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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján a Széchenyi István Általános Iskola 7. b. osztálya adta az ünnepi műsort, a
Ju és Zsu Társulat fiataljaival kiegészülve. Ácsné Jaksa Szilvia tanárnő rendezte és tanította be nagyszerű feldolgozásként történelmünk ezt a csodálatos szakaszát! Gratulálok Valamennyiüknek! Szabó Andrea képviselő asszony ünnepi beszédéből megismerhettük e
jeles eseménysorozat olyan dömsödi vonatkozásait, amelyek számomra is újdonságot jelentettek! Gratulálok Gyivi Jánosnak, akinek
az ünnepség keretében adhattam át a „Dömsöd vállalkozója” kitüntető címet! A Képviselő-testület döntése értelmében minden év március 15-én adjuk át ezt az új kitüntetést.
A márciusi Aktuálisban jeleztem, hogy a következő lapszámban
részletesebben fogok foglalkozni az RSD projekt jelenlegi állásával.
Az elmúlt héten Taksonyban részt vettem azon az értekezleten, amelyen a többi tizenhárom polgármester társammal beszéltük meg az aktuális problémákat. Az köztudott, hogy a beruházás lebonyolítója, az
RSD társulat nem volt a feladata magaslatán. Menet közben kiderült,
hogy nem igazán gazdálkodtak jól a kivitelezéshez szükséges pénzzel, és a befejezéshez újabb forrást kell találni, akár az ingatlantulajdonosok újabb befizetésével is. A társulat Intéző Bizottságának elnöke lemondott posztjáról, ezzel együtt rendőrségi feljelentés is történt!
Az új Intéző Bizottság megpróbálta kezelni a gondokat, de egyelőre
mérsékelt sikerrel. Így aztán újabb lemondások következtek, és polgármester kollégáimmal ma nem is látjuk, hogy a beruházás befejezése hogyan és mint fog történni! Kérek minden érintett ingatlantulajdonost, hogy az írásom után, a következő oldalon megtalálható
„HÁNY MÉTERRE VAN ….?” című kérelmet figyelmesen olvassák
el, és annak megfelelően járjanak el! Köszönöm szépen!
Idén is meghívást kaptam a Dömsödi Ipartestülettől az éves közgyűlésükre. A rendezvényen módomban állt tájékoztatni a jelenlévő
iparosokat az önkormányzat ez évi terveiről, beruházásokról. Ezúton
is megköszönöm minden vállalkozónak, aki valamilyen módon segítette munkánkat! Ez évben is számítunk segítségükre!
Már tízegynéhány alkalommal nyithattam meg a Banyabált, így
történt ez most is. Köszöntőmben elmondtam, hogy nagyon hálás vagyok a Banya Klub tagjainak a rengeteg segítségért, amelyet az évek
folyamán kaptunk Tőlük, hiszen nem nagyon van Dömsödön olyan
rendezvény, amelyen ne segítettek volna. Azt is kiemeltem, hogy példaértékű a működésük, ahogyan a fiatalok vigyáznak az idősekre, és
ahogyan az idősek igyekeznek egyengetni a fiatalok útját! Gratulálok
a Csikósné Jutka vezette egyesületnek, további sikereket kívánok!
Ebben az évben utoljára kérem a Tisztelt Olvasókat, hogy adójuk
1 százalékát rendeljék a Dömsödért Alapítványnak! Adószámuk:
18668456-1-13.
Bencze István

Fotó: Vass

A Dömsödi Hírnök szerkesztõsége nevében
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok
minden kedves olvasónknak és családjaiknak!
„Adjon a jó Isten
boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal lásson el
titeket!
Az öreg nagyapám
Ily köszöntõt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
a hímes tojásnak!
Adjanak hát nékem
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.”

Tartalom
È GYEJÓ hírei

5. o.

È Húsvéti alkalmak

6. o.

È Óvodai beiratkozás 8. o.
È Iskolai beiratkozás

9. o.

È Fúvós szólisták és
kamaraegyüttesek
baráti találkozója 11. o.
È Eboltás

15. o.

È Írókázás
a múzeumban

17. o.

È ÖTE hírek
18 éven át az ÖTE elnöke
interjú Ispán Ignáccal
18-21. o.

2

XXIX. évfolyam 4. szám

HÁNY MÉTERRE VAN…?
Azon ingatlantulajdonosok segítségét kérnénk, ahol az ingatlanon
még nem készült el a belső bekötés (tartály vagy tisztító idom és a ház
között), vagy csak villanyszerelés történt, e-mail-ben az
rsdvt2@gmail.com címre, vagy levélben a 2335 Taksony, Pf. 69. címre
szíveskedjen számunkra a következő információkat megküldeni:
Kérem szíveskedjen néhány adattal segíteni, hogy hatékonyabban
tudjuk szervezni a munkát, és átláthatóbb legyen az ingatlanon
elvégzendő bekötés.
– A leásott tartály kb. hány méterre van a házból kijövő szennyvízcsőtől?

– Van-e szilárd burkolat (beton, térkő), amit bontani szükséges a
csőfektetéshez?
Ha van, és akadályozza a csőfektetést, akkor ezt a tulajdonosnak kell
felbontani!
– A tartály hány méterre van a villanyóra szekrénytől vagy olyan
ponttól, ahonnan elektromosan beköthető a szivattyú működtetéséhez?
Az ehhez szükséges kapcsolódobozt a szolgáltató telepíti a szivattyúval
együtt.
Megköszönve, hogy segíti munkánkat a zökkenőmentesebb
kivitelezés érdekében!

Március 15-ét ünnepeltük
Az 1848. március 15-i forradalom kitörésének 171. évfordulójára
emlékeztünk idén. Nekünk, dömsödieknek különösképpen fontos ez
az esemény: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legszimbolikusabb alakja nemzeti költőnk, Petőfi Sándor, aki 1846-ban
szűk egy hónapos dömsödi tartózkodása alatt írta meg első forradalmi versét, melynek címe: Levél Várady Antalhoz. Itt olvashatjuk:
„Legyünk rabokból ismét emberek!”. A költő kedvelt tartózkodási
helye, a Duna-parti öreg tölgyfa, Kukucskáné csendes nádfedeles parasztháza és a kedves szülők otthona, valamint az egykori mészárszék helyén kialakított emlékpark minden esztendőben a koszorúzások, a megemlékezés helyszíne. Óvodások, kisiskolások tűzik le saját
készítésű kokárdáikat, s a forradalom napján a falu vezetése, az intéz-

mények, helyi szervezetek, civilek zarándokolnak el ide, hogy elhelyezzék koszorúikat.
Az ünnepi műsor a művelődési központban zajlik. Idén a 7. b osztály és a Ju és Zsu Társulat közreműködött benne. Felemelő érzés
volt élő előadásban meghallgatni Erkel Ferenc: Bánk bán dalát! Ünnepi beszédet mondott Szabó Andrea képviselő asszony (az ünnepi
beszéd teljes terjedelmében itt olvasható). A Dezső Lajos AMI növendékei minden esztendőben közreműködnek a koszorúzások helyszínein. Idén új elemmel gazdagították a megemlékezést: az ünnepi
műsort követően az OMK aulájában pedagógusok, diákok fúvós
hangszereken közösen szólaltattak meg korabeli dallamokat.
Méltón emlékeztünk március 15-re!
Vass Ilona

Fotó: Vass
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2019. (II.13.) Kt. számú határozatával

GYIVI JÁNOS
egyéni vállalkozó részére a
„DÖMSÖD VÁLLALKOZÓJA”
kitüntető címet adományozza.
Gyivi János vállalkozói tevékenységével folyamatosan hozzájárul
Dömsöd település gazdasági életének fejlődéséhez, a lakossági igények
ellátásához, és tevékenysége során törekszik a minél magasabb minőségű szolgáltatások nyújtásához.
Bencze István
polgármester
Dömsöd, 2019. március 15.

Varsányi Antal
alpolgármester

Fotó: Vass
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Szabó Andrea ünnepi beszéde március 15-én
„A kormány az országért van, tehát fölötte a nemzet mindenkor rendelkezik.”
(Táncsics Mihály)
azon előjogaikról, amelyeket a néptől elraboltak,
Vagy a nép maga foglalja vissza azokat.
Egyik ember a másik fölött felsőbbséggel
nem bír. Mindenütt, ahol a szabadság és a jogok
csak egyesek vagy kevesek kezében olvadnak
össze, az csak csalással vagy álnoksággal történhet.
A rossz lelkiismeretű, törvénytelen utakon járó kormány önkényesen gyakorolja a cenzúrát.”

Fotó: Vass
Tisztelettel köszöntöm Önöket ünnepi megemlékezésünkön. A fiatal generáció a bizonyság arra, hogy életképes a nemzet. Életre való,
amíg képes emlékezni, erőt meríteni az elődök
nemes küzdelmeiből. A ’48-as forradalmak Európának a szabadság és egyenlőség szimbólumát jelentik, amelyet a fiatal értelmiség képviselt. A követeléseket összefoglaló 12 pontot Irinyi József állította össze aki a Pesti Hírlap külpolitikai szerkesztője volt. Programjának alapelve a népképviselet, közteherviselés, jogegyenlőség, a szabad sajtó és a felelős minisztérium.
Irinyi tagadja a kiváltságos jogokat. Szerinte a
nemesség kifonnyadt váz, amelynek kiszáradt
csontjai kolompolnak, s amelyben élet többé
nincsen. A haza függetlenségének nincs nagyobb veszedelme, mint amikor a nagyobb részének nincs mit féltenie. Irinyihez hasonlóan
küzdött a jobbágy-paraszt elnyomás ellen Táncsics Mihály is, aki egy Bakony széli kis faluban élte a falusi jobbágyok életét. A Pesti Hírlap
megjelenésétől Kossuth mellé áll. A cenzúra
miatt külföldön megjelenő röpirataiban a reform ellenzéket képviselte. Követelte a jobbágyság minden váltság nélkül történő megváltását. Kossuthnak küldött röpirataiban cselekvést követelt a rendektől. Küzd a forradalom
vívmányainak megtartásáért és az önálló magyar minisztériumért. Nézete szerint addig nem
biztos az ország szabadsága, amíg körülöttünk
rab népek laknak. 1847-ben elfogják és sajtóvétségért bűnvádi eljárást indítanak ellene. Börtönéből a forradalom napjaiban szabadította ki a
pesti nép.
Gondolatai ma is erős érvényűek.
„Ha a mostani nemzetből valaha dicső nemzetnek kell lenni, az kétféleképpen történhet:
Vagy úgy, hogy a kormányok lemondanak

A bécsi udvar amilyen mértékben úrrá lett rémületén, olyan mértékben ment át támadásba.
A kormánynak hadseregre volt szüksége. Kossuth első toborzó körútjára 1848. szeptember
24-én indult. Tettre kész, elszánt tömeg vette
körül. A jelentkezők kétharmada azonban csaknem gyerekkorú volt. Magas volt a földművesek, iparosok, inasok száma. Saját civil ruhájukban vonultak be, inkább csak tömegükben hasonlítottak hadsereghez. Különösen Pest megye
és a Kiskunság népe volt táborba szállva. Kaszákkal, csákánnyal mentek, ki mivel tudott
jobban harcolni. Puskája igen kevésnek volt. A
törvényes hatalommal bíró Batthyány-kormány
egyik legfontosabb dolga a nemzetőrség megszervezése. A kormány vezérszónoka Kossuth
Lajos, aki katonaságot kért az országgyűléstől a
hon védelmére. Hívására önkéntesek ezrei álltak be katonának, nagyobbrészt fegyvertelenül,
a beállott hideg időben gatyában és bocskorban.
A városok polgárai szolgálataikkal saját településük belső nyugalmát kívánták elérni. Tekintettel arra, hogy nem volt hadsereg, a nemzet őreinek azt is helyettesíteniük kellett. Az
ország határain belül akár 8 hét időtartamra is
igénybe vehették szolgálataikat. A vagyonnal
rendelkezőknek kötelezővé tették a polgári
szolgálatot.
A zászlóaljak Kossuthtól kértek segítséget a
fegyverek és a ruhák pótlására. A Zala megyei
56. honvéd zászlóalj hadműveleti naplójából ismerhetjük meg a dunamelléki hadtestek mozgását. A fel-dunai hadtest Szekulits István vezetésével a Sárosd – Perkáta – Dunapentele vonalon érte el a Dunát, átkelt a folyón, majd január
másodikán már Dömsödön volt. Január 4-én
Kisfaludy Móric őrnagy itt terjesztett fel hat
tiszti kinevezést a zászlóalj parancsnokának.
A hadtest parancsnoka január 3-án este felszólította Kiskunlacháza bíráját, hogy 2500 főt
számláló gyalogsága számára 5-én reggelre 500
kocsit rendeljen. Hadosztálya ekkor már csak
két zászlóalj gyalogságból, némi huszárságból
és tüzérségből állott. Dömsödről a hadosztály
Kunszentmiklósra, majd Ceglédre vonult, ahol
a Perczel hadtesttel egyesült. A Pest megyei
nemzetőr sereg, benne a gödöllői járás nemzetőrei is, a Délvidékre indultak, hogy leverjék a

szerb felkelést. Útvonalukat egy fóti parasztember naplójából ismerjük:
„Ebben az esztendőben állíttatott a köznépből őrsereg, a kik elmentünk az alsóbb vidékre.
Ezeken a helységeken és városokon mentünk
keresztül úgymint Csömör, Keresztúr, Haraszti,
Taksony, Lacháza, Pereg, Dömsöd, Dab, Dunavecse.” Kossuth ekkor vált igazán népszerűvé.
Létrejött közte és a magyar parasztság között az
a szoros kapcsolat, amely az évek múlásával
sem lazult. Kossuth a szabadságharc fő szervezőjévé vált. Sok dömsödi házban függött az ágy
fölött Kossuth képeinek olajnyomata.
Kossuth és a ráckevei járás ’48-as kapcsolatainak egyik legérdekesebb fejezete a Hajós
Károly – Gergely Károly féle szabadcsapat
megalakítása. 1849 júliusában a császári és cári
seregek gyors előrenyomulása idején általános
népfelkelést hirdettek. Július közepén Szemere
Bertalan miniszterelnök Hajós Károly dömsödi
honvédkapitányt egy szabadcsapat verbuválásával és felfegyverzésével bízta meg. Ennek
rendeltetése a Kiskunságban és Pest vármegye
Solti járásában a Duna vonal szemmel tartása. A
rendelkezést maga Kossuth írta alá.
Hajós Károly Dömsödön állította fel főhadiszállását. E népi gerilla egységről olvashatunk
Kossuth levelezésében és Kardos István szalkszentmártoni segédtanító visszaemlékezéseiben.
Hajós Károly a solti járás északi részein és a
Csepel-sziget déli részén kezdett toborozni. Július 16-án Ráckevén járt, ahol Taksonyi Sándor
rektortanító csatlakozott hozzá. A kunszentmiklósi Szoboszlay őrmestert Taksonyi Sándorral a
csepel-szigeti és a Duna-balparti falvakba küldte verbuválni, fegyvereket begyűjteni. Szigetszentmiklóson mintegy félszáz lelkes hazafi állt
be a partizáncsapatba, köztük két 15 éves fiú.
Ezenkívül Szigetszentmiklós és Pereg is kiállított két-két lovas katonát.
A jobbára svábok által lakott falvakban a magyar kormányhoz hű lakosság egy kocsi fegyvert és ruhaneműt adományozott Hajós toborzó
biztosainak, akik Kardos visszaemlékezése szerint elindultak bázishelyükre. Kardos István Petőfi jó barátja volt Szalkszentmártonban. Amikor Petőfi nyikorgó parasztszekérrel Dömsödre
érkezett, senki nem gondolt arra, hogy 22 hónap
múlva ő lesz a forradalom egyik vezére.
Kardos István emlékirataiban ezt írja:
„Én a szabadcsapattal mentem Dömsödre,
ahol Hajós Károly kapitány fölszerelte és kvártélyozta embereit. Alig töltöttünk egy pár napot
Dömsödön, midőn számunk a Makádról jövőkkel fölszaporodott 80-ra. Ezután Hajós Károlytól átvette a csapatot egy másik zászlóaljhoz tarFolytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
tozó honvédkapitány – Gergely Károly, aki
kunszentmiklósi ügyvéd volt. Ezután fegyverkészletünkkel és ruhaneműnkkel együtt elszállítottak bennünket Kunszentmiklósra…”
A honvédsereg fölszereléséhez sokan járultak hozzá adományaikkal. Erre nézve a nemes
példaadás gr. Károlyi Istvántól eredt, aki az
ágyú üteghez szükséges száz lovat állította ki.
Egressy Sámuel pesti polgár 100 pár fehérneműt ajánlott fel a honvédség részére; Gyomay
János csizmadiamester 50 pár bakancsot,
Gyenes István szabó-iparos pedig 20 pár egyenruha ingyenes elkészítésére vállalkozott.
A földműves osztály szívét is megdobbantotta a haza esdő kiáltása. Külön feljegyzésben
szerepel, hogy Dömsöd 100 pozsonyi mérő
rozst adott, ezenkívül a dézsmaváltságra krajcáronként összegyűjtött 1630 forintját tette a haza
oltárára.
Ennek ellenére hamarosan láthatóvá vált,
hogy fegyverek hiányában a szabadságharc
helyzete kilátástalan. Ekkor állt elő Gábor Áron
az ágyúöntés tervével. A szabadságharc folyamán összesen 313 harangot áldoztak fel. A Királyhágón innen működő honvéd hadtestek ellátása ágyúkkal a Debrecenben lévő kormánynak is gondot okozott, így felszólította püspökein keresztül az egyházakat, hogy „nélkülözhető” harangjaikat adják át a magyar kormánynak.
A felszólításnak volt is foganatja. A katolikus,
református és evangélikus egyházak egyaránt
adóztak a hazának. 1848 decemberében Dömsöd egy 8 mázsás harangot adott a hazának.
Ekkor jelent meg Petőfi üzenete, amelyet a
magyar népnek küldött:
„Bánat és harc szól belőlünk. Olyanok a mi
szavaink, mint amikor szél süvít a félrevert harang zúgásában.”
A szabadságharc bukása után gyászba borult
a nemzet. A megtorlás évei alatt tilos volt a
Kossuth szakáll, a piros-fehér-zöld szín, a Rákóczi nóta. A dömsödi Bereményi Géza írja
egykorú naplójában, hogy minden felekezet
gyászünnepséget tartott a faluban. Meghatottan
jegyzi fel a helyi izraeliták mélyen átélt gyászát.
Ez is példázza az itt élő emberek hűségét. A szabadságharc bukása után a dömsödi férfiak már
1860-ban honvéd körbe tömörültek. Az egykori
honvédek életéről keveset tudunk. A megtorlás
évei alatt tagjai félve a bosszútól az éj leple alatt
találkoztak. A forradalomról szóló könyveket,
nyomtatványokat gyűjtötték és olvasták. 48-as
olvasókör volt az egylet hivatalos neve. A könyvek előzék lapjaira beírták, hogy azokat csak
honvédek olvashatják. Tevékenységük központjában a közműveltség emelése volt. A hajdani 48-as körből nőtt ki a Demokrata Kör,
mely 1868-ban, a szabadságharc huszadik évfordulóján Kossuth Lajost és két fiát tiszteletbeli taggá választotta.
A kör megőrizte az olvasástól megkopott állapotban Kossuth Lajos levelét, amelyben arra
figyelmeztette a dömsödieket, hogy a haza nem
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szabad. Az egy évvel korábban létrejött kiegyezés szánalmas alku, a 48-as eszmék elárulása
volt.
Az 1896. február 5-i nemzetgyűlésen a dömsödi 48-as kör előterjesztésében a kormányt figyelmezteti arra, hogy az 1867-es XII. törvénycikkben kikötött feltételeket nem teljesítette.
Ezen feltételek:
² Magyarország függetlensége,
² önálló vámterület,
² önálló nemzeti bank,
² önálló nemzeti hadsereg,
² önálló külképviselet.
Molnár Béla jegyző a korrupt kormánypolitikusok nyomására kéri az előterjesztés
irattárba helyezését. Ekkor szólal fel Kossuth
Ferenc:
„Az ország önállósága nem olyan közömbös
kérés, amely felett napirendre térnénk azzal,
hogy haszontalan papírok közé tegyük. Magyarország szellemi, anyagi fejlődésének lehetőségei nincsenek biztosítva. Ha a lelkünkbe tekintünk, lehetetlen, hogy ne találnánk meg azt a
vágyódást, hogy Magyarország végre önálló és
független legyen.”
E hozzászóláshoz csatlakozva gróf Benyovszky Sándor kéri, hogy a kérvényt adják át a miniszterelnökségnek, mivel a kérvényezési jog
igen erős joga a magyar polgárságnak.
Bánffy György miniszterelnök azonban felszólalásában közli, hogy a nemzetgyűlés nem
fog az alkotmány alapjai felett vitázni azért,
mert a dömsödi 48-as uraknak tetszett néhány
kérvényt ide benyújtani. Így az előterjesztést
irattárba helyezik.
Ezek a rossz kormányzás alapelvei. A nép
nélküli demokrácia, a fejlődés visszatartása
nem szolgálja a haza érdekeit. 1848 alapelve,
hogy a jólét nemcsak kevesek, hanem mindenki osztályrésze legyen. Változásra, fejlődésre van szükség, ahol a jó végeredmény
igazolja az elvégzett munkát. Ahol mindez
nemcsak tetszetős ígéret, hanem a jövő munkájával el is érhető. A jó kormány ügyel az
egyensúlyra, a javakkal úgy gazdálkodik,
hogy azokat az egész nemzet javára fordítja.
A potenciál kisajátítása kétarcúsághoz vezet.
Egyik arc a kérkedő, leplezetlen dőzsölés arca, a másik a kétségbeesett szegénységé. A
jóléti állam képei a népességtartás, a lélekszám gyarapodása, a széles közérdek érvényre juttatása. Mindezt cinkos politikai árnyakkal nem lehet megvalósítani. Államférfiakra
van szükség hozzá. A kormányzás nem spekulatív érdekérvényesítés, hanem felelős
gazdálkodás a nemzet vagyonával.
Ahogy Táncsics Mihály írta:
„A kormány az országért van, tehát fölötte a
nemzet mindenkor rendelkezik.”
„A beszédben elhangzó szövegek, kutatási
anyagok tartalmi vagy formai idézése esetén
minden esetben forrás hivatkozással kell élni.
(Cím, lapszám, oldalszám megjelölésével.)”

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2019. ápr. 24. szerdán 14-15 óráig

ISPÁN IGNÁC
képviselő úr, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Kisebbségi képviselõi fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke minden héten hétfőtől péntekig
délután 15.00-től 16.00 óráig
tart fogadóórát.
Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

Ügyfélfogadás az
OMK-ban:
Hulladékszállítással
kapcsolatosan:
péntekenként 13-18 óráig.
ELMŰ részéről:
keddenként 14-18 óráig,
péntekenként 8-12 óráig.

A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfő

Idő
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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Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,
Péntek: 8–11.30 óráig. Szerdán: 8–12-ig Áporkán,
13–17-ig Apajon is ügyfélfogadást tartunk.
Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)
Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezető, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)
06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)
fax: 06-24-523-147,
e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com
Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számá-

ra az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Egyéb szolgáltatásaink:
• A nyári felzárkóztató program,
• Adományok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor,
• Játszóház, kézműves 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
azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

Szülõi kötelességek a gyermekvédelem szemszögébõl
Valószínű, hogy mindenki hallott már a Gyermekvédelmi törvényről,
az ENSZ gyermekjogi egyezményéről, a Családvédelmi törvényről és arról, hogy több jogszabály is foglalkozik a családokkal és a gyermeki jogokkal, valamint a szülői kötelességekkel. Manapság a reklám szerint
életre szóló kaland a gyermekvállalás, de mi inkább úgy gondoljuk, hogy
a kaland az csak rövid ideig tartó esemény egy család életében, miközben
a gyermekvállalás felelősségteljes szülői viselkedést igényel legalább a
gyermek nagykorúságáig.
Amikor a szülő veszélyezteti gyermeke testi, fizikai és lelki egészségét,
akkor a gyermekvédelem szakemberei állnak a gyermek érdekei mellé és
megpróbálják a szülőt „rávezetni” teendőire, vagy ha szükséges, akár intézkednek is helyette. Településünkön leginkább a gyermekek elhanyagolása jelentős, ezért ezt a témakört szeretném részletesebben közreadni.
Ide lehet sorolni, ha nem kap a gyermek enni. Azt gondolhatjuk,
hogy ilyen már nem történhet meg, viszont nagyon sok gyermek nem
a korának megfelelő táplálékot kapja, nem esznek főtt ételt és nem
esznek rendszeres időközönként. Előfordulnak olyan családok, ahol
az anya nem vezet háztartást, nem tud főzni, és a gyermek csak a
zacskós ételeket ismeri. Nem ülnek le közös asztalhoz és nem esznek
együtt, ebből kifolyólag nem ismeri a gyermek a főtt ételt és az óvodában találkozik először evőeszközökkel. Evidens lenne, hogy ezt a
gyermek családi körben tanulja meg.
Ha nem kap a gyermek gyógyszert, amikor beteg, ez is olyan hihetetlennek tűnik, pedig megtörténik. Ilyenkor általában a pénz hiányzik hozzá, mert a beteg gyermeket elviszik orvoshoz, de a gyógyszerek kiváltása
már anyagi problémát jelent a család számára. Ilyen esetben, a helyi rendeletben rendkívüli támogatás keretében mód van rá, hogy segítsünk,
ezért ez nem történhet meg (csak kérni kell!!!). Az is ide tartozik, hogy
nem viszik el a beutalt gyermeket szakorvoshoz, a megfelelő vizsgálatokra, szűrésekre, csak tologatják, halogatják. Ilyenkor is kérjük, hogy inkább
forduljanak hozzánk segítségért, mert ha anyagi oka van, az nem lehet
akadály. Nagyobb gyermeknél előfordul, hogy a szülő partner abban,
hogy gyakran maradjon otthon, amikor kisebb panasza van. Erre szeretnek a kamaszok „rájátszani”, mígnem a hiányzások sokasága miatt gyűlik
meg a család baja a hatóságokkal.
Amikor nincs megfelelő ruhája, az nem csak azt jelenti, hogy nincs az
évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözete, fázik benne, hanem azt is,
hogy olyan piszkos és büdös az a ruha, hogy azt már nem lenne szabad a
gyermekre adni. Sokszor érezzük a ruhán, hogy dohányfüstös, pedig azt

feltételezzük, hogy a gyermek környezetében nem dohányoznak a felnőttek, de mégis. A nem megfelelő higiéné is gondot okoz. Ilyenkor érezhető, hogy a kisgyermek büdös, pedig neki még babaszaga kellene, hogy legyen. Nem csak fürdőszobában lehet tisztán tartani gyermeket. Még manapság is sok helyen mosakodnak naponta lavórban, ami nem szégyen. A
büdös baba viszont a szülő szégyene. Amikor közösségbe jár a gyermek,
akkor pedig egyenesen kiközösítik, csúfolják a szaga miatt.
Előfordul, hogy nincs a gyermeknek megfelelő fekhelye. Ez is olyan
téma, amin napestig lehetne eszmét cserélni szakemberekkel, de az biztos,
hogy sokkal egészségesebb a gyermeknek, ha saját kis ágyában és nem a
szülői franciaágyban stb. alszik. Könnyebb tisztán tartani a kiságyat, baba
takarókat, mint a felnőttekét. A nagyobb gyermeknek is szüksége van egy
kis „békés zugra”, mely akár a fekhelye környezete is lehet.
Kevesebbet hallunk arról, hogy a gyermekkel nem foglalkoznak, pedig
ez a lelki, érzelmi elhanyagolás napjainkban egyre jobban előtérbe kerül.
Olyan szinten nem figyelnek a kicsinyeikre, hogy szinte fontosabb számukra az okostelefonjuk, mint a gyermekük. Anya pötyög a telefonján,
miközben a gyermek mellette topog és beszél is hozzá, csak éppen süket
fülekre talál a kérése. Lehet, hogy csak szükségleteit említi többször is
egymás után, de semmi reagálás nincs rá. Ilyen képet mindenki lát nem is
ritkán a saját környezetében. Viszont jól megtanulja, hogy amikor a szülő
kér tőle valamit, akkor ő is „süketet” játszik és nem teszi meg, sőt oda sem
figyel. Na persze az már dühíti a szülőt! Vannak olyan gyerekek, akik a
verést pozitív dolognak tekintik az életükben, mert olyankor legalább foglalkoznak velük. A közömbös szülői viselkedés a legrosszabb. Nincs öszszefüggésben a család anyagi helyzetével, sőt egyre inkább jobb módú
szülőknél is tapasztalható. A korlátlan internet, a facebook kommentek,
telefonos játékok napi több órát elrabolnak tőlük, amelyet gyermekükkel
való foglalkozásokra fordíthatnának. A gyermekbe történő mindenféle
befektetés megtérül. Az odafigyelés, a gondoskodás, az ismereteink átadása pozitívan, a közömbösség negatívan.
A korai életkorban átélt elhanyagolás súlyos negatív hatással bír a gyermek fejlődésére. Az elhanyagolt gyerekek már a korai társas interakcióikban is visszahúzódóbbak, nekik van a legalacsonyabb önértékelésük, ők a
legboldogtalanabbak, illetve ők mutatják a legtöbb negatív és legkevesebb pozitív érzelmet.
Christoph Gáborné
Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményvezetője
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Ne feledjétek: a fák a barátaink
Sajnálatos módon az utóbbi években, évtizedben nagyon nagy változáson ment át az időjárásunk. Óriási szelek, szélviharok tombolnak, olykor monszunesők áztatják a földet, vagy éppen tikkasztó forróság mellett kell elviselnünk az aszályt. Sokan azt mondják, hogy ez
így természetes, s legyintenek. Többen aggódva kémlelik az eget télen-nyáron, mert már nincs évszakhoz kötve a hirtelen jött orkán erejű szél és a temérdek csapadék. Tudósok már évtizedekkel ezelőtt jelezték, hogy komoly problémák adódhatnak abból, ha nem figyel oda
az emberiség a klímaváltozásra s annak kiváltó okaira.
Az átlagember többnyire elszenvedi az éppen nem pozitív hatásokat, s úgy érzi, hogy neki ehhez semmi köze, sőt nem is tud tenni ellene. Szerencsére nagyon sok olyan hír érkezik a nagyvilágból, ahol arról számolnak be, hogy országok, városok, kisebb települések, egyének, vállalkozások s kis közösségek ébredtek rá arra, hogy tenni kell
és tenni tudnak annak érdekében, hogy megállítsák, késleltessék a
klímaváltozás hatásait.
Elsősorban és leglátványosabban a faültetési, erdősítési akciókkal
lehet nagy eredményeket elérni. Egyre több országban – így hazánkban
is – indulnak olyan mozgalmak, ahol milliószámra ültetik a fákat, erdősítik vissza a tarra vágott területeket. Mert ugye a fa több célú haszonnal van jelen az életünkben. Oxigént termel, megköti a szén-dioxidot,
hűti a nyári hőségben a környezetét, árnyékot ad, s ha gyümölcsfa, akkor étkezésünket is szolgálja. Tehát a fák a barátaink, s ezért nekünk is
barátságosan kell őket kezelni. Illetve kellene? Hiszen egy adott település, térség arculatát nagymértékben befolyásolja a növényzet is.
A munkából kifolyólag évek óta járom a falut havonta legalább
kétszer vagy többször. Döbbenetes változáson ment át a településünk természeti arculata. Nagyon sok fát vágtak ki
a közterületeken, utcákon s a magánportákon. Sok esetben érthető, hiszen ezek az óriási szelek komoly károkat okoztak a fák körében főleg azoknál, melyek nem az eredeti természetes
környezetükben lettek ültetve.
De őshonos fa is áldozatául esik,
esett a favágásnak. Korábban 2016-ban
született egy helyi favédelmi rendelet

(11/2016. (XI. 10.) sz. rendelet a Fás szárú növények védelméről),
ami kiegészíti az országos rendeletet. Elsősorban a fák és a fás szárú
növények védelmét hívatott szolgálni ez a rendelkezés, de közvetve
minket itt élőket véd! Ami előírja az előzetes favágási szándék
KÖTELEZŐ(!) bejelentését és a FA PÓTLÁSÁT is. Hiszen számunkra és az unokáink, az utókor számára is szükséges az oxigén,
hűsítő árnyék, és ez fák nélkül nem megy.
Tehát aki különböző okok miatt kénytelen kivágni a telkén, portáján a fákat, azt feltétlenül jelentse be a Jegyzőnél a közterületen (még
azt a fát, amit valamikor ő maga vagy az elődei ültettek), engedély
(bejelentés) nélkül ne kezdje el kivágni a fákat. A kivágott fák helyett
pedig, ha van rá mód, akkor ott, ahol azok ki lettek vágva, pótolják
vissza őket, vagy egy másik területen,
esetleg az önkormányzat által kijelölt
települési részen.
Jó hír, hogy lehet a helyben meghirdetett fásítási programhoz is csatlakozni, a www.domsod.hu oldalon bővebb
információt lehet olvasni.
Szóval itt a tavasz, csodás az időjárás, aki teheti, ültessen legalább egy
vagy több fát. Higgyétek, higgyék el,
megéri.
Korona Sándor

Nagyheti és húsvéti alkalmak
gyülekezeteinkben
Dabi Református Egyházközségben
Április 17. szerda
18.30 órakor Bűnbánati Istentisztelet
Április 18. csütörtök 18.30 órakor Bűnbánati Istentisztelet
Április 19. péntek
9.00 órakor Nagypénteki Istentisztelet
18.30 órakor Bűnbánati Istentisztelet
Április 20. szombat 18.30 órakor Bűnbánati Istentisztelet
Április 21. vasárnap 9.00 órakor Istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 22. szombat 9.00 órakor Istentisztelet és úrvacsoraosztás
(április 28. vasárnap 9 órakor Konfirmáció)

Baptista Gyülekezetben
Április 19. Nagypéntek 10 órakor
17 órakor
Április 21. vasárnap 9.30 órakor
17 órakor

Istentisztelet
Istentisztelet
Istentisztelet
Istentisztelet

Római Katolikus Gyülekezetben
Építkezés miatt az ünnepi alkalmakról a Plébánia ügyfélfogadási rendjében tájékozódhatnak az érdeklődők.

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközségben
Április 14. vas.
10 órakor Virágvasárnapi Istentisztelet a templomban;
Április 17. szerda 18 órakor Bűnbánati Istentisztelet a gyülekezeti házban;
Április 18. csüt. 18 órakor Bűnbánati Istentisztelet a gyülekezeti házban;
Április 19. péntek 10 órakor Nagypénteki Istentisztelet a templomban;
18 órakor Passiós Istentisztelet a gyülekezeti házban;
Április 21. vas. 10 órakor Húsvéti Istentisztelet úrvacsorával a templomban;
Április 22. hétfő 10 órakor Húsvéti Istentisztelet úrvacsorával a templomban.
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Szent György naptól Szent Mihályig…
Adalékok a Dabi Közbirtokosság Legeltetési Társulatának alapszabályaiból
és jegyzõkönyvébõl
A Dabi Közbirtokosság Legeltetési Társulatának jegyzőkönyve
1947 márciusában 200 lap oldallal
lett hitelesítve. A Petőfi Emlékmúzeum tulajdonába 2011-ben került,
néhai Kovács Sándorné sz. Brassó
Krisztina adományaként. A jegyzőkönyvben két pecsét látható, úgy
mint a hitelesítő Pest-Pilis-SoltKiskun Vármegye, Ráckevei Járás
főjegyzőjének bélyegzője, valamint
a Dabi Közbirtokosság Legeltetési
Társulatának bélyegzője. Ez utóbbin körfelirat, a tulajdonos neve olvasható. Középen pedig egy szarvasmarha fej, alatta a dátum: 1934.
A társulat Alapszabályainak egy példányát Pest-Pilis-Solt-Kiskun
Vármegye levéltára 1950-ben küldte meg a társulat számára annak indoklásaként, hogy tévesen került a levéltárba. A dokumentumot 2019ben Várkonyi Mária adományozta a Petőfi Emlékmúzeumnak.
E két hivatalos dokumentum bepillantást enged Dab község állattartási formájába, annak működtetésébe. A jegyzőkönyvi bejegyzéseken keresztül láthatóvá válik Dömsöd és Dab községek egyesítését
követő időszak állapota a Dabi Közbirtokosság Legeltetési Társulatának működésén keresztül.

egyik oldalán a község és a zátony dűlő melletti Dunacsatornával, keleten és délen nagy részben a Dunavecsei út és Tass község határa által
határolva.
A társaság rendelkezése alá esik a következő közös ingó vagyon:
1. Apa állatok éspedig jelenleg 2 bika és 2 kan.
2. Az apaállatok 2 kan gondozásához szükséges eszközök.
3. A társulat ügyviteléhez szükséges tárgyak.
A társulat képviselő szervei és egyéb közegei. 1. az elnök, 2. a választmány, 3. gazda, 4. pénztáros, 5. jegyző, 6. az egyéb alkalmazottak, úgymint: 2 gulyás és 1 kanász.
Az alapszabályzat 1. §-ától a 71. §-ig foglaltakat a választmány
megtárgyalta, és a Legeltetési Társulata Dabon 1934. évi március hó
10-én tartott rendkívüli közgyűlésen elfogadta.
A Dabi Közbirtokosság Legeltetési Társulatának közgyűléséről
1947. márc. 9-től van jegyzőkönyv 1950 februárig. Az alapszabály
szerint minden évben legalább 2 rendes közgyűlést kell tartani. A rendes közgyűlést legkésőbb minden év február és november 15. napjáig
kell összehívni és megtartani.
Szavazati jog. 55. §
A társulatnak mindegyik tagja, akinek legalább 2/468 rész legelő illetősége van, az egy szavazatot gyakorol, akinek illetősége ennél nagyobb, az annyi szavazatot gyakorol, ahányszor nagyobb az illetősége
a fent megjelölt legkisebb illetőségnél.
A jegyzőkönyvek alapján egy jól működő legeltetési társulat működött Dab községben.

PÉLDÁK A JEGYZŐKÖNYVEKBŐL

A múzeumban mindkét irat kutatható előre bejelentett szándékkal,
egyeztetett időpontban.
Ízelítőül Vass István válogatását, rövid összefoglalóját olvashatják.

Szent György naptól … Szent Mihályig
Szent György napra elérkezett az állatok legeltetési ideje. A rétek,
legelők ilyenkor már adtak annyi táplálékot, hogy nem volt szükség
istállóban etetni, tartani az állatokat. Településenként különböző
nagyságú területek voltak legelőnek alkalmasak.
A legeltetést szabályozni volt szükséges. Megalkották a közbirtokosság legeltetési társulatának alapszabályait.
Érdeklődésem során betekinthettem a Dabi Közbirtokosság Legeltetési Társulatának az alapszabályaiba.
Az alapszabály 71 §-ból áll, amely feltünteti a társulat vagyonát,
így ide tartoznak a következő ingatlanok: a dabi 17. sz. telekkönyv betétben 792., 797., 799., 800., 943., 946., 952. helyrajzi számú ingatlanok, 210 kataszteri hold 185 négyszögöl.
Az ingatlanok leírása: szabálytalan sokszögű terület, majdnem sík,

17/a/1947. sz. határozat. 1948. évre a sertéspásztor megválasztásáról. Bérezése: darabonként évi 25 kg gabona, fele búza, fele rozs, darabonként 1 kéve rőzse, melyet a pásztor maga köteles beszedni az állattartó gazdáktól.
A társaság a szolgálati idő tartamára pásztornak szolgálati lakást
biztosít, annak leteltével minden felszólítás nélkül köteles azt kiüríteni, elhagyni. 1000 négyszögöl földet a közbirtokosság a pásztornak
bevetni engedélyez. Köteles a pásztor az apaállatokat kifogástalanul
gondozni, a legelőn gyomot irtani, a lakás körül fásítani, a Puszta
gazdának feltétlen engedelmeskedni.
– Az egyesített községeknek voltak egymással szemben követelései is.
A 19/1947. szerint a Választmány hosszabb vitán elhatározza az
egyesített községnek ezen egyoldalú intézkedését, szomorúan kell tudomásul venni, s egyben elhatározva Dömsöd község elöljáróságának megkeresését azzal, hogy a község nem csak a legelőtulajdonosoknak, hanem az egész egyesített község lakosságának mint homok
bányát rendelkezésre bocsátotta, s azt már teljesen ki is aknázták, a
benne lévő élő fákat is kitermelte. Ilyen formán szerintünk a község
ingatlanának nem csak a felét, hanem annak 90%-át elvette, úgy azzal keressük meg az egyesített község elöljáróságát, hogy a tulajdonjogát a Dabi Közbirtokosság Legeltetési Társulatnak minden további
kártérítés nélkül adja át.
– 19/1948 sz. határozat 5. pontja.
Az elnök ismerteti a dömsödi iparos sport egyesületnek a dabi legelőn igénybe vett sportpálya ügyét, és javasolja, hogy a régebben megállapított 4 illetőség díjának a megfizetésére a sport egyesületet a társulat hívja fel.
20/1948 sz. határozat
A sportpálya használatát 1948. évre 300 Ft-ban állapítja meg.
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Kedves Szülők!
A 2019/2020-as nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának
időpontja 2019. április 23-án, 24-én és 25-én lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők
személyesen jelezhetik a Dömsödi Nagyközségi Óvoda központi
épületében („Új” Óvodában, Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta
8-16 óráig.
NKt. 8. § (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” A
nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.
A kötelező óvodába járás tehát csak azokra a gyermekekre
vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket!!
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel
összhangban – az óvodavezető dönt.
„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az
ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el, hiszen ekkor lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek megismerkedhessen az óvoda épületével, udvarával, a sok gyermek
látványával, és egy új élményben részesülhessen.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája,
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a sa-

játos nevelési igényről szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési –
tanulási – magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről szóló igazolások,
• szülői felügyeletről szóló végzés (a különélő szülők a gyermek
sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat
akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a
bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta),
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek
igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek
Magyarország területén.
A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2013-2014-2015ben és 2016. augusztus 31-ig születtek. A jelenleg is óvodába járó
gyermekeknek nem kell újra beiratkozni!
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket), aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási
időszakban.
Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak, hogy előfelvételisként előjegyeztessék a 2016. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében! Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a
3 éves kor alatti gyermekek automatikus felvételét.
Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a Szakértői
Bizottság véleménye alapján azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek (mozgásszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) fejlesztését, nevelését,
akik a többi óvodás korú gyermekkel együtt nevelhetők.
Az óvoda Dömsöd település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a
döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2019. május 24-ig.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az ügyben a fenntartó jár el
és hoz másodfokú döntést.
Madarász Mária
intézményvezető

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
tájékoztatása
Ünnepi
zárvatartás
Értesítjük kedves olvasóinkat,
hogy a Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár a húsvéti ünnepek alatt,
április 19-e és 23-a között zárva
tart.
Nyitás: április 24. szerda.
a könyvtár dolgozói

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!

Kútfúrás

Dömsöd múltjából
állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.

110-es csatornacsővel –
garanciával.

Nyitva tartás a
könyvtári nyitvatartási
rend szerint.

06-30-964-0485
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Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjérõl
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §
(1)-(4) bekezdései alapján a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal az alábbiak
szerint határozza meg:
A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi
időpontokban kerül sor:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00–19.00 óra között,
2019. április 12. (péntek) 8.00–18.00 óra között.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik
életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
– a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek
lakcímkártyáját), valamint

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban
elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre
vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a
döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító
kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.
Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni
azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében
lakik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.
dr. Bekk Mária járási hivatalvezető

Felsõ tagozatos versenyeredmények
Családiasan Petőfivel szavalóverseny
Dunavecse
1. helyezett Baranya Ábel 6. b
2. helyezett Csepregi Zsanett 5. a
3. helyezett Szabó Anna 5. a
Nyelv-Ász helyesírási verseny Dunavarsány
2. helyezett Perger Panka Zsófia 6. b
4. helyezett Balogh Antal 5. a

Tököl szavalóverseny
2. helyezett Baranya Ábel 6. b
3. helyezett Kun Virág 7. b
Tököli prózamondó verseny
1. helyezett Balogh Virág Csenge 7. b
Kiskunlacháza megyei népdaléneklési
verseny
1. helyezett Szabó Petra 7. b

Labdarúgás Diákolimpia Kiskunlacháza
6 csapat közül iskolánk 1. helyezett lett,
csapattagok: Kakas Bence Zoltán 6. a
Bábel Levente Dávid 6. b
Liptai Áron 6. b
Csörgő Hunor István 6. b
Bucsi András 6. b
Madarász Zétény 6. b
Veres Bence 7. a
Madarász Attila 7.b Pethesné Nyári Katalin

Siker a Bolyai Versenyen
Február 8-án felsős diákjaink részt vettek a Bolyai Természettudományi
Csapatverseny körzeti fordulóján, Ráckevén. A feladatok megoldásához
szükség volt az iskolában tanultak alkalmazására, illetve tájékozottnak kellett
lenni az élet számos területén. Csapataink eredményesen dolgoztak. Ünnepélyes keretek között derült ki számunkra Budapesten, a Szent István Gimnázium díjátadóján, hogy hányadikak lettünk. Ötödik és hetedik osztályos diákjaink az előkelő 2. helyen végeztek Pest megye keleti régiójában. Gratulá-

lunk Nekik, valamint Felkészítő Tanáraiknak az eredményes versenyzéshez!
A csapatok tagjai:
5. évfolyam: Balogh Antal, Balogh Zoltán, Kadók Boglárka, Várkonyi
Imre. Felkészítő: Ispánné Czibolya Andrea.
7. évfolyam: Balogh Virág, Sas Zsuzsanna, Nagy-Molnár Martin, Varju Dániel.
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia, Mészáros Pálné. Ácsné Jaksa Szilvia
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☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Februári iskolai hírek
„Itt volt a farsang, állt a bál…”
A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola alsó tagozatán mindig
történik valami. A múlt hónap kiemelkedő eseménye a télűzés volt. A
gyerekek a tanító nénijük segítségével minden évben újabb, izgalmasabb
módszereket alkalmazva próbálják a hideg, zord időt elűzni.
A bál nagyon igényes volt. Még el sem kezdődött, de a terített asztalokból már látni lehetett, hogy finomságokban nem lesz hiány, ez pedig megalapozta a jókedvet. Köszönjük a szülőknek!
Balázsné Erzsike néni köszöntötte a megjelenteket. Köszöntőjében kitért arra, hogy mi is a farsang lényege, mesélt a népi szokásokról, és az
osztálya egy rövid, énekes produkcióval megnyitotta a bált. Ezután következtek az osztályok bemutatkozói. Voltak, akik egyénileg, kedvenc mesevagy filmszereplőjük bőrébe bújtak, míg más osztályok közösen, egyforma jelmezben, táncos produkcióval örvendeztették meg a közönséget.

Az 1. b, 2. a, 2. b és 3. b osztályosok az egyéni jelmezeikkel igazi
színkavalkádot varázsoltak a színpadra. Dallamos zenére mindenki felvonult, a tanító nénik pedig egy rövid ismertetőben mindenkit bemutattak. Voltak, akik állatjelmezt öltöttek magukra, mások mese- vagy filmszereplőkké
váltak, láthattunk sok szépséges hercegnőt, igazi ninjákból sem volt hiány, és
voltak nagyon ötletes jelmezek is, mint például egy hatalmas szőlőfürt.
A csoportos bemutatkozások is remekül sikerültek. Az 1. a osztályosok
báránynak öltözve egy izzasztó reggeli tornával nyitották a napot.
A 3. a osztály matrózaival elutazhattunk egy gyönyörű hajóval a távoli
tengerre.
A 4. a osztály produkciója sokak fiatalkorát idézte. Ők voltak az úttörők.
A 4. b-sek pedig egy afrikai törzsi táncot mutattak be. Nagy sikerük volt.

Minden produkció nagyon szórakoztató és színvonalas volt, köszönet
érte a tanító néniknek és a segítő szülőknek!
Ezután következett a fergeteges buli. Köszönjük Bokor Zsoltinak, hogy
minden évben gondoskodik a szuper, bulizós zenéről! A gyerekek nagyon
élvezték a táncot.
A tombolahúzás sok izgalmat hozott. Voltak, akiknek többször is szerencséjük volt, és bizony olyanok is akadtak, akiknek most nem sikerült
nyerni. Talán majd jövőre. Köszönjük szépen a sok szép és értékes tombolatárgyat a felajánlóknak!
Mindenki remekül érezte magát. Egy napig állt a bál…
Ebben a hónapban vettek részt tanulóink a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen, melynek eredményéről csak később tudjuk tájékoztatni az olvasókat.
Szigetújfaluban Kultsár Heidi 2. a
osztályos tanuló képviselte iskolánkat a
szavalóversenyen, és nagy örömünkre 1.
helyezést ért el. Felkészítője Balázs
Lajosné. Gratulálunk!
A tavasz folyamán még sok verseny
várja gyermekeinket. Reméljük, hogy
büszkén számolhatunk majd be a sok
szép eredményről!
Feketéné Patonai Nóra

Márciusban történt
Március elsején a Fővárosi Állat- és Növénykert VADONNAP-i interaktív programján vett részt az egész alsó tagozat. Vetélkedők, filmvetítések, játékos pontgyűjtő feladatok várták a gyerekeket a különböző helyszíneken. Testközelből figyelhettük meg néhány állat viselkedését. Nagy

izgalmat jelentett a köztünk futkosó vadászgörény, a fejünk fölött röptetett
sólyom és a fölöttünk pár centire hangtalanul elsuhanó uhu is. Minden tanulónak nagy élmény volt az állatkerti séta, ami egyben remélhetőleg
hozzásegített a természettel szembeni felelősségérzet erősítéséhez.
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Erre a közös kirándulásra az utazás költségeit dömsödi vállalkozók
nagylelkű adományai fedezték. Köszönjük a felajánlásokat!
Osztályprogramok márciusban:
Az Új Színházban „igazi” színházi élményben volt része az 1. b és 4. b
osztályoknak. Az „Országjáró Mátyás király” című előadást láttuk, ami az
ismert mesékhez, a történelmi olvasmányokhoz és a hazafisághoz színes,
élményszerű megerősítést adott.
Március 15-e előtti napokban Szalkszentmártonban, a Petőfi Múzeumban tett látogatást a 2. a, 3. a és a 4. a osztály. Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó múzeumi séta, kézműves foglalkozás és Kossuth-nóták éneklése,
végül pedig kenyérlángos sütése volt a program.
Nemzeti ünnepünket, március 15-ét idén is megünnepelte minden alsós
osztály. A saját készítésű zászlókkal vonultak a Petőfi emlékhelyekhez,
ahol egy-egy verssel, dallal emlékeztek meg a nagy napról, a magyarok
hősiességéről.

11
gondolatébresztő műsort láttunk a környezettudatos viselkedésről, a víz
fontosságáról.
A TE SZEDD országos akcióban példamutató aktivitással vett részt az
1. a osztály Czeller Cecília tanító nénivel.

Versenyeredmények márciusban:
Kiskunlacházán megyei népdaléneklési versenyen vett részt Mohácsi
Laura Inez 4. b és Tarr Zoltán 4. b osztályos tanuló. Tarr Zoltán 3. helyezést ért el. Felkészítőjük Patonai Istvánné.
A Tökölön rendezett körzeti vers- és prózamondó versenyen Farkas
Boglárka 1. a, Savanya Levente 1. a, Jakos Csenge 1. b és Kultsár Heidi
2. a osztályos tanulók képviselték iskolánkat. Szép eredmények születtek:
Jakos Csenge 1. helyezést ért el.
Felkészítője: Feketéné Patonai Nóra.
Farkas Boglárka 3. helyezést ért el.
Felkészítője: Czeller Cecília.

A fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan kamaraszínházi előadáson vett részt minden alsós osztály az OMK-ban. Játékos, mesés, mégis

Ezen a napon volt a tököli rajzverseny eredményhirdetése is. Varga Petra 1. b osztályos tanuló versillusztrációjával 3. helyezést ért el. Felkészítője Brusztné Firnigl Judit és Germán Fatime, a művészeti iskola tanárai.
Patonai Istvánné

A D ezsõ L ajos A lapfokú M ûvészeti I skola h írei
Március 14-én a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola rajzpályázatán, a IX. Weöres Sándor Területi Rajzversenyen Varga Petra növendékünk III. helyezést ért el. Felkészítő tanárai: Brusztné
Firnigl Judit és Germán Fatime.
15-én a községi ünnepélyen iskolánk a koszorúzás helyszínein hagyományosan közreműködött.
Idén kamaraegyüttesünk a fúvós pedagógusok és növendékek közreműködésével játszott a művelődési háznál. Tagjai voltak: Bai Barbara, Csernov Miklós, Jakab Zsófia, Kanderka Andrea, Kovács
Ferenc pedagógusok, Balogh Kristóf, Balogh Lelle, Csörgő Lujza, Jánosi Alexandra, Kadók Boglárka, Várkonyi Petra, Végvári Vivien növendékek. A többi helyszínen a zeneiskola szolfézsos növendékei énekeltek, felkészítő tanáruk Donec Szergej.

Fotó: Vass
Itt szeretnék köszönetet mondani Bencze István polgármester úrnak, hogy intézkedett a zongoráink elszállíttatásában. Köszönöm Láng Andrásnak és munkatársainak a gyors segítséget.
Április 12-én 15 órakor szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a fúvós találkozónkra, melyet a
művelődési házban tartunk.
Köntös Ágnes intézményvezető

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
által szervezett

fúvós szólisták és kamaraegyüttesek
baráti találkozójára.

A rendezvény helye és ideje:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ, Dömsöd
2019. április 12. péntek, 15 óra

12

XXIX. évfolyam 4. szám

Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Ez történt a Kisherceg Gyerekházban
Nálunk a Kisherceg Gyerekházban mindig zajlik az élet. Az elmúlt időszakban is sok dolog történt a házunk táján. Talán az egyik legfontosabb,
hogy tavaly ősszel megkértük az ellátási területünk bővítését, amit jóvá is
hagytak. Így 2018 októberétől már nem csak Dömsödről, hanem Ráckevéről, Kiskunlacházáról és Apajról is várjuk a hozzánk látogató gyerekeket, családokat. Szintén fontos, hogy a tavalyi év során egy sikeres fejlesztési pályázat segítségével sok új fejlesztő eszközt sikerült beszereznünk,
és kialakításra került a fejlesztő szobánk is. Ez a szoba lehetőséget ad különféle foglalkozások megtartására, mint pl. a Mesevonat nevű mesés
foglalkozás, amit Szűcs-Balázs Zsuzsanna gyógytornász tart. Mind a szülők, mind a gyerekek nagyon élvezik ezeket a foglalkozásokat, ahol játszva fejlődik a gyermekek beszédkészsége, mozgása, a saját testük érzékelése, az önkontroll és az anya-gyerek kapcsolat.
Sok közösségi programunk is volt, van és lesz is. A hagyományos decemberi Mikulás-várás és karácsonyi ünnepség mellett az adventi időszakban nagyon jó kreatív ötleteket valósítottunk meg, készült pl. fa szeletekből hóember vagy PET palackból hógömb nagyon jó hangulatban. Januárban szülő-gyerek rajzversenyen bizonyíthatták a gyerekek és szülők,
hogy milyen ügyesek és milyen jó csapatot alkotnak együtt. Az alkotások
olyan jól sikerültek, hogy minden páros megérdemelt egy oklevelet. Februárban szintén jót kreatívkodtunk, nagyon jó bohócokat készítettünk
egyszerűen papírból, ezzel is készülve a farsangra. A farsangot szintén
februárban tartottuk, minden gyerek nagyon aranyos jelmezbe öltözött.
Volt kalózunk, kisbékánk, hercegnőnk, szerelőnk, pillangónk és eprecskénk is. Szintén februárban ellátogatott hozzánk Hajnal Kata is, aki Csiribiri tornabemutatót tartott nekünk. Az örömteli dalolós, mondókás foglalkozáson a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal és izgalmas mozgásfejlesztő eszközökkel ismerkedhettünk meg.
Márciusban is készítettünk néhány dolgot, pl. tavaszi ablakdíszeket papírból, vagy kicsiknek való néhány darabos puzzle-t dekorgumiból. Festettünk magyar zászlót is, amit egy séta keretében levittünk a Petőfi-fához.
A gyerekek élvezték a sétát, ahol a zászlók elhelyezése mellett jutott idő
arra is, hogy kavicsokat dobáljunk a Dunába és hattyút és vadkacsákat

etessünk az új hídról. Szintén márciusban két vendéget is fogadtunk a Kisherceg Gyerekházban. Árky Annamária, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársa a várandósság alatti és a szülést követő ellátásokról
tartott előadást. Fegyóné Mányi Szabó Mariannal pedig a TSMT tornáról
beszélgettünk, arról, hogy mi is az a TSMT torna, mikor lehet szüksége a
gyermeknek ilyen típusú fejlesztésre, kiknek ajánlott stb.
Áprilisra is sok programot tervezünk. A hónap első hetében az autizmus világnapja alkalmából a MOZAIK Közhasznú Egyesület Az Autizmussal Élő Emberekért lesz a vendégünk. A második héten a Roma Kultúra Napja és a Romák Világnapja alkalmából helyi roma kulturális bemutatót tervezünk, valamint meghívott vendégek, mint Rézműves Szilvia
és Nagy Erzsébet roma trénerek is képviselni fogják a roma kultúrát. A
hónap második felében programjainkat már a húsvéti ünnepkör köré szervezzük. Lesz kreatívkodás és húsvéti tojáskeresés is.
Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel várunk programjainkra.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Domotors Kft. dömsödi telephelyének átalakítása, telephelyfeltételeinek
javítása, valamint a szükséges épületgépészeti beruházások a Nemzetgazdasági
Minisztérium pályázatán nyert forrásokból 2019-ben befejeződött.

A Dömsödi
Általános
Ipartestület
hírei

Fotó: Vass
Az 1991 óta működő, jelenleg 30 főt foglalkoztató társaság 2017-ben nyert támogatást,
melyet célzottan erre a szakterületre igényeltek
és kaptak meg. A cég immáron 25 éve dolgozik
a buszközlekedési vállalatok kis fődarab felújítása és kereskedelme területén, mindvégig
Dömsödön (2344 Dömsöd, Szabadság út 9.).
A lehetőséget a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója
2014-2030, és a Pest megye Terülefejlesztési
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatása (a Pest
megyei fejlesztések előirányzatból) biztosította.
A megvalósult fejlesztés főbb elemei párhuzamosak a Domotors Kft. eddigi működésével, hiszen a ’91-es alakulás óta folyamatosan fejlesztik
gépparkjukat, valamint nagy gondot fordítanak
munkatársaik szakmai fejlődésére és továbbképzésére, hogy partnereink igényeit maximális módon, kellő szaktudással ki tudják elégíteni.
A fejlődésnek része a most megvalósult telephelyfejleszés. Részletesen: a telephely átalakítása, a telephelyfeltételek javítása, az épületgépészeti beruházások, a hőszigetelés, a fűtéskorszerűsítés és az akadálymentesítés végrehajtása.
A Domotors Kft. vezetője:
„A projekt természetesen egy állapotfelméréssel indult. Miután a szakvéleményeket és terveket
megkaptuk, azonnal nekiláttunk a tetőfelújításnak.
Hiszen fontos volt a pályázatban vállalt határidő
tartása, és egy ilyen sokrétű feladatnál kalkulálnunk kellett előre nem látható helyzetekkel is. De
semmiképp sem csúszhattunk időben. A napelemek telepítése rögtön a tető felújításával egy
időben megvalósult. Ezzel párhuzamosan a külső
szigetelés felújítása is megtörtént, és ugyanekkor
megvalósult a nyílászárók cseréje is. Folyamatosan készült a fűtéskorszerűsítés is. A konvektorok
cseréje is megtörtént, két (a pályázat specifikációi
között szereplő) kazánra és radiátorokra.
Mindezzel párhuzamosan folyt az akadálymentesítés beltéren és kültéren egyaránt. Többek
közt: akadálymentes mellékhelyiség, akadálymentesített öltöző, akadálymentesített étkező.
Gyakorlatilag akadálymentesített munkahely.
Néhány példa erre: az ajtókat kicseréltük megfelelő szélességűre, kültéren és beltéren is megtörtént a
burkolatok javítsa, gyakorlatilag az üzem területén

egy teljes körű aszfaltozás történt, hogy maximálisan akadálymentesen lehessen közlekedni. Természetesen minden részletre odafigyelve dolgoztunk:
az akadálymentesítéskor a jelzések felfestése, elhelyezése is megtörtént. A megadott határidőre
teljesült minden. Folyamatos volt az engedélyeztetés, és természetesen ez is rendben zajlott.
Ez a projekt nem volt építési engedély köteles,
ettől függetlenül nagyon fontos még azt elmondanunk, hogy az energiahatékonyság kapcsán volt
egy vállalásunk. Több kategóriával jobb minősítést kellett kapjunk ahhoz, hogy megfeleljünk a
pályázatnak. De ezt túlteljesítettük! Mindez az
energetikai tanúsítványban is meg fog jelenni!”
„A beruházással jelentősen csökkent a telephely energiafelhasználása és ezáltal az energiaköltsége, melyet munkahelyteremtésre és új eszközök vásárlására tudunk mostantól fordítani. A
munkakörülmények javításával elkezdődhetnek
azok a változtatások, amelyek mentén további
kihívásokra és problémákra keresünk megoldásokat. A beruházás által elért eredmények, valamint az energia költségek megtakarításából
megmaradó bevétel nem csak új munkahelyet,
illetve munkahelyeket teremthet, de hozzájárul
ahhoz is, hogy partnereink felé ne kelljen árakat
emelni, így hosszú távon is meg tudjuk tartani az
eddigi szerződött ügyfeleinket, és kedvező árainkkal további piacokat szerzünk.”
A pályázaton a Domotors Kft.-nek 34,2 millió forintot nyújtott vissza nem térítendő támogatásként a Nemzetgazdasági Minisztérium. A
társaság ezt kizárólag a teljesen saját tulajdonú,
dömsödi telephelyén, a feltételek javítására
használhatta, és saját forrásként további 27,9
millió forintot kell biztosítania. Így tehát a támogatás a teljes beruházás 55%-a.
A kivitelezést az ARM Investrade Kft. végezte, akikre a szakmai múlt (8 éves cég) és a
modern energetikában szerezet tapasztalatuk és
elkötelezettségük miatt esett a választás.
Az építőipari generálkivitelezéssel, ledes világítás tervezésével és telepítésével, valamint
többek közt elektromosan fűthető hőszigetelő
üvegszerkezetek (melyet a „a jövő fűtési megoldásaként” is említenek) tervezésével és telepítésével foglalkozó cég a fejlesztést körültekintően és maximális szakmaisággal végezte el.

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
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Tisztelt állattartók!

Sok szeretettel várjuk az érdeklõdõket
minden hónap elsõ hétfõjén 18 órai
kezdettel
a Kisherceg Gyerekházba
(2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3.).
Beszélgetõ kör mindig aktuális témákkal
(pl. kamaszkor).
A fórumban tapasztalatot, ötleteket
cserélhetünk egymással
egy kötetlen beszélgetés keretében.

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 egyeztetéssel!)

BONTSA A VONALAT!
Ne váljon a csalók áldozatává!
Időskorú hozzátartozóink tőlünk sokszor távol élnek. Jóindulatuk, jóhiszeműségük, segítőkészségük és esetenként életkorukból adódóan egészségi állapotuk miatt kiemelten veszélyeztettek a különféle jogsértésekkel
szemben.
A bűnelkövetők körében nem
vesztett népszerűségéből az úgynevezett „UNOKÁZÓS” csalás. A csalás lényege, hogy unokájuknak vagy más közeli hozzátartozónak kiadva magukat
hívják fel vezetékes telefonon az
idős embereket, és valamilyen
okra, például tartozásra, balesetre hivatkozva készpénzt vagy pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük.
Ezekben a csalástípusokban az a közös, hogy
• a csalók az idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek elvenni,
• telefonon keresik őket
• valamelyik fiatalabb családtagnak adják ki magukat, aki különleges
(veszélyes, problémás) helyzetben van éppen,
• idős áldozataikra lelki nyomást gyakorolnak.
Nem lehet elégszer figyelmeztetni a lakosságot a rafinált csalók fejlett

módszereire. Az ilyen vagy ehhez hasonló bűncselekmények
megelőzése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
• Tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú hozzátartozójukkal!
• Tájékoztassák őket arról, ha
elutaznak, hogy ne lehessen
mondvacsinált indokokkal megtéveszteni őket!
• Nyomatékosan, többször figyelmeztessék őket a fenti esethez hasonló
elkövetési módra. Tanítsák meg nekik, hogy ha ismeretlen számról keresik őket hozzátartozóra hivatkozással, akkor először ellenőrizzék le a történetet az általuk ismert számon!
• Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak szóba jó szándékúnak tűnő
idegenekkel, hiszen a szándék lehet rosszhiszemű a mézes-mázos felszín
alatt!
• Figyelmeztessék hozzátartozójukat, hogy ha ismeretlen számról hívják, ne vegye fel a telefont, vagy ha mégis, ne beszélgessen az ismeretlennel, mert akaratán kívül is adhat ki olyan információt, amivel visszaélhetnek. (Példa: az időskorú sértettek nagyon gyakran maguk árulják el az
unoka nevét)
Fontos! Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban keresik, szakítsa meg a telefonhívást, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett unokával, családtaggal, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát!
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a 107
vagy 112-es segélyhívószámon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Állatorvosi tanácsok
Veszettség elleni oltás
A veszettség oltásnak közegészségügyi jelentősége az elsődleges. Az orvostudomány jelenlegi állása szerint erre a betegségre nincs gyógymód, ember és
állat számára egyaránt halálos veszélyt jelent. A vakcina viszont teljes körű védelmet biztosít. A kórokozó egy vírus, ami a veszett állatok harapásával terjed,
az embert is halálosan betegítheti meg. A veszettség vírus a központi idegrendszert támadja meg. A kórokozó a fertőzött állatok nyálával terjed a harapás
okozta seben vagy a bőrön lévő sérülésen keresztül. Ez a betegség nem gyógyítható, ha a fertőzés már megtörtént. A lappangási időt ráadásul befolyásolja a harapás helye és a megharapott testrész idegekkel való ellátottsága, de – mivel a
vírus az idegpályákon halad – képes gyorsan és nagymértékben elszaporodni.
A tünetek állatfajonként változatosak lehetnek, de alapjában véve megkülönböztethetünk dühöngő és csendes veszettséget. A csendes veszettség során nincsen dühöngési szakasz, a bevezető stádium közvetlenül a bénulási szakaszba
megy át. A klinikai tünetek fajonként, sőt fajokon belül fajtánként, ezen belül
még egyedenként is változhatnak, de a tipikus tünetek: nyálzás, lógó állkapocs,
széjjeltérő kancsalság, viselkedészavar, kóborlási hajlam, emészthetetlen tárgyak (kő, kavics, fadarab) lenyelése, majd nyelészavar, nagyon jellegzetes rekedtté váló hang, víziszony (a bénulások előtt a nyelés, amelyet reflexszerűen
már a víz látványa is kiválthat, görcsös fájdalmat okoz). A vadon élő állatokra a
szokatlan szelídség jellemző, de hirtelen előtörhet belőlük az agresszivitás.
Hogyan ismerhető fel a fertőzöttség?
A betegség első szakaszában megváltozik az állat viselkedése, de ez néha
annyira enyhe, hogy a gazdának sem tűnik fel. A kutya lehet a szokottnál élénkebb vagy feltűnően nyugodtabb, az idegenekkel szemben pedig vagy barátságosabb, vagy indokolatlanul ellenséges magatartást mutathat. A táplálkozásában is megfigyelhetőek változások: a megszokott táplálékát visszautasítja, az
emészthetetlen tárgyakat viszont szabályosan felfalja. Jellemző, hogy a harapás, marás helyét nyalja, harapdálja. Már ebben a szakaszban is előfordulhat a
nyálfolyás, a nehézkes nyelés és a víziszony.
A második, nagyjából 1-2 napig tartó szakaszban az állat sokkal nyugtalanabb, idegesebb, ami egészen a dühöngésig fokozódik. Tárgyakat tép szét, beleharap olyan tárgyakba is, amelyek fájdalmat okoznak a számára, úgy tesz, mintha legyek után kapkodna. Hajlamos a szökésre, amelynek során ugatás, morgás
nélkül belemar az útjába kerülő állatba, az embert ellenben csak akkor bántja, ha
az ingerli őt. Ebben a szakaszban már mutatkoznak a különböző bénulások – ennek jelei a kancsalság, a nyelési nehézségek, a táplálék és az ivóvíz visszautasítása, rekedt, majd „vonyító” hang és a nyálcsorgás. Az utolsó stádiumban az alultápláltság és a bénulás fokozódik, majd átterjed a törzs és a végtagok izmaira is, a
betegség 5-8., ritkábban a 12-15. napján a kutya végül elpusztul.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása jogszabály erejénél fogva kötelező, az az eb tartójának felelőssége, esetleges elmulasztásáért is az eb
tartója felelős. A rendelet szerint kötelező minden három hónapos kort elért
kutyát beoltatni veszettség ellen, majd ezt hat hónap múlva megismételni. Erre
az első két oltásra csak monovalens (csak a veszettség ellen szóló) vakcina
használható. Az egy évnél idősebb kutyákat évente egyszer kell oltatni, itt már
használható kombinált (a veszettség mellett más ellen is védő) oltás. Az oltottság bizonyítására szolgál az oltási könyv, vagy ha külföldre utazik az állattal,
akkor a kutyaútlevél. Az elmulasztott oltás pénzbüntetést von maga után,
amelynek díja jóval több, mint a kutya egész életén át tartó gondos vakcinázásának költsége.
A viszonylag jó oltási fegyelemnek, valamint főleg a rókák szájon át történő
immunizálásának köszönhetően jelentősen lecsökkent a veszettség esetek száma, ennek ellenére mivel ez az egyik legsúlyosabb, emberre nézve is veszélyes
betegség, nem éri meg kockáztatni. A vakcinázás mellőzésének ugyanis a nagy
összegű büntetés a kevésbé kellemetlen eleme. Az oltás kihagyásával saját magunk és a környezetünkben élők egészségét is veszélyeztetjük, beleértve kedvencünk életét. Évente sok ezer gyermeket és felnőttet oltanak be veszettség ellen azért, mert a harapásukat okozó kutya nem volt veszettség ellen oltva.
dr. Siket Péter állatorvos
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VESZETTSÉG
ELLENI KÖTELEZÕ
EBOLTÁS

Fotó: Saller Szilvia

VALAMENNYI 3 HÓNAPOS KORT
BETÖLTÖTT EB OLTÁSA KÖTELEZŐ!
Az ebek 2019. évi kötelező veszettség elleni oltását az alábbi
napokon tartjuk:
Rendes oltások:
2019. április 13. (szombat) 10-11 óráig, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)
2019. április 17. (szerda) 16-17 óráig, Dunavecsei út, Kanól italbolt
2019. április 18. (csütörtök) 16-17 óráig, Rákóczi úton a malom előtti szabad téren
2019. április 24. (szerda) 16-17 óráig, Széchenyi út – Esze T.
út sarok, parkoló
Pótoltás:
2019. április 27. (szombat) 10-11 óráig, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)
Az oltás díja: 4.500 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó
tabletta árát is!
Kisállat-egészségügyi könyv: 500 Ft (elvesztés, pótlás, új
kutya esetén)
Háznál történő oltás esetén kiszállási díjat számítunk fel!
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése alapján:
,,Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható.”
A még nem jelölt ebeknél a mikrochip-behelyezés díja: 4.000 Ft.
Dr. Nagy Zoltán
állatorvos
06-20-9347-625

Dr. Siket Péter
állatorvos
06-30-9963-668
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A vállalkozás tudnivalói, ha
fogyasztói panaszról értesíti a
Pest Megyei Békéltetõ Testület
A vállalkozás ügyfele a fogyasztó, aki
terméket vásárolt vagy szolgáltatást vett
igénybe. Fogyasztónak minősül a természetes személy, a civil szervezet, az egyházi
jogi személy, a társasház, a lakásszövetkezet, a mikro, kis- és középvállalkozás, amely
a gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében árut vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A forgalmazó az a vállalkozás, amely a
terméket közvetlenül a fogyasztó részére
forgalmazza. Legtöbbször a kereskedő a
forgalmazó, de ritkább esetben a fogyasztó
a gyártóval is kapcsolatba kerülhet. A forgalmazás valamely termék értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték
fejében vagy ingyenesen történő átadása.
Termék minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, kivéve a pénz, az értékpapír és a pénzügyi eszköz.
Fogyasztói jogvitának minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy
szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a
termék minőségével, biztonságosságával, a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő
jogvita.
A békéltető eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a jogvitában érintett
vállalkozással közvetlenül megkísérelje a
vitás ügy rendezését. A fogyasztónak a reklamációval először a terméket forgalomba
hozó vagy a szolgáltatást nyújtó vállalkozáshoz kell fordulnia. A fogyasztónak a békéltető eljárásban okirattal – jegyzőkönyvvel, munkalappal, tértivevényes-ajánlott levélben tett bejelentéssel – igazolnia kell,
hogy a jogvita rendezését megkísérelte közvetlenül a vállalkozással, de nem vezetett
eredményre. Telefonon vagy szóban előadott fogyasztói panasz és a vállalkozás szóbeli válasza az eljárásban nem minősül bizonyítéknak.
A Békéltető Testület a meghallgatás kitűzött időpontjáról a vállalkozást a fogyasztói

kérelem másolatának és az eljáró tanácsba
jelölhető testületi tagok listájának egyidejű
megküldésével előzetesen értesíti azzal a
felhívással, hogy a vállalkozás az eljáró tanácsba jelölhető tagra vonatkozó javaslatát
legkésőbb az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül tegye
meg, ellenkező esetben a kijelölésről a Testület elnöke hivatalból gondoskodik. Az eljáró tanácsba jelölt tag szakértő jogállású
személy, aki pártatlan, nem képviselője a
vállalkozásnak. A vállalkozást az eljárásban
aláírási címpéldánnyal törvényes képviselő
(ügyvezető), meghatalmazással jogtanácsos, ügyvéd vagy munkatárs képviselheti.
A Békéltető Testület az értesítésben a vállalkozást felszólítja, hogy az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül írásban
nyilatkozzon (válaszirat) a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit,
valamint a tanács döntésének kötelezésként
történő elfogadását (eseti alávetés) illetően.
Nyilatkozatában jelölje meg az állításait
alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
másolatban csatolja az okiratokat, amelyek
tartalmára bizonyítékként hivatkozott. A
Békéltető Testület figyelmezteti a vállalkozást, hogy egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani
a meghallgatáson. Az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén az eljáró tanács a rendelkezésére álló
adatok alapján határoz. Az értesítés kiterjed
az együttműködési kötelezettségről történő
tájékoztatásra, valamint arra, hogy annak
megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság általi bírságkiszabásra kerül sor.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a felhívásban rögzített
tartalommal és a megadott határidőn belül válasziratát megküldeni a Békéltető Testületnek. A vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Ha a vállalkozás
székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem
Pest megyében van bejegyezve, a vállalkozás
együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az együttműkö- Dr. Csanádi Károly
elnök
dési kötelezettségét
megsértő vállalkozásról a Békéltető Testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot.
A Békéltető Testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a
hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó
rendelkezések szerint, azaz tértivevényesajánlott levélben kézbesíti. A postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „Nem
kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a
postai kézbesítés második megkísérlésének
napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
.
A vállalkozás a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető
testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, viszszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a
békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az általános alávetési
nyilatkozatban a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a
nála megtett általános alávetési nyilatkozatokról, a Békéltető Testület az illetékességi
területén székhellyel rendelkező vállalkozások nála megtett általános alávetési nyilatkozatairól nyilvántartást vezet.
A Békéltető Testület az ajánlást nem teljesítő vállalkozások nevét, székhelyét, tevékenységét 60 nap elteltével nyilvánosságra
hozhatja, a fogyasztó a kötelezést vagy
egyezség jóváhagyását tartalmazó békéltető
testületi határozatra a megyei törvényszéken végrehajtási záradékot kérhet.
Dr. Csanádi Károly
elnök
Pest Megyei Békéltető Testület
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Továbbra is veretlen a labdarúgó csapatunk a
megye III-ban
A tavaszi idényben kevés mérkőzést játszik csapatunk a Duna-parti pályán. Ezek
közül az első Táborfalva ellen volt.
Dömsöd : Táborfalva 8:0 (3:0)
Dömsöd, 50 néző.
Jv: Horváth (Gáspár, Kovács).
Gólszerzők: Szabó I. 4, Palotai 3, Végh G.
Csapatunk gólvágója, Cserna Gábor
már a 28. percben megsérült, ennek ellenére biztos győzelmet aratott csapatunk a
szerényebb játékerőt képviselő vendégek
ellen.
A következő mérkőzésre Perbálon került sor.
Perbál : Dömsöd 2:2 (1:1)
Perbál, jv. Muhari (Laczkó, Csécsei).
Kétszer is vezetett a hazai csapat, de
mindkétszer sikerült egyenlíteni. Góljainkat Palotai Gy. és Rösch P. szerezte.

A hazai mérkőzések sorában Diósd következett.
Dömsöd : Diósd 5:1 (0:1)
Dömsöd, 70 néző.
Jv: Kamal (Kakuszi, Virág).
Dömsöd: Szilágyi – Rácz (Sass I.), Faragó, Őrsi (Papp Cs.), Szabó Z. – Turcsán,
Bábel (Todorov), Rösch – Palotai, Szabó
I., Végh G. Edző: Nagy A. és Kun Gergő.

Az első félidő közepén a jobban játszó
vendégcsapat vezetéshez jutott Waller révén. Hiányzott Cserna Gábor a csatársorból. Volt ugyan néhány próbálkozása Dömsödnek, de gólt nem sikerült elérni. Az ellenfél magabiztosan időnként egészen tetszetősen játszott. A nézőtéren még az is
felrémlett, hogy itt van az első vereség?
A második félidő 48. percében Faragó
lövését már csak a gólvonalon túlról kotorta ki az ellenfél kapusa. Ezután Palotai egy
jobb oldali szögletből ért el gólt, úgy, hogy
senki sem ért a labdába.
Ezután Diósd is gólt szerzett, de a játékvezető les címén nem adta meg. (Azt gondolom, jogos volt a játékvezető döntése.)
Majd Szabó István, a nem régen igazolt
Todorov és Turcsán Tamás szerzett gólt.
A végén fölényes győzelmet aratott csapatunk. A második félidei játékhoz csak
gratulálni tudunk.
A következő hazai mérkőzés Inárcs ellen lesz április 21-én.
Varsányi Antal

Húsvétra készülõdve
„Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhába öltöztek a fák is,
Pattognak a rügyek, virít a virág is.
A harang zúgása hirdet nagy ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a hímes tojások.”
Írókázni hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt április 20-án,
Nagyszombaton 10-14 óráig a Petőfi Sándor Emlékmúzeumba (Dömsöd,
Bajcsy-Zs. u. 6.).

A hagyományos tojásdíszítés mellett köszöntőt tanulhatunk, a legdíszesebb tojásokból közösen készítünk tojásfát, a gyerekek pedig a húsvéti
nyuszi keresésére indulhatnak!
Érdemes eljönni és kipróbálni a mintázást írókával – méhviasszal! 1-2
írni való főtt tojás legyen a tarisznyában, mert kifújt tojásokat csak korlátozott számban tudunk biztosítani.
Jöjjenek el, mert jó móka lesz!
Vass Ilona
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
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Dömsöd ÖTE eseményei – március hónapban
Ebben a hónapban sok káresetünk volt. Több
alkalommal voltunk a régi malomnál, ahol a
belső térben tűz volt, de a Nagytanyai út is egy
ilyen sűrűn látogatott helyszín volt.
Dömsöd Dabi-szigeti úton több tuja megdőlt
és villanyoszlopnak, villanyvezetéknek támaszkodott, mert a gyökerei felszakadtak a viharos
szélben. A ráckevei kollegákkal közösen egy
motoros fűrész segítségével a káresetet felszámoltuk.
Dömsöd Napos partra riasztották a Keve 1est, a Sziget 1-est és 2-est, illetve a Dömsöd
Ötét.
A helyszínre a Ráckevei Rendőrkapitányság
járőrpárja, Hegedűs József és Kuna Orsolya ért
ki elsőként.
Az udvaron tartózkodó tulajdonos, aki a terasz korlátján lemászva jutott ki az épületből, elmondta nekik, hogy további személyek vannak
az emeleti részen és egy gyermek is.
Ők a bejárati ajtó ablakát betörve azt kinyitották, hogy az épületben már feltorlódott füst a
szabadba áramolhasson.
Egységünk kiérkezéskor légzésvédelem mellett hőkamera segítségével behatolt az épületbe,
ahol kettő felnőtt személy, valamint egy 6 év
körüli gyermek tartózkodott, és a fűst miatt az
emeleti teraszról lejönni nem tudott.
A gyermeket kézben az emeletről lehoztuk,
valamint a járőrpár segítségével a két felnőttet is
kikísértük az épületből, akiket a járőrautóban el
is helyeztek a mentősök kiérkezéséig.
A személyek kimenekítését követően a tűz
oltását is megkezdtük egy habbal oltó készülék
és egy gyorsbeavatkozó sugár segítségével. Az
épületet közben áramtalanítottuk, valamint a
még izzó tárgyakat kihordtuk a fürdőből, illetve
a cserépkályhában még égő, izzó darabokat is
eltávolítottuk.
A három felnőtt személyt az Erzsébet Kórház
toxikológiájára, a gyermeket a Heim Pál Kórházba szállították fűstmérgezés gyanúja miatt.
Lakóépület tűzhöz kaptunk riasztást a Keve
1-gyel és a Sziget 1-gyel közösen. A tüzet eloltottuk, de sajnos az épületben lévő kettő személyt megmenteni már nem tudták a kiérkező
egységek és a mentősök sem.
Őszinte részvétét fejezi ki a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület az elhunytak családjának!
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint
Az erdő- és vegetációs tüzek szempontjából a
tavasz a legveszélyeztetettebb időszak, ilyenkor
Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik tűz. A szabadtéri tűzesetek legtöbbször
emberi gondatlanságra vezethetők vissza. Sok

esetben az előző évből megmaradt elgazosodott
növényzet felszámolása érdekében a terület
gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki
nem okoz kárt. A katasztrófavédelemtől viszont
nagy erőfeszítést igényel, és jelentős többletköltséget okoz a lángok megfékezése és a tűz által veszélyeztetett területek védelme. A gondatlan magatartás természeti és anyagi károkat
okozhat, valamint emberi életet veszélyeztethet
és további veszélyt jelent az élet- és vagyonbiztonságra, hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez mennek, addig érkezhet olyan bejelentés, melynél az emberi élet mentése lenne az elsődleges feladat.
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított
égetés nem engedélyezhető.
Kivétel az engedélyköteles külterületi égetés
alól:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló,
lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők
tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.)
ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre
speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított
égetésként engedélyeztetni.
Külterületen végzett szabadtéri égetés eljárásának menete:
Az irányított égetés engedélyezésének kérelmezésre szolgáló iratminta ezen linkre történő
kattintással érhető el.
A kérelem tartalmazza, hogy az alábbi feltételeket az égetés során betartják:
az irányított égetés során a tűz nem hagyható
őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani;
az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy
az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen;
az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni;
a tarlónak / lábon álló növényzetnek / avarnak / egyéb növényi hulladéknak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos;
tarló irányított égetésénél az égetéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel;
lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni
tilos.
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az el-

ső fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000 Ft
illetéket kérelmenként kell megfizetni.
A kérelmet az égetés tervezett időpontját
megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes
tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon
belül elbírálja.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes
esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség
folytatja le.
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó
engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § –
előírt hatósági engedélyt nem pótol.
Abban az esetben, ha fenti engedély nélkül
végeznek külterületen égetést, vagy nem tartják
be az engedélyező határozatban foglaltakat, a
tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végez és meg
kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást,
vagy helyszíni bírságot kell kiszabni a szabálytalanságot elkövetővel szemben, ha az ügyfél
azt a helyszínen elismeri. A fentiek alapján a
szabálytalanságot elkövetővel szemben az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség 20.000
– 60.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab
ki, ez a helyszíni bírság összeghatára is.
Belterületi szabadtéri égetésére vonatkozó
szabályok
A száraz gazt, az avart és egyéb hasonló szerves anyagot 2015. március 5-től belterületen
csak abban az esetben lehet elégetni, ha erre
jogszabály (pl.: önkormányzati rendelet) engedélyt ad, de megoldást jelenthet a házi komposztálás, amennyiben erre nincs lehetőségük,
akkor a zöldhulladék elszállíttatása.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri
égetést végeznek, és a települési önkormányzat
azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a
tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végez és meg
kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást,
vagy helyszíni bírságot kell kiszabni a szabálytalanságot elkövetővel szemben, ha az ügyfél
azt a helyszínen elismeri. A fentiek alapján a
szabálytalanságot elkövetővel szemben az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség 20.000
– 60.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot
szab ki, ez a helyszíni bírság összeghatára is.
A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan érdemes néhány előírást megismerni és jó taná-
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csot megfogadni. Kérünk mindenkit, hogy
csakis a tűzvédelmi előírások betartásával égessék a száraz növényeket.
• A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla
mellett tarlót égetni tilos.
• A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése
érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.
• Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen
szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
• A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,
és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
• A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során a fent említett bekezdés szabályait kell alkalmazni.
• Az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szomszédokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése érdekében.
• Olyan helyet válasszunk a száraz növényzet
égetésére, ahol személyi biztonságot nem veszélyeztetünk, és vagyoni, környezeti kárt nem
okozunk.
• Fontos, hogy az elégetendő avar és kerti
hulladék ne tartalmazzon más háztartási, illetve
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ipari eredetű hulladékot, pl.: gumit, műanyagot.
• Szem előtt kell tartani, hogy a közút és a
vasút közelében történő szabadtéri égetés következtében keletkező füst veszélyeztetheti a
közúti és a vasúti forgalmat.
• Az avar és kerti hulladék meggyújtása után
gondoskodjunk a folyamatos őrzésről, soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet.
• Tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg szélcsendes napon fogjunk a tűzgyújtáshoz, mert a száraz növényzet égetése során a szeles időjárás
következtében gyorsan átterjedhet a tűz nagyobb területre, illetve lakó-, nyaralóépületre.
• Biztosítsuk a tűz eloltásához az irányított
égetés engedélyében előírt és az esetleges továbbterjedés megakadályozásához szükséges
eszközöket, mint például lapát, gereblye, tűzoltó készülék, oltóvíz.
• Az égetés befejezése után győződjünk meg,
hogy megfelelően eloltottuk-e a tüzet, nem áll-e
fent a visszagyulladás veszélye. A helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást
– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal –
meg kell szüntetni.
Abban az esetben, hogyha mégse tartható
felügyelet alatt a tűz, értesítsük a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási központját a 105-ös telefonszámon. A tűzoltók azonnali értesítése a garancia arra, hogy
időben, szakszerűen és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tüzet.
Milyen szankciókkal lehet sújtani azt, aki
nem tartja be az előírásokat?
A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési
tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi

előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő,
alapesetben 100 000 forinttól 1 000 000 forintig
terjed a tűzvédelmi bírság, de 200 000 forinttól
3 000 000 forintig, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is
szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját
felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt
nagy értékű vagyontárgyak károsodnak, vagy
emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen
büntetőeljárás is indulhat.
forrás: BM OKF
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös
számon tegye meg legelőször, de ezt követően
a Dömsödi Tűzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat
vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma:
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! 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 weboldalunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Beszámoló a Dömsöd ÖTE éves közgyûlésérõl
A Dömsödi Tűzoltó Egyesület idén február
22-én tartotta meg éves hagyományos ünnepélyes közgyűlését, amelyen egyesületünk beszámol az előző évi tevékenységéről, az elért eredményekről, pénzügyi helyzetéről, és ismerteti
az előtte álló főbb terveket. A közgyűlésre meghívást kapnak támogatóink és az együttműködő
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szervezetek képviselői, munkatársai, akiknek a
hivatalos rész lezárását követően egy vacsorával szoktuk megköszönni a támogatásukat és
segítségüket.
A megnyitót követően Tárkányi Béla parancsnok úr tartotta meg beszámolóját, amelyben részletesen kitért a tavalyi év összes kárese-

tére. 2018-ban összesen 70 esethez vonultak
tűzoltóink, amelyből 60 Dömsöd területén volt.
Ezekből 23 volt a tűzeset, 47 műszaki mentés
(ebbe a balesetek, illetve a viharkárok is bele értendőek), míg 5 téves jelzés volt, és egy esetben
a kiérkezés előtt felszámolták a káresetet. A tavalyi évben Dömsödön kívül még Apajra 5,
míg Ráckevére 4 és Tassra 1 esetben vonult
Egyesületünk. Fontos adat, hogy bár önkéntes
alapon működünk, azonban az év 365 napjából
354-ben voltunk riaszthatóak. Ha az elmúlt tíz
év adataival összevetjük a 2018-as számokat,
akkor láthatjuk, hogy a káresetek száma sajnos
egy folyamatosan emelkedő tendenciát mutat,
amihez az egyre szélsőségesebb időjárás is hozzájárul.
Szervezetünk alacsony költségvetésből tartja
fenn magát, és bevételeinket gyakorlatilag támogatóinknak köszönhetjük. A működéssel
kapcsolatos költségeinkhez tavaly Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata, Kovács Zoltán és
Szomor Dezső járult hozzá. Az SZJA 1%-ból
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
érkező felajánlásokból 224.600 Ft-ot kaptunk.
Azonban nem csak pénzbeli segítséget kapunk.
Bajnóczi Józseftől új tömlőket és tűzoltó készülékeket kaptunk, amelyek működésünkhöz nélkülözhetetlenek. Ezúton is köszönetünket nyilvánítjuk ki valamennyi támogatónknak!
A 2018-as évben fejlesztésekre nem tudtunk
akkora összeget fordítani, mint az előző években a megváltozott BM OKF főigazgatói utasításában leírtak miatt, mert már a mi kategóriánkban nem elegendő a megfelelő karbantartottság ténye, hanem felülvizsgálatok is szükségesek a Katasztrófavédelemmel kötött Együttműködési Megállapodás fenntartásához, újrakötéséhez.
Kis költségvetésünkből ennek ellenére bevizsgálásra került a 4 gázérzékelőnk és felülvizsgálatok készültek a motoros fűrészeinkre, a korongos roncsvágónkra, tömlőinkre, tűzoltó ké-

szülékeinkre, valamint a Honda WT30 zagyszivattyúnkra. Decemberben elkészültek a gépjárműfecskendőink felülvizsgálatai is, megfelelő
minősítéssel. Továbbá mindkét szerünk biztosítással és műszaki érvényességgel rendelkezik.
A fentieken túl igyekszünk továbbra is maximálisan kihasználni a pályázati támogatásokat.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által kiírt pályázaton nyertünk 765.814 Ft
egyéni védőfelszerelést (tűó. védőkámzsa, tűó.
védőcsizma, BRISTOL tűó. bevetési ruha stb.),
technikai eszközöket (2 db Husqvarna T 435
egykezes láncfűrész, csáklya 2 darab, háti puttonyfecskendő).
2019-ben egy áramfejlesztőt szeretnék megpályázni, amivel működtetni tudnánk a nagyteljesítményű búvárszivattyúkat vízeltávolításnál,
továbbá a Dömsöd Öte Steyr szerünkön lévő
fényárbocot is tudnák beavatkozásoknál használni, mivel azt is ellátná árammal.

Idén továbbá a Lucas feszítő-vágó készülékünket, illetve az Interspiro légzőinket is felül
kell vizsgáltatni.
A hivatalos rész lezárását követően kötetlen
formában köszöntük meg a meghívottaknak az
eddigi segítségüket. Ezért külön köszönet illeti
meg Szomor Dezső urat és a Faragó Élelmiszer
– Zöldségboltot (Faragó ABC), akik támogatták
a közgyűlésünk megrendezését.
Végezetül kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák szervezetünket. Ez Önöknek csak
egy rendelkező nyilatkozat kiállítása, azonban
az ebből származó támogatás felhasználásával
hozzájárul mások életének és vagyonának megmentéséhez.
Egyesületünk adószáma, amit a rendelkező
nyilatkozatra kell ráírnia: 18688320-1-13.
Köszönjük!
dr. Bencze Zoltán elnök
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

Tizennyolc esztendõn át volt a Dömsödi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület élén
Interjú Ispán Ignác elnök úrral
Az előző esztendők lapszámai folyamatosan tájékoztatták és tájékoztatják ma is az olvasókat a dömsödi ÖTE híreiről. Büszkén állíthatjuk, hogy hatékony, összetartó csapatról
van szó, akik önzetlenül sietnek bajba jutott
embertársaik megsegítésére. Az egyesület elnöke tizennyolc éven át Ispán Ignác volt, aki
most a stafétát továbbadta Dr. Bencze Zoltánnak. Hogy mi minden történt a közel két
évtized alatt, hogyan látja a jövőt, erről beszélgettünk Ispán Ignáccal, a dömsödi ÖTE
leköszönő elnökével.
– Elnök Úr! Kérem mesélje el, hogy annak idején hogyan került az egyesület
élére?
– A tűzoltó egyesület elnöke Fabula János
volt, és ő éppen akkor mondott le. Engem az
egyesület vezetősége keresett meg azzal a
kéréssel, hogy vállaljam el az elnökséget.
Felvételemet megszavazták, és hivatalosan
fölkértek az elnöki teendők ellátására.
– Tizennyolc év hosszú idő. Milyen előrelépések, fejlesztések történtek ez idő
alatt?
– Visszatekintve számos változás, fejlesztés történt: 2000-ben egy IFA tűzoltó autóval
dolgoztunk, emellett pedig még megvolt a
Csepel, amivel az öreg veteránok még jártak
tüzet oltani. Később sikerült annyi támogatást összeszedni, hogy Ausztriából tudtunk
venni egy Steyrt, ami kisebb volt és modernebb felszereltségű. A mérete miatt kis helyekre be lehet vele jutni, hatékonyan lehet
vele dolgozni. Az IFA elcserélésével sikerült
egy Magirus típusú tűzoltóautóhoz hozzájut-
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Ispán Ignác és Dr. Bencze Zoltán a 2019. februári közgyűlésen
ni. A két gépet igen hatékonyan tudjuk használni, mert míg a kisebbel szűk helyeken
mozgunk, addig a naggyal a víz utánpótlását
biztosítjuk.
A gyorsabb vonulás érdekében az autók
parkoltatását áthelyeztük Tárkányi Béla tűzoltóparancsnok udvarába, ahol garázst is építettünk. Fontos volt ez a megoldás, mert így a
vonulási időt jelentősen le tudtuk rövidíteni,
és ennek eredményeként a tűzesetek nagy részét lényegesen hatékonyabban oltjuk el.
Egy-egy nagy kiterjedésű tűznél minden perc
számít! 2017-ben német testvértelepülésünk
segítségével közösen tudtunk venni egy
hőkamerát, mely nagy segítséget jelent terepen a tájékozódásban.

A fejlesztések közt igen fontos a ruházat,
a kesztyű, a sisak pótlása, felülvizsgálata.
Ezeket apródonként, pályázati pénzekből
oldjuk meg. Ugyanígy pályázati pénzekből
új tömlőket, szerszámokat kaptunk. Fel tudtuk újítani a légzőkészülékeinket, és szivattyúkat vásároltunk. Elengedhetetlen a
pályázati lehetőségek kihasználása részünkről, mert leginkább ezekből tudjuk a folyamatos szükségszerű fejlesztéseket megoldani. Így lehet mindig egy kicsit előrelépni.
Személyi feltételek tekintetében nagyon
fontosnak tartom a fiatalítást! Jelenleg két
20 év körüli önkéntesünk van, de nagyon
hiányolom a tizenévesek érdeklődését! Fontos az évente megrendezésre kerülő tűzoltó

XXIX. évfolyam 4. szám
bemutató, így várjuk a fiatalok jelentkezését
egyesületünkbe!
– Mi kell ahhoz, hogy valaki az önkéntes
tűzoltó egyesületben tűzoltó lehessen?
– Mindenképpen kellően elhivatottnak kell
éreznie magát arra, hogy másokon segítsen!
El kell végezni egy 40 órás tanfolyamot ahhoz, hogy hatékonyan és balesetmentesen
tudjon dolgozni a mentések során. Érdemes
minél több bevetésen részt venni, hogy gyakorlatot szerezzen, és természetesen az idősebb kollegák tapasztalatait is érdemes meghallgatni.
Egyesületünkben aki vonul, annak megvan a 40 órás képzése.
– Magáról az önkéntességről meséljen
kérem!
– Az egyesület mint közösség és benne a
tűzoltó úgyszintén önkéntes. Az állam által
fenntartott tűzoltó egyesületek környékünkön a ráckevei, a szigetszentmiklósi és a kunszentmiklósi egyesületek. A miénk teljes
mértékben önkéntes. Ellátmányunk nincs,
csupán a támogatásokból, az ÖTÉ-knek kiírt
pályázatokból, adományokból tartjuk fenn
magunkat. Fizetést ezért a munkáért nem kapunk. Aki úgy érzi, hogy tenni akar valamit
vagy segíteni akar a bajba jutottakon, akik
balesetet szenvedtek vagy akiknél tűz van,
és ezt bevállalja, az beszáll ebbe a munkába.
Aki nem érez erre elhivatottságot, az biztosan nem lesz tűzoltó. Ezért sem pénzt, de
sokszor még egy köszönöm-öt sem kapunk.
Lemondással is jár, mert a telefonnak kéznél
kell lenni szó szerint éjjel-nappal. Akkor is
készenlétben kell állni, ha a vasárnapot a családdal tölti az ember.
Adódnak azonban olyan helyzetek, mikor
a csapatból több embernek van elfoglaltsága.
Ekkor van lehetőség arra, hogy lemondjuk a
vonulást. Ilyenkor már előre jelentenünk
kell, hogy ebben és ebben az időszakban nem
vonulunk.
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– Mindenkinek konkrét feladata van
egy-egy vonuláskor?
– Nincs meghatározva senkinek a szerepe,
mert összedolgozunk. Az adott pillanat hozza magával, hogy kinek mi lesz a teendője.
– Hogyan lehet a munkahellyel egyeztetni ezt az önkéntességet?
– A dömsödi ÖTE-ből akik rendszeresen
vonulnak, azok a nap folyamán többnyire itthon tartózkodnak, vagyis falun belül dolgoznak. Tehát a vonuló csapat 90%-a ott tudja
hagyni a munkát, ha menni kell.
– A lakosság mennyire fegyelmezett, ha
tűzgyújtásról van szó?
– Sajnos sok a gondatlanságból, felelőtlenségből fakadó tűzesetek száma! Egyszerű
példa az avartűz. Meggyújtják és aztán otthagyják, hogy úgysem lesz belőle semmi…
Igen ám, de meglendül a szél, esetleg irányt
vált, és akkor már egész nagy terület képes
lángba borulni! Ezért a tűzgyújtásra vonatkozó előírásokat mindig figyelembe kell venni,
azokat betartani!
– Hogyan kapnak értesítést?
– Minden bejelentés a tűzesetekről vagy
káreseményről az országos rendszerbe fut be
először. Mi azon keresztül kapjuk a riasztást
telefonon, sms üzenetben. Innen tudjuk,
hogy hol mi történt. A csapatban 10-12 ember kapja meg egyszerre ezt az üzenetet, és
így 90%-ban mindig odaérünk.
– A februári éves közgyűlésen a meghívott vendégek szakmai szempontból igen
elismerően nyilatkoztak a dömsödi ÖTE
tevékenységéről. Miben rejlik ez a hatékonyság?
– Leginkább abban, hogy itt vagyunk a faluban! Mire Ráckeve kiérkezik, addigra mi
már lefeketítünk egy tüzet. Tehát az idő tényező ami nagyon sokat számít egy tűznél. Ha az
elején sikerül megfékezni, nem terjed tovább.
Ha az eset pl. a falu közelében van, mi legkésőbb a riasztástól számítva 10 perc alatt a

helyszínre érkezünk, míg Ráckevéről 20 perc
vagy fél óra alatt érkeznek meg a tűzoltók.
– Kérem beszéljen arról, hogy milyen
kapcsolatai vannak a dömsödi ÖTE-nek a
lakossággal és más tűzoltó egyesületekkel!
– A lakosokkal jó az együttműködésünk.
Sokan támogatnak bennünket, adójuk 1%ával vagy közvetlenül készpénzzel. Csak így
tud fennmaradni az egyesület. Így tudjuk az
üzemanyag-vásárlásunkat, előző esztendőkben a vizsgáztatásokat és más kiadásokat finanszírozni. Elmondhatjuk, hogy egyik fő támogatónk Dömsöd Nagyközség Önkormányzata. A ráckevei és a kunszentmiklósi
tűzoltó egyesületekkel jó a kapcsolatunk, jól
tudunk összedolgozni. Ez azért is fontos,
mert pl. sem Kiskunlacháza, sem Apaj településeknek nincs tűzoltó egyesülete, így igen
fontos, hogy ha baj van, minél hamarabb a
helyszínre érkezzen a segítség.
Szintén fontos a Polgárőr Egyesülettel való együttműködésünk, hiszen sok ponton
kapcsolódik össze a munkánk.
Baráti kapcsolatot ápolunk a székelyföldi
Gyergyócsomafalva tűzoltó egyesületével, a
felvidéki Fűr község tűzoltócsapatával, valamint a német Knüllwald testvérvárosunkkal.
– A jövőben milyen fejlesztésekre lesz
szükség az a dömsödi ÖTE életében?
– Fontos lenne az önkéntes tűzoltók munkájába jobban bevonni a fiatalságot, a gyerekeket, hogy később lelkesen vállalják a segítségnyújtásnak e formáját.
A jövőre nézve, a gépkocsiparkunk fiatalítása is elengedhetetlenné vált. Jelenleg
mindkét autónk öreg. Üzemképesek, hadra
foghatóak, de bizony 20-30 évesek már, és le
kell cserélni őket fiatalabbra. Bízom abban,
hogy a továbbiakban is ugyanilyen hatékonyan látjuk majd el feladatunkat!
Úgy legyen! Köszönöm a beszélgetést.
Vass Ilona

Rendezvény elõzetes

„Ízek é s Mesterségek Udvara”
2019. 05. 26.
A Dömsödi Általános Ipartestület és a Dömsödi Értéktár kóstolóval egybekötött bemutatót szervez:
amelyre várjuk mindazokat a dömsödi iparosokat, kézműveseket, kereskedőket, őstermelőket, akik termékeiket
(bor, pálinka, sajt, túró, szalámi, méz, sütemények), valamint munkáikat (kézimunkák, bőrdíszművek, kerámiák, egyéb
termékek) szívesen bemutatnák a közönségnek.
Kérünk mindenkit, aki a rendezvényen szeretné bemutatni termékeit, jelentkezzen:
A rendezvény megszervezésére szponzorokat is szívesen látunk!!!
Elérhetőség:
Dömsödi Általános Ipartestület 2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
Szücsné Ágh Anikó 06 30 9 218 293 • ipartestulet.d@pr.hu
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
Kedves Olvasóink!
Az önök 2018. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek, egyesületek
s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-át
ajánlja a

D Ö M S Ö D É RT
ALAPÍTVÁNY
Adója 1%-ának felajánlása nem kerül önnek egy fillérjébe sem, de ezzel hozzájárulhat családja, értékei, a saját
és a közösség biztonságának javításához.
Ha Ön úgy dönt, hogy adója 1%-át egyesületünknek
ajánlja fel, akkor kérjük használja ezeket az adatokat:
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: Dömsödi Tűzoltó Egyesület

Suli Persely
1%

Kedves Olvasók!
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok éve támogatja a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskolát.

Tisztelt Adózó!

Ezúton kérjük az adófizetőket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák az iskolát
az alapítványon keresztül.

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-ÁT
ajánlja a Dömsödi Széchenyi
István Általános Iskola

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat
költségvetéséből nem tud
támogatni.

Adószám:
18668456-1-13
Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.

Az alapítvány neve:

Pro Musica Alapítvány Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13

Suli Persely Alapítványa
részére.

Adószám:
18679212-1-13

Tisztelettel és köszönettel:
a kuratórium

SZJA 1%
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink javára
ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:
– Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház

technikai száma: 0011

– Magyarországi Baptista Egyház

technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!

részére.

2019-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!
Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2018. évi adóbevallásakor, függetlenül attól, hogy ki is készíti el a
bevallását. Nyilatkozzon a „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület javára! Nagylelkű
felajánlását, támogatását előre is köszönjük.
Egyesület adószáma: 18670062-1-13
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Született:
Faragó Gábor – Nagy Szilvia
GÁBOR
Förgeteg Csaba – Takács Annamária
ATTILA CSABA
Nagy Sándor Zoltán – Csere Ágnes
NÓRA és HANNA
Szabó Ferenc Béla – Micsu Nikoletta Cintia
KRISZTIÁN
Laskai Dániel – Csehi Szimonetta
LARA DANIELLA
Rajzinger Dávid – Lázár Krisztina
CSENDE SZEDERKE

Házasságot kötöttek:
Lantai Ferenc – Tóth Szilvia

Elhunytak:
Májer Imréné Juhász Zsuzsanna
Tóth Dezsőné Gergely Irén
Wulz Károlyné Gálpál Zsófia
Halász Dezsőné Torma Eszter
Czahesz Ignácné Gecző Irén
Jenei Mihály
Kozma Sándorné Papp Erzsébet
Perger Józsefné Sándor Anna Terézia
Kollár Miklós Dezső
Tóth Bálintné Bulyáki Róza
Sándor Ferenc
Doroszlay László Miklós

74 éves
84 éves
91 éves
83 éves
97 éves
74 éves
72 éves
75 éves
60 éves
79 éves
72 éves
76 éves

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!
24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

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: április 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: május eleje
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Ácsné Jaksa Szilvia, Bencze István,
Budai Szilvia, Christoph Gáborné, dr. Csanády
Károly, Csonka Nóra, Csömöri Elly, Feketéné
Patonai Nóra, Földvári Attila, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Korona Sándor,
Köntös Ágnes, Madarász Mária, Mucsi Edina,
Nyerges Tamás, Patonai Istvánné,
Pongrácz József, Richter Gyuláné, dr. Siket Péter,
Szabó Andrea, Varsányi Antal, Vass István.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség segélyhívó száma a
112-es központi szám.

Dömsödi Horgász Egyesület nyitva tartása
HORGÁSZIRODA:
DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HÓNAPOKBAN:
MINDEN HÉTFŐN ÉS PÉNTEKEN DU.
15-18 ÓRA, SZOMBATON DE. 09-12
ÓRA, KIVÉTEL 03. 15.; 04. 19-20-21-22.
MÁJUS – JÚNIUS – JÚLIUS HÓNAPOKBAN:
MINDEN SZOMBATON DE. 10-12 ÓRA
KÖZÖTT.

AUGUSZTUS HÓNAPTÓL AZ EGYESÜLET REGISZTRÁCIÓS PONTJAIN:
DÖMSÖD CÉLPONT(Y)
SZAKÜZLET
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ

HORGÁSZ

DUNAHARASZTI VÍZIPÓK HORGÁSZ
SZAKÜZLET (FŐ ÚT 33.)

TÁJÉKOZTATÁS:

06-30-260-0957; 06-30-350-8820

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 lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.3011.30 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 rendelőkben 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 alábbiak 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.

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idő: hétfőtől–csütörtökig:
17.00–07.00 óráig; péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

24

XXIX. évfolyam 4. szám

Új templom emelkedik a régi helyén
Dömsöd és Dab egykori főútján, a mai Szabadság utcán elhaladva,
egymást követik templomaink: úgymint református, baptista, katolikus,
majd ismét egy református.
Létüket az Árpád kortól kezdődően a helyi vallási közösségek tették
szükségszerűvé annak okán, hogy biztosítsák az istentiszteletek helyszínét, vallási vezetőik irányításával. Idővel az elhasználódott, megrongálódott épületek helyén újakat emeltek. Így volt ez Dömsödön 1775-ben,
Dabon 1803-ban, majd a baptista gyülekezetben a rendszerváltást követően, 1995-ben, és jelenleg a katolikus egyházközségben úgyszintén.
Ezt a fajta megújulást többnyire a helyi gyülekezetek vezetőikkel, valamint anyaegyházukkal közös összefogással valósították meg.
Különleges és felemelő érzés, ha új templomot építhet egy közösség,
mert az reményeik szerint valami újnak a kezdete. Talán a dömsödi katolikus gyülekezet és az új épülő templomkomplexum tekintetében is így lesz
majd, mivel a régi, ahogy mondták, életveszélyessé vált.

Új templomterv

Írásos összefoglalómban az egykori
templom épületéről kívánok egy rövid történeti áttekintést vázolni, kiegészítve a napjainkban folyó új beruházás dömsödiek által is ismert pontjaival.
(Forrásként használtam:
– D. Nagy Judit 1999-ben írt pályázati
anyagát, melynek címe: Fejezetek a Dömsödi Katolikus Egyházközség történetéből
a Váci Püspöki Levéltárban őrzött levelek
Régi templomterv
és jegyzőkönyvek alapján
– Balázs Katalin: A dömsödi római katolikus egyházközség és templom története és jelene c. 1994-ben írt dolgozatát
– Dömsödi Hírnök XX. évf. 1. sz.: Megemlékezés Óváry Artúrról, a
Dömsödi Római Katolikus Templom tervezőjéről / D.N.J.
– Dömsödi Hírnök XX. évf. 11. sz.: Találtam egy képet c. rovat, a fotókat közreadta Kósa Zoltánné sz. Fridrik Margit
– Dömsödi Hírnök XX. évf. 12. sz.: Emlékeim / Kósa Zoltánné sz.
Fridrik Margit
– Dömsödi Hírnök XXIII. évf. 10. sz.: Összefogás katolikus templomunkért / Vass Ilona
– Dömsödi Hírnök XXIII. évf. 12. sz.: Lengyel emlékek településünkön / Vass Ilona
– Dömsödi Hírnök XXIII. évf. 12. sz.: Fogjunk össze katolikus templomunkért! / Vass Ilona)
– Fotófelvételek Kerner Mária archívumából
A templom épületének története Kiss László plébános (1927-1930)
szolgálata alatt indult el. A templom 1928 novemberében a Szent Márton
napi búcsúra készült el. Ováry Arthur tervei alapján neogótikus stílusban
épült, homlokzata aszimmetrikus lett, mert a homlokzat bal oldalára tervezett torony pénzhiány miatt nem épült meg. Harangozásra a régi haranglábat használták. A templom berendezése igen szegényes volt, de a tizenhárom színes ablaküveg, melyek Palka József üvegfestő műhelyében
készültek (1928-30 között) igen impozánsan hatottak. Az üvegablakokból napjainkra öt maradt meg épségben, alján az adományozók nevét örökül hagyva az utókornak. Mivel a templomot 2018 őszén lebontották,
képzeletbeli sétára invitálom az olvasót, így járhatjuk körbe az épületet: A

kórus feletti ablaküveg a Magyarok Nagyasszonyát, Szűz Máriát ábrázolta, vele szemben a templom nyugati felében a többi alakos, négy színes
üvegablak. A mellékoltár mellett Szent Imre volt látható, aki fehér liliomot tart kezében, a szüzességet és tisztaságot jelképezve. Tovább haladva
a főoltár mellett Szent László, akit a köztudatban lovagias királyként emlegetnek. A főoltár másik oldalán Szent Józsefet, a szószéktől jobbra Jézus Szent Szívét ábrázoló ablakot pillanthatunk meg.
A templomban lévő Szent
Főoltár Szent
Márton képet Szokol Willibárd
Mártonnal
festőművész készítette. Ez a
szentkép eredetileg a főoltár mögötti falon volt látható, melyet
később kevésbé látványos helyen, a kóruson helyeztek el.
A templom belső kialakítására
Hrenkó Ferenc szolgálati ideje
(1930-1960) alatt került sor,
1939-ben. „A pesterzsébeti Szent
Erzsébet templom régi főoltárát
a dömsödi templom ajándékba
megkapta. Miután ez az oltár
mérete miatt a dömsödi templomba nem fért volna el, a harangozóval teljesen átalakítottam, az itteni menekültek táborában lakó lengyelek pedig befestették.” – írta Hrenkó Ferenc plébános. A
lengyelek hozták magukkal a híres csehsztochovai kegykép másolatát,
melyet távozásuk alkalmával a templomnak ajándékoztak.
1960-1978-ig Nagy József szolgált a dömsödi katolikus gyülekezetben. A templomban ez időszak alatt (1961-ben) megépült a karzat.

Karzat építése
Fridrik Margit emlékeiből néhány gondolat: „Nagy József atya, aki a
templom plébánosa volt, mindent megtett azért, hogy az ő hívei szép templomban imádkozhassanak. Épített, festett, gázpalackokról megoldotta a
templom fűtését, és lett neon világítás is. Kopott nadrágjában, kerékpárral
sorba járta a betegeket, támaszt nyújtott és hitet erősített. A hittanórán
hancúrozó gyerek fejét megsimogatta, és szelíden csak ennyit kért: Lész jó!
És mindenki elcsendesedett. Azok az ünnepek, amikor kis templomunk zsúfolásig megtelt a harang hívó szavára. Az éjféli misék varázsa, amikor felcsendült a Csendes
éj, amit velünk énekeltek a reformátusok is. Takó Miklós
bácsi szép csengésű
hangja pótolta a szerény harmónium hiányosságait.”
A lelkes katolikus
közösség hitben és
Búcsúmenet lélekben egyaránt
gyarapodott.
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Csernák Pál 1978-1981-ig szolgált a gyülekezetben, majd Süveges István 1981-1992-ig.
A plébánia és a templom tovább korszerűsödött. Megújult a világítás,
megvalósult a fűtés is. Minden pad villany fűtőcsövet kapott. A templom
belsejét újrafestették.
1992-től napjainkig Nemeskürti Ferenc szolgál a gyülekezetben.
Idővel az 1928-ban épült Szent Mártonnak szentelt 90 éves neogót
templom mennyezetén erős repedések mutatkoztak. Felújítása elengedhetetlenné vált, melynek megvalósítása EU-pályázat segítségével valósulhatott volna meg. Az előzetes felmérések kapcsán azonban olyan mértékű anyagi ráfordítással lehetett volna mindezt kivitelezni, hogy a Váci
Egyházmegye egy új templom megépítése mellett döntött.
A tervezést követően, a bontási munkák engedélyezéséhez szükség
volt a helyi védelem alól kivonni a templomot. Ezt a község képviselőtestülete megszavazta.
A bontási munkálatok 2018 őszén folytak le. A templomot fokozatosan
ürítették ki, a misézés szinte az utolsó pillanatig itt történt. Az egyház és az
önkormányzat megállapodásának köszönhetően a II. világháborút átvészelő öt színes alakos üvegablak gondosan került lebontásra. A patinás munkák
az új templommal szemben kialakított téren lesznek megtekinthetők. A
templom berendezéseinek további elhelyezéséről nincsenek információim.
A templom bontása több héten át fegyelmezetten, összehangoltan folyt.
Az oromzaton álló kereszt október 09-én délben került le az épületről.

Pillanatok
Fotó: Vass

2018. október 16-án 10 óra: Az új templom alapkőletételén többek közt
jelen volt Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke, Szabó Péter, Dömsöd Református Egyházközség lelkipásztora és Bencze István, Dömsöd
Nagyközség polgármestere.

Fotó: Bábel
László

A Kereszt
Fotó: Vass

Fotó: Vass
Fotó: Bábel László

A terület alapos előkészítését követően megkezdődhetett az építkezés. A
beruházás ismertetése (mint a kivitelezés, látványterv, ütemtervek, átadás
dátuma) bárki számára megtekinthető az építkezési terület védőpalánkján:
„Új templom építése Dömsödön
A Váci Egyházmegye a Magyarország Kormánya által támogatott,
EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projektje keretében valósítja
meg a „Dömsöd új templom építése” című projektet.
Az új templom egy 100 fő befogadására alkalmas templomteret, egy a
közösségi hitélet folytatására és hitoktatásra alkalmas közösségi teret teakonyhával, a templomhoz kapcsolódó sekrestyét, egy külön bejárattal bíró plébánia irodát fog tartalmazni. Az új templom tornyában méltó helyet
kap a közel száz éve az udvari haranglábról misére hívó harang is.
A projekt megvalósítását Magyarország kormánya 400 000 000 forinttal támogatja. Várható befejezés: 2019. október 16.”
A generál kivitelezést, generál tervezést, belsőépítészeti kivitelezést a
GLOBO Mérnök és Menedzsment Iroda végzi. Tervező: Nógrádterv Kft.
Kivitelező: Globo Menedzsment Kft. Felelős műszaki vezető: Bognár Attila.

Fotó: Bábel László
Az építkezés dinamikus ütemben halad.

Fotó: Vass
Új templom emelkedik a régi helyén, mely reményeink szerint a
Vass Ilona
jövőben Isten dicsőségére szolgál majd!
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Köszönetnyilvánítás
„…Ha emlegettek, köztetek leszek
De fáj, ha látom könnyetek,
Ha Rám gondoltok, mosolyogjatok
Emlékem így áldás lesz rajtatok!”
Köszönjük mindazoknak, akik

DOROSZLAY LÁSZLÓ MIKLÓST
(mint Édesapát, Nagyapát) utolsó útjára
elkísérték és a család fájdalmában osztoztak.
Gyászoló család

A vers minden sora Nagyapám iránti
tiszteletemet és érzésemet fejezi ki, ami
most bennem van. Ezzel a verssel emlékeznék vissza rá.
Budai Levente Antal,
a másodszülött unoka

Nagyapám emlékére
Nem múlik az érzés,
Nem szűnt meg a hiányod,
Mikor elmentél,
Belőlem egy darabot kivágott.
Nem hallhatom többé
Hangod lágy moraját,
Tanító szavaid
Értékes sorát.
Te voltál a világon a legjobb Nagyapa,
Nincs is hozzád mérhető
Hősies dalia.
Emlékezni fogok rád
Örökké, míg élek,
Soha nem foglak feledni Téged.
/Hadházi Dávid/

Édesapám emlékére
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
/Antoine de Saint-Exupéry/
És mi fog változni, semmi, csak űr marad a
szívünkben. Úgy érezzük, most a világ megállt forogni. Hogy idővel könnyebb lesz-e, ezt
nem tudhatjuk. Oly közeli még a gyász, hogy
könnyeket, s nem szavakat fakaszt.
Életének 76. évében, 2019. március 10-én
tért meg Teremtőjéhez szeretett Édesapám,
Doroszlay László Miklós, aki 1942. november 26-án született Budapesten, Takács Margit
és Doroszlay László fiúgyermekeként. Általános iskoláit Dömsödön járta, ahol Szőnyi Karcsi bácsi hegedülni tanította. A mindig érzékeny lelkű fiú fiatal gyermek korában anyai
nagyapjával (Takács Mihály) sok időt töltött,
ezáltal megszerette az állatokat, főként a lovakat. Ezután elkerült Kunszentmiklósra a gimnáziumba. Az itt eltöltött diákévekre mindig
szeretettel gondolt, és tiszta szívvel mesélt róla unokáinak. A gimnázium csapatában is futballozott, és a későbbiekben így került a BUDAPEST HONVÉD-hoz. Egy sportsérülése
miatt abba kellett hagynia.
Majd hamar belecsöppent a családi vendéglátós szakmába. A FÉSZEK VENDÉGLŐ-ben
helyezkedett el, mint felszolgáló tanuló. Miután megszerezte a szakmához szükséges bizonyítványokat, átment édesapja mellé a kiskunlacházi KISKUN ÉTTEREM-be, vezetőhelyettesnek. Sok fiatal szakember szabadult fel a
keze alatt. A közel 20 év alatti időszakban rengeteg rendezvényt, lakodalmat, az Ibusz által
szervezett külföldi csoportok fogadását, az apaji lovasnapokra való kiszállást szervezte. Színvonalas műsoros esteket rendezett vacsorával

egybekötve az adott étteremben, amit üzemeltetett. Itt fővárosi színészek és énekesek fordultak meg, akikkel baráti kapcsolatot ápolt. 1979ben Kiváló Munkáért KITÜNTETÉST kapott
a Belkereskedelmi Minisztériumtól.
Rengeteg ember szerette és tisztelte empátiás segítőkészsége miatt. Aki Őt ismerte, az
tudta Róla, hogy bármivel fordulhat hozzá,
mert nem volt nála lehetetlen.
Több étterem, vendéglátóegység vezetőjévé vált Dömsödön és a környező településeken: Póni Fogadó, Tölgyfa Vendéglő, Szalki
Fogadó, Retró Kisvendéglő, és az utolsó állomása a Palkó Csárda volt, ahol szinte mindegyikben kedvességével, előzékenységével a
vendégeket várta és fogadta.
A sok munka és az éjszakázások az egészségét próbára tették. 2017-ben szívműtéteken
esett át, és rohamosan kezdett leépülni. Egyre
jobban elhatalmasodtak rajta a súlyos betegségek. Rövid időn belül távozott családunkból.
Bíztunk benne, hogy szívós alkata átsegíti
Őt ezeken az akadályokon is. Hiszen sokszor
mondta, hogy meg akar gyógyulni! Nagy öszszetartó erőt jelentett mindannyiunk számára jelenléte. Hiánya, amíg élünk, pótolhatatlan.
Most, amikor a szívünkbe költözött a szomorúság, csak egy gondolattal küldjük utolsó
üzenetét:
„Annyira akartam élni,
A betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek,
De erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben
Tovább élhetek.”
„Leánya”: Budainé Doroszlay Judit

Drága Nagyapa!
Hiába hívogatlak könnyeimmel, Te nem térsz
vissza többé, akármennyire is visszavárlak! Vajon a
szememmel sírok, vagy szívemből jönnek a könynyek?!
Itt vagy mellettem, érzem és tudom, hogy továbbra is óvsz, figyelsz Rám és ugyanúgy mondanád, szólítanál „Tündérkém”, de már nem teheted!
HIÁNYZOL!!! Hihetetlennek tűnik, hogy már
nem fogod meg a kezem és mondod: „Gyere, táncoljunk egyet!”
Oly távol vagy, de szívemben helyet találtál. Vajon igaz lesz a mondás: „Az idő minden sebet begyógyít?”
Sosem felejtelek el, míg élek mindig SZERETNI
foglak. Szívemben örökké élni fogsz!
Vigyázzanak Rád az angyalok!
Nyugodj békében, s légy odafent BOLDOG!
Elsőszülött unokája: Budai Noémi Judit

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PERGER JÓZSEFNÉ
született
Sándor Anna Terézia
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
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Képes összefoglaló március 15-rõl

Fotó: Vass

