.–P.: DE. 
9-12. Tel.: 06-30-260-0957, 06-30-350-8820

2./ DÖMSÖD, KOSSUTH ÚT 57. – CÉLPONTY HORGÁSZ-
BOLT – NYITVATARTÁSI IDŐBEN.

3./ DUNAHARASZTI, FŐ ÚT 33. – VÍZIPÓK HORGÁSZBOLT
– NYITVATARTÁSI IDŐBEN

KÉRNÉNK A TISZTELT SPORTTÁRSAKAT (FŐLEG AZO-
KAT, AKIK MÁR 2019. ELSŐ NAPJAIBAN SZERETNÉNEK
HORGÁSZNI), HOGY HORGÁSZKÁRTYÁJUK ÜGYINTÉZÉ-
SÉT 2018. SZEPTEMBER 01. ÉS 2018. DECEMBER 05. KÖZÖT-
TI IDŐSZAKBAN TEGYÉK MEG, MIVEL A KÁRTYA ÜGYIN-
TÉZÉSE (REGISZTRÁCIÓTÓL A KÉZHEZVÉTELIG) 8-10 NA-
POT VESZ IGÉNYBE. EZENKÍVÜL AZ EBBEN AZ IDŐSZAK-
BAN KIVÁLTÓ HORGÁSZOK KÖZÖTT A MOHOSZ ÉRTÉKES
DÍJAKAT SORSOL KI KARÁCSONYI MEGLEPETÉSNEK!

m gy d v l.g. k.g. g.k. p
1 Dömsödi SE 11 10 1 0 41 12 29 31
2 Ráckeve VAFC 11 8 2 1 28 14 14 26
3 Sóskút SKE 11 7 0 4 30 18 12 21
4 Tárnok BKSK 11 6 3 2 26 15 11 21
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Idén is indul az Otthon melege program
novembertől, amellyel a háztartási nagygé-
pek (hűtőgépek, fagyasztók, mosógépek) cse-
réjére nyílik lehetőség. A programban két-
milliárd forint vissza nem térítendő támo-
gatás fordítható a családok energiafelhaszná-
lásának csökkentéséhez.

A program célja, hogy a lakosság olyan
hűtő, fagyasztó, valamint mosógép készülé-
keket szerezzen be, amelyek hozzájárulnak a
rezsiszámlák csökkentéséhez. Három kate-

góriát különít el a kormányzat a program
meghirdetésekor. Az A+ kategóriában ház-
tartásonként 25 ezer forintra, az A++-ban 40
ezer forintra, az A+++ kategóriában pedig
45 ezer forint támogatásra lehet pályázni –
tette hozzá. A tárca számításai szerint attól
függően, hogy ezek közül milyen energia-
osztályú berendezést választ egy család,
évente akár 12-20 ezer forint megtakarítás is
elérhető.

A programmal kapcsolatos valamennyi

információ és a beadáshoz szükséges tudni-
valók az alábbi oldalon találhatóak:

https://hgcs2017.nfsi.hu/
Pest megyében a pályázatok benyújtására

nyitva álló határidő: 2018. november 19. 10
órától 14 óráig. Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy amennyiben rövid idő alatt a keretet ki-
merítő igény megy be, úgy a benyújtást előbb
is lezárhatják. A korábbi évek tapasztalatai
szerint érdemes már előre felkészülni min-
denkinek a pályázat beadására.

Kéménytûz és annak megelõzése
Az egyre hűvösebb időjárás következtében lassan szüksé-

gessé válik az otthoni tüzelő-fűtő berendezések napi szintű
használata. Az emberek számára nagyon fontos a biztonsá-
gos otthon, arra azonban ritkán gondolnak, hogy ezért a
biztonságért maguknak is tenniük kell.

A kéménytüzek nagy része az égéstermék-elvezetőben lera-
kódott, elszurkosodott korom gyulladására vezethető vissza,
ennek előzménye pedig a helytelen tűzrakás és nem megfelelő
tüzelőanyag használata. Az okok között a második a kémény
építőanyagainak elöregedése, az égéstermék-elvezető nem
megfelelő műszaki állapota. 

Mire figyeljünk a fűtés során? Ne kerüljön az égéstérbe rongy,
gumi, műanyag, színes vagy fényes reklámújság, festett, lakkozott
fa vagy bútorlap, mert ezek elégetésekor több korom rakódik le a
kéményben, tönkreteszik a tüzelőberendezést, a bennük található
káros melléktermékek, mérgező, rákkeltő anyagok a levegőbe és a
hamuba kerülnek, veszélyeztetve az egészséget és a környezetün-
ket. Az elszurkosodott korom begyulladását közvetlenül kivált-
hatja, ha hirtelen elégő tüzelőanyagot – fenyőfatűlevél, gyalufor-
gács, dióhéj stb. – használunk. Az izzó parazsat tartalmazó tűztér-
be tilos nagy mennyiségű tűzifát betenni, mert nem lehet az ehhez
szükséges mennyiségű levegőt biztosítani, ami elégtelen égéshez,
rosszabb esetben robbanásveszélyhez vezethet. A tökéletlen égés
során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen ke-
resztül, így saját otthonunk levegőjét is megmérgezzük. 

Hogyan kerülhetjük el a kéménytűz kialakulását? Rendszeres
kéményseprőipari ellenőrzéssel és a szükséges tisztítás elvégzésé-
vel. Mind a korom, mind a szurok begyulladása, továbbá a dugulás
és egyéb üzemzavar megelőzhető az égéstermék-elvezető ké-
ményseprő felügyelete mellett történő kiégetésével. A jó kémény-
seprő ma már nemcsak a tűzmegelőzés kérdéseiben illetékes, fel-
adata van a légszennyezés ellenőrzésében és az energiatakarékos-
ság területén is. Segíti a meglévő fűtési rendszer hatékony és gaz-
daságos működtetését, a tűzmegelőzést, a károsanyag-kibocsátás
csökkentése révén pedig a környezet megóvásához is hozzájárul. 

A társasházakba a kéményseprők hívás nélkül kimennek, a la-
kóknak a vizsgálatért nem kell fizetniük (kivéve, ha egy lakás
valamely vállalkozás bejelentett telephelye). Szintén ingyenes a
szolgáltatás a családi házban élő magánszemélyek számára, de
szükség van időpontfoglalásra – tehát ha valaki úgy dönt, hogy a
kémény rendszeres tisztíttatásával is gondoskodik biztonságá-
ról, még azt is eldöntheti, mikor szeretné azt. A szolgáltatást a
gazdálkodó szervezeteknek kötelező megrendelni egy kémény-
seprő cégtől – szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente,
gázfűtést használóknak kétévente, a munkáért pedig díjat kell fi-
zetniük. Gondolja meg kétszer is, mit tesz a tűzre! Az Ön ottho-
na és szerettei biztonsága a tét! Ne kössön kompromisszumot!

ELEKTROMOS HULLADÉK-
BEGYÛJTÉSI AKCIÓ

A ROLFIM Szövetkezet és Dömsöd Nagyközség Önkormányzata elektro-
mos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely
során  ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2018. november 17-én (szombat) 08:00-12:00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: 
Bútorbolt előtti parkoló (Dömsöd, Petőfi tér) 
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék

elérni, hogy szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre.
Az e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igényel – azaz nem gyűjthető a
háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható má-
sodnyersanyag mellett számos mérgező anyagot – nehézfémet (ólom, kadmi-
um, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt
jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős ré-
sze újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakók-
ba, erdőszélekre, illegális lerakókba vagy illetéktelen kezekbe kerül.

Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a
benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőr-
zött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből.

Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nél-

kül „minden, ami valaha árammal, elemmel akkumulátorral működött”,
kivétel a képcsöves berendezések (TV).

Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását, de sze-
retnének megszabadulni nagyméretű, nagytömegű e-hulladékuktól, térítésmen-
tesen igénybe vehető a „Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek
keretében a szervezők vállalják az összekészített eszközök elszállítását Dömsöd
területén, amennyiben legalább 100 kg e-hulladék gyűlt össze. Ez a mennyiség
kb. 3-4 db nagyméretű műszaki tárgy (pl.: hűtő, mosógép).

Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék ki őrizetlenül az ingatla-
nukon kívülre, így elkerülhető a berendezések fosztogatása, illetve a környezet
szennyezése!

Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák,  szociális, egészségügyi, oktatási
és egyéb, gazdasági  intézmények stb…) bejelentését is, s igény szerint a kör-
nyezetvédelmi előírásoknak megfelelően igazolást állítunk ki az átvételről. 

Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34-es telefonszámon várjuk, munka-
napokon 08:00-12:00-ig. A bejelentésben telefonos elérhetőséget is kérünk
megadni, a begyűjtő járat megtervezését követően szükségessé válhat az elszál-
lítás időpontjának pontosítása céljából! A ROLFIM Szövetkezet lehetőséget
biztosít, hogy egész évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget
Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és
elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi H-P-ig 8-13 óra között.
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1-269-
0234-es telefonszámon lehet! Együttműködő munkájukat köszönjük!

Otthon melege program – novemberben ismét indul
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November 18-án lesz kerek 20 esztendeje, hogy Gulyásné Marika és
férje megnyitották a kiskereskedésüket a Bajcsy-Zsilinszky utcában
zöldáru profil ággal. A kis üzletbe belépve mindig mosolyogva, né-
hány kedves szóval köszöntik a vásárlókat. Az árukínálat, annak minő-
sége és a tisztaság kifogástalan. Szinte nincs olyan vásárló, aki ne lenne
megelégedve a kiszolgálással. Ennek a titkáról, az indulásról kérdez-
tem Marikát:

– Mikor megnyitották az üzletet, miért épp zöldség-gyümölcs mel-
lett döntöttek, hiszen ’98-ban úgy emlékszem, több zöldséges is mű-
ködött a faluban?

– Tulajdonképpen olyan időszakot éltünk, hogy úgy éreztük, váltanunk
kell. A gyermekeink és a család miatt. Férjem vendéglátózott, majd hosz-
szú évekig benzinkutasként dolgozott. Én pedig az óvodában dolgoztam,
majd gyerekboltot nyitottam itt, ahol most a zöldséges van. Érlelődött
bennünk a gondolat, hogy együtt dolgozhassunk, és így jött az ötlet, hogy
nyissunk zöldség-gyümölcs kiskereskedést. Valóban két zöldséges
is volt akkoriban a faluban, így a Burjánéké, a Földvári
Erzsikéé, illetve még itt volt a piac. Ettől függetle-
nül mi úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk.

– 20 év nagy idő! A kiskereskedésnek
talpon kell maradni, másrészt meg kell
tudni élni belőle, és ha ez a kettő meg-
van, akkor lehet mondani, hogy si-
keresen üzemeltetik! Mi ennek a
titka?

– Mikor belevágtunk, mi sem gon-
doltuk, hogy így sikerül. Különös-
képp azért sem, mert napjainkra akko-
ra zöldáru választék áll már a dömsödi
emberek számára, hogy bőven van miből
válogatniuk.

A kiskertekben nagyon sok minden megte-
rem, de emellett azért mindig szükség van valami
másra is. A nyári szezonban pedig a nyaralók jelentenek
sokat forgalom szempontjából.

Magunk részéről nagyon fontosnak tartjuk, hogy minőségi, szép árunk
legyen, és minden vevővel egyformán kedvesek legyünk.

– Amikor belevágtak ebbe a vállalkozásba, hogyan látták, hogy
mikor mire van szüksége a vevőknek? Van-e azóta változás?

– A változás szinte folyamatos. Nekem különösen furcsa volt minden,
hiszen azelőtt mint háziasszony bementem egy üzletbe és megvásároltam
azokat az alapvető élelmiszereket, melyekre szükségem volt a konyhában.
A zöldséges dolgokkal soha nem foglalkoztam még konyhakertben sem.

Eladóként viszont ki kellett spekulálni, meg kellett tanulni, hogy a ve-
vőknek mi az igénye. Folyamatosan figyelni kellett az embereket, mikor
hogyan gondolkodnak. Az első év tehát ilyen megfigyelési időszak volt.
Aztán lassan-lassan kialakult, és már tudtuk, hogy melyik hétvégére mi-
lyen áruval kell őket várni.

– Az üzletbe belépve mindig nagy a tisztaság, illetve a zöldségek,
gyümölcsök minősége mondhatni első osztályú. Hogyan lehet ezt a
színvonalat megteremteni?

– A férjemmel megosztjuk a munkát. Van ami az én feladatköröm, van
ami az övé. Próbáljuk úgy alakítani, hogy haladjunk, de egyikőnknek se
legyen megterhelő, és így kifogástalanul működik minden.

Az általunk értékesíteni kívánt áruk minősége nagyon fontos számunk-
ra! Árfekvésben a tetszetős áru mindig drágább, a kevésbé tetszetős pedig
olcsóbb. Próbáltam is tapogatózni, hogy kövessük-e az olcsóbb árfekvésű

termékeket, de bizony azt a választ kaptam, hogy maradjunk csak a meg-
szokott minőségnél, mert ezért mindig bejönnek a vásárlók. 

Érdekes, hogy van, ami nyitásunk óta nem változik! Ha
valaki bejött az üzletbe, megjegyezte, hogy hű de

szép áru! Ezt mondta nyaraló, helybeli egy-
aránt. Ma ez a megjegyzés változatlanul el

szokott hangozni, és ezt örömmel vesz-
szük a férjemmel.

– A jövőre vonatkozóan milyen el-
képzeléseik vannak?

– Mi nagyon szeretjük ezt a mun-
kát, jó együtt dolgozni, mert szeret-
jük az embereket. Így érezzük jól ma-
gunkat. A jövőben is így kívánjuk

folytatni.
Szeretnénk megköszönni kedves vá-

sárlóinknak, hogy húsz éven át hozzásegí-
tettek bennünket ahhoz, hogy sikeresen mű-

ködjünk! Köszönjük, hogy jöttek és jönnek, és
reméljük, hogy jönni is fognak, mert mindenkit na-

gyon nagy szeretettel várunk!
Vass Ilona

Retró játék kiállítás
a Dabi Óvoda 40 éves 

jubileumi fennállása alkalmából a
Petrovics-házban (Petőfi S. u. 17.)

a múzeum nyitvatartási idejében.

A kiállítás egyéb időpontokban 
bejelentkezéssel is látogatható!

Információs telefonszám: 
06-20-253-2589

20 esztendeje nyílt a Zöldség-gyümölcs
kiskereskedés a Bajcsy-Zsilinszky utcában

Beszélgetés Gulyás Györgyné Marikával
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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 – szeptember–október hónapban 
Utolsó negyedévet megkezdve elmondható,

hogy ebben az évben is bőven volt szükség
egyesületünkre. Cikkem megírásáig 2018-ban
55 alkalommal riasztották egyesületünket kü-
lönböző káresetekhez.  

Szeptemberben és októberben is több alka-
lommal vonultunk.

Szeptemberben:
– Apaj, Budai út 4.: egy nagy fa villanyveze-

tékre dőlt és az úton is forgalmi akadályt képe-
zett. A káresetet motoros fűrésszel a kunszent-
miklósi kollegákkal közösen számoltuk fel.

– A Rákóczi úton egy gépkocsi az árokba
csúszott és saját erejéből onnan kiállni már nem
tudott. A gépjárműfecskendővel drótkötél segít-
ségével kivontattuk, majd saját kerekein távo-
zott. Személyi sérülés és anyagi kár nem kelet-
kezett.

– Nyárfa sétányon a Tókert utca mögötti ré-
szen összehordott szemét aljnövényzet égett,
amelyet 1 sugárral oltottunk el.

Október:
– Szabadság utca 50. szám előtt egy gépkocsi

az árokba hajtott. A helyszínen egységünk
áramtalanította az összetört gépkocsit, és men-
tőt kért a kocsiban utazó kisgyermekhez, aki be-
verte a fejét. Miután egységünkre már nem volt
szükség, a helyszínt a helyszínelő rendőröknek
átadtuk és állomáshelyünkre vonultunk.

– Tél utcában gázszivárgáshoz vonultunk.
Kiérkezéskor kiderült, hogy egy elhagyatott tel-
ken ismeretlen okból a gázcső végét lezáró csap
kinyílt, és emiatt szökött a gáz. A csap elzárása
után a gázszivárgás megszűnt, és további tűzol-
tói beavatkozásra nem volt szükség.

– Neptun utca 38. szám alá riasztottak minket
ahol egy vegyes tüzelésű kazánban felforrt a
víz. Kiérkezésünk után a kazánban lévő égéster-
méket eltávolítottuk, valamint a kazánházból
egy 7,5 kg gázpalackot is kihoztunk, és megvár-
tuk, amíg a teljes rendszer visszahűlt. A kazán
nem robbant fel, mert a biztonsági szelep a nyo-
mást leengedte. A meghibásodás oka, hogy a
keringető szivattyú elektromos hiba miatt leállt. 

– Ebben a hónapban a fűtésszezon hivatalos
megkezdése előtt a 4 gáz érzékelőnk teljes körű
karbantartása és felülvizsgálata is megtörtént.
Remélhetőleg nem lesz rá szükség, de ha mégis,
akkor így biztosan megbízhatóan fog működni. 

A fűtés is lehet veszélyes!
Fűtési technológiától függetlenül komoly ve-

szélyt jelenthet a készülék nem rendeltetésszerű
használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a
műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés elmu-
lasztása. Bár a hűvösebb időben egyre több ott-
honban kezdenek el fűteni, még nem késő a hi-
vatalos fűtési szezon kezdete előtt szakemberrel

ellenőriztetni a tü-
zelő-fűtőberende-
zéseket és az égés-
termék-elvezető
rendszereket.

A nem rendelte-
tésszerű használat következtében jelentős anya-
gi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó
tűzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai
robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le ká-
ros anyag az olyan égéstermék-elvezető rend-
szerben, amelyben hulladékot vagy más, nem
megfelelő tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott
kéményből pedig a káros anyagok visszaára-
molhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfelelő
használattal teljesen kiküszöbölhetőek!

A szabálytalan kivitelezés miatt az égéster-
mék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtőberendezé-
sek meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó
gázok, így a szén-monoxid már alacsony kon-
centrációban is komoly veszélyt jelentenek az
ott tartózkodókra. A rosszul bekötött eszköz
gyakrabban meghibásodhat, azt gyakrabban
kell javítani és rövidebb idő alatt tönkremegy,
ráadásul jóval több pénzt kell ráfordítani. Mind-
ez megelőzhető, ha megfelelő minőségű termé-
keket vásárolunk, a tervezést és a kivitelezést
pedig valódi szakember végzi el!

A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos
feltétele a fűtési rendszer biztonságos működte-
tésének, hiszen időben kiderül, ha valamilyen
karbantartási vagy javítási munkára van szük-
ség. Ezt a munkát is minden esetben bízzuk
szakemberre. A fűtési rendszer valamennyi ele-
mét ellenőriztetni kell az előírás szerinti idősza-
konként. (forrás: BM OKF)

Előzzük meg a kéménytüzekkel kapcsola-
tos káreseményeket!

Megkezdődött a fűtési szezon, és ezzel egy
időben sajnálatos módon megjelentek a ké-
ménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta ri-
asztják a tűzoltókat robbanások és szén-mono-
xid-mérgezések miatt. A gyakran tragikus ki-
menetelű események többsége kellő odafigye-
léssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tü-
zelő-, fűtő- és egyéb berendezések (páraelszívó,
kandalló) helytelen használatára, a karbantartás
és ellenőrzés hiányára vagy a helyiségek nem
megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. Ép-
pen ezért különös jelentősége van a kémények
rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhe-
tő színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis
jellemzően a tüzelőberendezésen vagy a nem
megfelelően működő kéményből áramlik visz-
sza a helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz
a lakótérbe nem kellően tömített kályhából,

kandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy az el-
szennyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízmele-
gítőből is. Csak engedélyezett típusú, kifogásta-
lan műszaki állapotú tüzelő, fűtő berendezést
használjunk, ezt szakembernek kell beüzemel-
nie és javítania. A kémény állapotát előírt idő-
szakonként – gázüzemű berendezés esetén
évente, szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén
félévente – ellenőriztessük. A gázkészüléket
(kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgáltas-
suk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzé-
kelő (Honeywell) készülék használata, egy
megfelelő eszköz életet menthet. Ezek azonban
nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, fe-
lülvizsgálatot. Tanácsos kikérni szakember vé-
leményét szag- és páraelszívó vásárlása, kan-
dalló és minimális légáteresztő-képességű nyí-
lászárók beépítése esetén. Lehetőség szerint
használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vi-
zes helyiségekben (WC, fürdőszoba, konyha)
légelvezetőt, így biztosítható garantáltan a meg-
felelő mennyiségű és minőségű levegő.

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal
felszerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése
mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berende-
zést is (vízkőlerakódás, biztonsági szelep mű-
ködőképessége, csapok, szelepek állapota, ve-
gyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota
stb.). Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag
tárolására is, biztosítsuk a megfelelő távolságot
a tüzelő, fűtő berendezés és az éghető anyag kö-
zött. A kazán közelében felhalmozott éghető
anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk valamelyik segély-
hívó számot! 112 vagy 105

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! 112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-

383-5407. Segítsen, hogy segíthessünk a baj-
ban! Segítse önkéntes munkánkat! Adjon esélyt
önmagának és családjának! A kedvezményezett
adószáma: 18688320-1-13. A kedvezményezett
neve: DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET        

Egyesület számlaszáma: 
51700272-10903818-00000000
További információk és képek a webolda-

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

Pongrácz József titkár, Dömsödi Tűzoltó
Egyesület – domsodote@gmail.com 
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Csakúgy mint az embereknél, kedven-
ceink között is évről évre nő a felfedezett
daganatos betegségek száma. A tíz éven
felüli kutyák 45%-a múlik ki daganatok
miatt. A borzasztóan magas arány miatt
mindenképpen érdemes szót ejteni erről a
kórról.

A daganatos sejt a szervezet saját sejtjé-
ből kialakult, olyan módosult sejt, amely
korlátlan osztódóképességgel rendelkezik.
Egy daganatos sejt tehát a kialakulása után
folyamatosan csak osztódik, és az így ki-
alakult új sejtek is mind daganatos sejtek
lesznek. Így egyetlen sejtből bizonyos, a
daganat típusára jellemző idő alatt, akár
több kg-os daganat is kifejlődhet. 

A daganatos megbetegedések oka az
állatokban – csakúgy, mint az emberek-
ben – javarészt ismeretlen. Kialakulásuk
hátterében számos külső és belső tényező is szerepelhet, melyek kö-
zül szerencsére egyre többet ismerünk az intenzív daganat-kutatás-
nak köszönhetően.

Ilyen tényezők lehetnek bizonyos kémiai anyagok, például  a dohány-
füst, az azbeszt, bizonyos növényvédőszerek, gyomirtók, rovarirtószerek
stb. Szerepet játszhatnak a daganatok kialakulásában egyes környezeti té-
nyezők is, mint például a nap UV-sugárzása, trauma, krónikus gyulladás.
Daganatos kutyák és macskák esetében gyakran áll a betegség kialakulá-
sának hátterében valamilyen vírusfertőzés. Hormonális hatások is segít-
hetik számos daganat kifejlődését. 

A kutyákban és macskákban fellelhető daganatokat többféleképpen
osztályozhatjuk. Az egyik ilyen szempont az alapszövet típusa, amiből a
daganat kialakult. Eszerint beszélhetünk izom, zsír, csont, kötőszövet stb.
eredetű daganatokról. A leginkább ismert osztályozása a daganatoknak,
hogy jó- vagy rosszindulatú-e. A jóindulatú daganatok általában lassab-
ban növekednek, jól körülhatároltak, és nem képeznek a szervezet távo-
labbi részeibe áttétet. Ezzel szemben a rosszindulatú daganatok gyakran
gyors növekedésűek, nem körülhatároltak, hanem mint a polip karjai,
nyúlványokkal belenőnek a környező szövetekbe, és gyakrabban képez-
nek áttétet más szervekbe.

A legrégebbi, és máig is a leghatásosabb eszköz a daganatok kezelésé-
ben a műtéti eltávolítás. Ha egy daganatot egészben eltávolítunk, azelőtt
mielőtt áttétet képzett volna, teljes gyógyulást értünk el, megszabadítottuk
a szervezetet a tumortól.

Leggyakoribbak a bőr- és az emlődaganatok. Kezelésük általában se-
bészi. Az elsődleges cél a daganat teljes és maradéktalan eltávolítása. A
jó- és rosszindulatú daganatok elkülönítésére egyszerű klinikai vizsgálat-
tal nincs lehetőség, a méret sem irányadó. Lényeges a minél pontosabb di-
agnózis – szövettani vizsgálattal – a sebészi terv kialakítása miatt. Nagyon
fontos az előzetes röntgen és ultrahang vizsgálat az áttétek kiszűrésére. Az
állatgyógyászatban is terjed bizonyos daganatok esetén a kemo- és a su-
gárterápia.

Habár a legtöbb daganat kialakulása nem megelőzhető, figyelemre
méltó, hogy az első tüzelés előtt végzett ivartalanítás az emlődaganat ki-
alakulásának veszélyét igen erősen csökkenti. A későbbi műtét is; bár
nem olyan mértékben, de csökkenti a veszélyt. Viszont azokban az álla-
tokban, melyek hosszabb ideig a tüzelést elnyomó szert kaptak, magas az
emlődaganat aránya. Tehát jobb az ivartalanítás! Szintén nagyon magas
ez a szám a többször álvemhes szukákban, náluk is javasolt a műtét.

dr. Siket Péter 
állatorvos

Állatorvosi tanácsok
A kedvenceink körében elõforduló gyakoribb daganatos betegségekrõl

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, daganat-eltávolítás, baleseti

sebek stb.)
– Ultrahangos fogkőeltávolítás,
– Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter
tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti számon történő egyezte-
téssel!)



Idén harmadik alkalommal, nemcsak iskolai keretek közt emlékeztünk
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira. A Hősök szobra
előtt az Iringó Színjátszó Kör segítségével felidézhettük a korabeli esemé-
nyeket, majd egyenként hangzott el annak a 89 dömsödi és dabi önkéntes-
nek a neve, akik hazaszeretetük jeléül készek voltak áldozatot vállalni az
1848-49-es forradalom és szabadságharcban. Példás ez az áldozat, Magyar
Hazánkért, a Szabadságért! Közösen helyeztünk el egy-egy szál virágot és
mécsest október 6-án, az 1848-49-es szabadságharc mártírjaira, az Aradi
13 vértanúra, valamint a dabi és dömsödi honvédekre emlékezve.

A megemlékezés segítői és támogatói voltak: Tassi László és családja,
Még 1000 év Dömsödért Egyesület, Iringó Színjátszó Kör, Hajdú László,
Vass Ilona.

Végezetül álljon itt Dab és Dömsöd szabadságharcosainak névsora, K.
Nagy László Dab község történetének gépírásos kézirata alapján:

Dömsödről bevonuló honvédek névsora (81 fő):
Faragó Mihály, Juhász Mátyás, Ratkai János, Szücs Imre, Juhász Gá-

bor, Takács Mátyás, Kuruczi Bálint, Mészáros György, Mészáros Antal,
Tatár József, Gergely Já-
nos, Szabados Gábor, Csi-
des Bertalan, Szekeres
György, Szabó József, Ko-
vács Sándor, Orosz Má-
tyás, Balogh Mihály, Papp
Sándor, László Gergely,
Csonka János, Balassa Jó-
zsef, Dani István, Béczi
Sándor, Ispán Gábor, Csiz-
madia Jónás, M. Szabó
Dániel, Mészáros Sámuel,

I. Balogh István, Péter József, Jónás István, Bolyó Jónás, Juhász József,
Siket József, Kudar Sándor, Csegei Gábor, Denke Mihály, Bata Sándor,
Krizsa József, Tóth Imre, Bulyáki József, Krizsa Mihály, Tóth Miklós, Zsi-
ba István, Kun Imre, Nagy Miklós, Hegedűs Mihály, Takács Mihály, Ispán
József, Szabó Pál, Csegei Péter, Bödő Imre, Kudar Mihály, Jaksa András,
Horváth László, Csécs Mihály, Nagy János, Fehér János, Földvári Imre,
Marjai Mihály, Bódog Imre, Máté Antal, Bögös Imre, Turóczi Imre, Salai
Dávid, Karácsonyi Istvány, Máté Gábor, Kanász Jónás, Szabó József (Bu-
gyi), Mak József, C. Kovács Imre, Németh Dávid, Szabó János, Tábori Já-
nos, Miskolczi István, Csereki János, Cser Mihály, Tóth József, Szarka
Imre, Csergő Gábor, Domokos József.

Dabról bevonuló honvédek névsora (8 fő):
Makádi Lajos, Kovács Lajos, Őzes Gergely, Szabó Pál, Kópis Jozsef,

Révész Ferenc, Kapás Lajos, Végh András. (Makádi Lajos községi bíró
volt, akit az osztrák bíróság börtönbüntetésre ítélt. Neve után ez a feljegy-
zés olvasható: -A forradalom szele által elsodortatott.-”

Szöveg és fotók: Vass Ilona
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Október 6. Nemzeti Gyásznap



XXVIII. évfolyam 11. szám 25

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. december 8-án SZOMBATON reggel 10.00 órától a Petőfi
Múzeum udvarán felállításra kerül a Falusi Betlehemes.

2018. december 9-én VASÁRNAP 10.00 órától különböző  progra-
mok a Kisherceg Gyerekházban, mesesarok, kézműves foglalkoztatók,
a Petőfi térről indul a Mikulás kocsikázás 12.00 óráig.

A Kisherceg Gyerekháztól a korábbi évek sikeres Mikulás-futását
hirdetjük meg december 9-én vasárnap délelőtt 11.00-tól (Gyerekház
– Szív utca – Horváth-kert – Bocskai utca, illetve Gyerekház – Szabadság
utca – Bajcsy-Zs. u. – CBA parkoló – Bocskai utca), sok szeretettel hívjuk
és  várjuk a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. 

Nevezni a helyszínen lehet! 
Aki Mikulás vagy Krampusz, netán Angyalka

jelmezben fut, azt külön díjazzuk.
MINDEN PROGRAMUNK INGYENES!

A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület a
több évtizedes hagyományoknak megfele-

lően, 2018-ban is lehetőséget nyújt arra,
hogy a szülők, nagyszülők, barátok és
ismerősök csomagot és ajándékot küld-

jenek gyermekeiknek, unoká-
iknak, szeretteiknek és ba-
rátaiknak a Mikulással
krampuszok kíséretében.

Az ajándékokat 2018.
december 5-én SZER-

DÁN  délután Döm-
söd Nagyközség köz-
igazgatási területén

szállítjuk ki a Kisherceg Gyerekháztól indulva. (17.00 és 20.00 óra
között!)

MEGRENDELÉSKOR KÉRJÜK, NE ADJANAK LE CSOMAGOT,
AJÁNDÉKOT A MEGRENDELŐHELYEN!! 

Jelentkezési határidő: 2018. december 4. kedd.

Megrendelőhelyek:
– MIZSE diszkont – Dömsöd, Kossuth L. u.
– Élelmiszer – Zöldségbolt (Faragó ABC) Dömsöd, Kossuth L. u.
– Dobos ABC – Dömsöd, Váczi utca
– Zöldségbolt (Gulyásné Marika) – Dömsöd, Bajcsy-Zs. u.
– Sipos Vegyesbolt – Dömsöd, Irinyi utca
– Kisherceg Gyerekház – Dömsöd, Petőfi tér 3-5.

Sok szeretettel hívja és várja a falu apraját és nagyját a Mikulás progra-
mokra:

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület, a segítőik, támogatóik, 
s természetesen a Mikulás és a krampuszok

A végleges programokról és helyszínekről plakátokon és szóróla-
pokon adunk tájékoztatást.

MMiikkuulláássvváárrááss DDöömmssööddöönn 22001188
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„Kincses 
Ecclesiánk”

című állandó egyháztörténeti 
kiállítás a dömsödi református

gyülekezeti házban

Megtekinthető a hivatal nyitvatartási
idejében, vagy előre megbeszélt idő-
pontban.

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

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: november 25.

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

Várható megjelenés: december eleje

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Ácsné Jaksa Szilvia, Baracsi Beáta, 
Bencze István, ifj. Bődi Endre, 

Budai Szilvia, Christoph Gáborné, 
Csonka Nóra, Földvári Attila, 

Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit,
Harsányi Zoltán, Korona Sándor, 
Köntös Ágnes, Pongrácz József, 

Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabó István,
Szilágyi Veronika, Varsányi Antal.

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:
Sperczel Dániel – Kovács Judit 

JANKA LÉNA
Lakatos Károly – Farkas Viktória 

JUDIT MIRELLA
Szabó József – Nagy Csilla 

JÓZSEF JOEL
Fekete Zoltán – Dankó Bernadett 

LARINA
Kovács Krisztián Zoltán – 
Simonics Erzsébet Katalin 
MARTIN KRISZTIÁN

Slezák Tomasz – Berinszki Vivien 
BENJÁMIN

Szász-Kovács Szilárd – Király Adrienn
HANNA

Házasságot kötöttek:
Erdélyi Dániel – Illés Mónika

Elhunytak:
Ács József Antal 68 éves
Pergel József 65 éves
Bach Sándor 63 éves
Juhász László 67 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
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Temetõi közlemény
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét 1993-ban vagy korábban váltották meg a dömsödi reformá-

tus temetőben, úgy annak érvényessége a törvények értelmében – 25 év elteltével – idén lejár. Amennyiben szeretnék azt megőrizni, új-
ra meg kell váltani 2018. december 31-ig. Újraváltani a lelkészi hivatalban lehet: Dömsöd, Petőfi tér 7.

Hivatali idő: hétfő és csütörtök  9-12 óra. Telefon: 06-24-434-477.

Köszönettel: Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma

Dömsöd-Nagytemplomi 
Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: 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

Változásokkal kapcsolatosan a
plébánián érdeklődjenek.

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.:  06-20-775-8003

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra
Lelkipásztor: 
Szappanos Tibor

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

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat 10–16 óráig.

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

Telefon: 06-20-253-2589
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Dabi Ovi 40

Október 23.

Fotók: Vass Ilona
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