
Néhány órával a szigorítások bejelentése után kezdtem hozzá a márciu-
si Aktuális írásához. Mindig is az volt nálam a gyakorlat, hogy mielőtt
bármit is leírtam volna, összeszedtem magamban azokat a gondolatokat,
amelyeknek mindenképpen szerepelniük kellett az aktuális tájékoztatóm-
ban! Most viszont csak egy téma forog a fejemben, a koronavírus járvány!
Az utóbbi időben ijesztő méreteket öltött országosan a fertőzöttek, az el-
hunytak, a lélegeztetőgépre kerülők száma! A háziorvosainktól kapott tá-
jékoztatás szerint Dömsödön is egyre többen fertőződnek meg, így vala-
mennyiünk közös érdeke szigorúan betartani a védekezési előírásokat! A
következő két hétben tényleg csak akkor hagyjuk el az otthonunkat, ha az
feltétlenül szükséges! Ebben az esetben is szigorúan tartsuk be a maszk
használatára, illetve a távolságtartásra vonatkozó szabályokat!

Már beszámoltam arról, hogy hivatalosan nincsenek testületi ülések, nin-
csenek testületi döntések. Ettől függetlenül folyamatosan tartjuk a kapcsola-
tot egy zárt messenger csoportban, és az elmúlt héten idén már harmadszor
találkoztunk személyesen is, egy informális megbeszélésen. Természetesen
szigorúan betartva a maszkhasználatot és a távolságtartást! A közel három-
órás tanácskozásunk gerincét a költségvetésünk kivesézése adta. Legna-
gyobb sajnálatomra a beszélgetésünk végére is megmaradt 13 milliós hiány!
Mivel a veszélyhelyzet ellenére sem lehet hiányunk, így pénzügyi vezetőnk-
kel együtt nekünk kell egyensúlyba hoznunk a 2021-es költségvetésünket!

Persze a költségvetésen kívül még sok minden szóba került az „infor-
mális” értekezletünkön. Így beszéltünk az egészségház berendezéséről,
parkolóiról, a parkosításról. Véglegesítettük a „Promenád építése Döm-
södön” pályázat módosításait. Terveink szerint március végéig elkezdőd-
nek a munkálatok! A Testület tagjai támogatták azt az elképzelést, hogy
az idei BM-es pályázaton a sportcsarnok tetőszerkezetének felújítását cé-
lozzuk meg! Talán most már realitása van a sportcsarnok mögötti terüle-
ten megépülő rekortán futókör kialakításának is!

A múlt havi írásomban néhány mondatot már szenteltem az RSD part-
ján megvalósuló csatornázásnak. Most azt látom, hogy a megkeresések
után egyre több ingatlantulajdonos látja, hogy mi is a jól felfogott érdeke!
Sokat segített ebben a Dr. Bencze Zoltán és Ispán Imre által készített ri-
portfilmsorozat! Köszönet érte!

Egy apró lépést ismét tettünk a Nagytanyai út tulajdonjogának meg-
szerzése felé! Szombaton délután találkoztam az út tulajdonosával, és kö-
zel egy órát beszélgettünk a lehetséges megoldásokról! Nagyon bízom
abban, hogy már csak egy-két hét választ el bennünket az adásvételi szer-
ződés aláírásától!

Amikor e sorok megjelennek a Hírnökben, akkor már életbe lépnek a
legfrissebb járványügyi rendelkezések! Nagyon kérem, figyeljenek ma-
gukra, egymásra! A legfontosabb, hogy amint kilépünk az utcára, ezt csak
úgy tehetjük meg, ha szájunkat, orrunkat maszkkal takarjuk el! Még egy
dolog, ami ide tartozik. Jó lenne, ha minél nagyobb számban regisztrálná-
nak és oltakoznának a dömsödi polgárok! Ha ez így lenne, akkor sokkal
előbb visszakapnánk a régi életünket!

Március 15-én a hagyományos módon nem fogjuk ünnepelni a forrada-
lom évfordulóját. Ócsai Julianna képviselő ünnepi emlékezését viszont
láthatják majd a YouTube csatornán! A képviselőtársakkal azért elhelyez-
zük a koszorúkat az emlékhelyeken!

Kérem a Kedves Olvasókat, hogy adójuk 1 százalékát rendeljék a Döm-
södért Alapítvány részére! Adószámuk: 18668456-1-13. Köszönöm!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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www.domsod.hu

2021. március Ára: 250.- Ft

Március 15-én emlékezzünk az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc hõseire, vívmányaira! 

Közösségi megemlékezés a járványhelyzetre  vonatkozó 
elővigyázatossági okokból online közvetítéssel érhető el 
az önkormányzat honlapján, illetve a YouTube csatornán.

Megemlékező ünnepi beszédet mond:
Ócsai Julianna képviselő asszony.

Fotó:
Vass

Formavilágában különleges és egyedülálló kokárda az 1940-es,
1950-es évekből, Dömsödről. Dömsödről, ahol Petőfi Sándor 

forradalmi gondolatait először fogalmazta meg a Levél Várady
Antalhoz c. versében. A verset és annak elemzését az 5. oldalon

olvashatják.
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Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés március hónapban

Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtés
március

Dömsöd 25.
üdülő 15.

Házhoz menõ csomagolási hulladék gyûjtés
március

Dömsöd 5., 19.
üdülő 1., 15., 29.

Házhoz menõ lomtalanítás: A lomtalanítást
évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő
ingatlan esetében EGY alkalommal (3 m3/alkalom
mennyiségben), házhoz menő rendszerrel végez-
zük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefon-
számon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

cím: DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5. •  Telefon: 53/500-152, 53/500-153  •  e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
honlap: www.dtkh.hu

a Széchenyi úti iskola
főbejáratánál

Régi mesékre emlékszel-e még?
Farsang 1986-ban

Használt olaj- és
használt elemgyûjtés!



A vakcinák nem a vírusra hatnak, hanem
az ember immunrendszerére. A feladatuk az,
hogy „elmeséljék” az immunrendszerünknek
azt, hogy milyen külső idegen anyagra (anti-
génre) figyeljen fel, mi ellen (akár baktérium,
akár vírus) készítsen ellenanyagot (ez utóbbit
antitestnek is hívják). Ezt az „elmesélést”
alapvetően kétféle módon tehetik a vakcinák: 

a) részletes leírást adnak a kórokozóról, pl.
a kórokozó sok külső fehérjéjét vagy glyko-
proteidjét viszik be tálcán – azaz oltásban az
immunrendszer számára, hogy az a legtöbb
ilyen fehérje térszerkezetét vagy töltéselosz-
lását (mondjuk a nevét) megjegyezze, és ké-
szüljön többféle ellenanyaggal a védekezésre.

b) egyszerűsített leírást adnak a kórokozó-
ról úgy, hogy mondjuk annak csak egy vagy
két külső fehérjéjét ismertetik az immun-
rendszerrel. Például, mintha az a fehérje azt
jelentené, hogy színes tetoválással az van rá-
írva, hogy „üss”.

2. Az a) típusú vakcinákat már több mint
100 éve alkalmazzák (Pasteur). Ezek szétrob-

bantott (elölt) kórokozók felületi darabkáinak
sok-sok mozaikjával – nem csak egy-egy bu-
rokfehérjével jelzik a szervezetnek, hogy mi-
re készüljön a jövőben. Ez egy részletes le-
írást ad a várható ellenségről. Mondjuk leírja,
hogy a várható ellenség 170 cm magas, fekete
hajú, barna bőrű, szakállas, ovális arcú, zöld
dzsekit hord, jobb alsó karján színes tetová-
lással felírva, hogy „üss” stb.

A b) típusú vakcinák ehhez képest sokkal
szegényesebb leírást adnak. Jellemzően csak
egy kiválasztott fehérje (mondjuk pl. egy
„tüske fehérje”) mintázatát mesélik el a szer-
vezetnek. Ilyenek az újabban kifejlesztett
mRNS típusú vakcinák.

3. A hagyományos és az újabban kifejlesz-
tett vakcinák is hatékonyan védenek a vírus
ellen, „ha minden rendben megy”! De hát
mutációk is előfordulnak. A DNS-nek és az
RNS-nek is van egy mutációs gyakorisága.
A gyakoriság nagyon sok mindentől függ, de
kb. minden 100 ezer replikációra jut egy mu-
táció. A mutációk 99,99%-ban haszontala-

nok vagy letálisak azon baktériumok vagy
vírusok számára, amelyeket képviselnek.
Egy nagyon kis számban azonban vannak
olyan mutációk, amelyek segítik ezeket a
kórokozókat az immunrendszerrel szemben,
pl. úgy, hogy a korábban a szervezet által fel-
ismert betolakodó alkarjáról láthatatlanná
teszik a színes „üss” feliratot. Egy olyan vak-
cina, amelyik csak egyszerűsített jellemzést
(pl. egy csak fehérje térszerkezete) ad a kór-
okozóról, az egy, ennek a fehérjének a meg-
változását okozó mutáció következtében
sokkal kisebb hatékonysággal működhet. Ez-
zel ellentétben azok a vakcinák, amelyek a
kórokozó sok tulajdonságának (fehérjéjének)
a leírásával segítik az immunrendszer tanulá-
sát, csak rendkívül kis valószínűséggel jut-
hatnak erre a sorsra. Ha egy fehérje kódja
megváltozásának valószínűsége 1/millió, ak-
kor annak valószínűsége, hogy két különbö-
ző fehérje kódjai egyszerre változzanak meg,
az 1/millió x millió. Három egyszerre, az
szinte lehetetlen.
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Köszönjük azoknak a kedves olvasóknak a
segítségét, akik eljuttatták hozzánk a kérdő-
ívet. Sajnos elég kevés vélemény jutott el a
szerkesztőséghez. Kötelességünknek tartjuk,
hogy a beérkezett véleményeket értékeljük
és közzétegyük.

Szívesen olvassa az Önkormányzati híre-
ket olvasóink 100%-a,

szívesen olvassa a Históriánkból sorozatot
olvasóink 75%-a,

szívesen olvassa az Öregatyám története
sorozatot olvasóink 60%-a,

szívesen olvassa a Hogyan telnek a nyug-
díjas évek sorozatot olvasóink 75%-a,

szívesen olvassa a Hólabda sorozatot olva-
sóink 80%-a,

szívesen olvassa a Községünkben élő, al-
kotó művészek sorozatot olvasóink 87%-a,

szívesen olvassa a Jogszabálygyűjteményt
olvasóink 95%-a,

szívesen olvassa az Iskolai híreket olvasó-
ink 95%-a,

szívesen olvassa az Anyakönyvi híreket
olvasóink 95%-a,

szívesen olvassa az Apró „színesek”-et ol-
vasóink 60%-a.

A lap színvonalát olvasóink 55%-a jónak
tartja, 20%-a szerint lehetne jobb is, 25%-a

változónak tartja. Rossz minősítést nem
kaptunk.

A márciusi számban a legnagyobb érdek-
lődést a következő cikkek váltották ki:

– Hólabda – Községünkben élő, alkotó
művészekről sorozat Nagy Judit gobelinmű-
vészt és férjét, Molnár Gyula grafikust be-
mutató cikke – az iskolai életről szóló beszá-
moló – a Zászló c. cikk – az Önkormányzati
hírek – a Jogszabálygyűjtemény – a sportro-
vat – a vezércikk (március 15.). Volt olyan
kedves olvasónk, aki mindegyik cikket ér-
deklődéssel olvasta.

A Dömsödi Hírnököt az alábbiak miatt
szeretik olvasni:

nem pletykalap – községünk életével fog-
lalkozik – hasznos tudnivalókat ad, tájékoz-
tat, szórakoztat – új ismeretekkel gyarapod-
hat az olvasó – fontos tájékoztatásokat ad –
az önkormányzat munkájáról ad hírt – sokat
megtudhatunk a falu múltjáról.

A jövőben a következő témákról olvasná-
nak legszívesebben olvasóink:

– a termelőszövetkezetek, az ÁFÉSZ jövő-
jéről – a közrend, közbiztonság helyzetéről –
több közéleti hírről – a község fejlesztési ter-
veiről – több riportot várnak a falu életével
kapcsolatosan – a helyi társadalmi szervek

életéről, munkájáról – mindenről, ami a fa-
lunkban történik – sportról.

Olvasóink közül néhányan megtiszteltek
bennünket egyéb kérésekkel, vélemények-
kel is:

– szeretnének többet olvasni a felekezetek,
egyházak életéről,

– kérik, hogy közöljük az Önkormányzati
Hivatal ügyfélfogadási idejét,

– a képviselők számoljanak be munkájuk-
ról, közöljék véleményüket egyes dönté-
sekkel kapcsolatban. Olvasóink szerint
fontos lenne, ha ezáltal jobban ismerhet-
nék őket a választóik,

– mutassuk be Dömsöd nagy családjait,
– ne legyenek idegen kifejezések a lapban.

A kéréseket természetesen figyelembe
vesszük, s ahol rajtunk múlik, ott teljesítjük
is a jogos kéréseket.

Összességében véve: megbizonyosodhat-
tunk, hogy a Dömsödi Hírnökre szükség van,
olvasóink szeretik, szívesen olvassák. Ez
megerősített bennünket abban a szándékunk-
ban, hogy a megkezdett úton továbbjárjunk,
s szolgáljuk lakostársainkat, valamennyi
kedves olvasónkat.

/a szerk./

Online hírvadász
Dr. Szőnyi Aliz bejegyzése (március 01.)

Lapozgató
Új rovatunkban a 30 éves Dömsödi Hírnök cikkeiből szemezgetünk. Az alábbiakban egy 1992. áprilisi írást olvashatnak:

Közvéleménykutatás
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Az egyes tartós
fogyasztási cikkek-
re vonatkozó köte-
lező jótállásról szó-
ló 151/2003. (IX.
22.) Korm. rende-
let módosításáról
szóló 270/2020.
(VI. 12.) Korm.

rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. r. 2. § (1) bekez-

dése helyébe a következő rendelkezés lépett:
„(1) A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot

meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000

forintot meg nem haladó eladási ár esetén két
év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása – a (4) bekezdés-

ben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.”
A 2. § a következő (3) és (4) bekezdéssel

egészült ki:
„(3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az

átadástól számított hat hónapon túl helyezteti
üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő idő-
pontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a
jótállás időtartama meghosszabbodik a javí-
tásra átadás napjától kezdve azzal az idővel,
amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a
hiba miatt rendeltetésszerűen nem használ-
hatta.”

A 3. § (3) bekezdése a következő g) pont-
tal egészült ki:

(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)
„g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a

kiállítás során a képviseletében eljáró személy
aláírását, elektronikus dokumentumon való
átadás esetén az elektronikus aláírást.”

A 3. § a következő (5) és (6) bekezdéssel
egészült ki:

„(5) A vállalkozás az e rendelet előírásai-
nak megfelelő jótállási jegyet elektronikus
úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fo-
gyasztó részére elektronikusan átadott számla
jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tar-
talma megfelel e rendelet jótállási jegyre vo-
natkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótál-
lási jegy elektronikus úton való átadására leg-
később a termék átadását vagy üzembe helye-
zését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a
jótállási jegyet elektronikus dokumentumként
nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem
letöltést biztosító elérési cím formájában bo-
csátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az
elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a
jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a le-
töltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A

vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton
történő átadására legkésőbb a termék átadá-
sát vagy üzembe helyezését követő napon
köteles.

(6) Vita esetén az (5) bekezdésben megha-
tározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás
köteles bizonyítani.”

A 4. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lépett:

„(1) A jótállásból eredő jogok – a (3) be-
kezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jegy-
gyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető
feltételévé a fogyasztási cikk felbontott cso-
magolásának a fogyasztó általi visszaszol-
gáltatása.”

Az 5. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lépett:

„(1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét
választása szerint a vállalkozás székhelyén,
bármely telephelyén, fióktelepén és a vállal-
kozás által a jótállási jegyen feltüntetett javí-
tószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.”

Az 5. § a következő (5)-(8) bekezdéssel
egészült ki:

„(5) Ha az e rendeletben meghatározott jót-
állási időtartam alatt a fogyasztási cikk első
alkalommal történő javítása során a vállalko-
zás részéről megállapítást nyer, hogy a fo-
gyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó elté-
rő rendelkezése hiányában a vállalkozás köte-
les a fogyasztási cikket nyolc napon belül ki-
cserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs
lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó
által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenérté-
kének megfizetését igazoló bizonylaton – az
általános forgalmi adóról szóló törvény alap-
ján kibocsátott számlán vagy nyugtán – fel-
tüntetett vételárat nyolc napon belül a fo-
gyasztó részére visszatéríteni.

(6) Ha az e rendeletben meghatározott jótál-
lási időtartam alatt a fogyasztási cikk három
alkalommal történő kijavítást követően ismét
meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelke-
zése hiányában –, valamint ha a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fo-
gyasztó nem igényli a vételár arányos leszállí-
tását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási
cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy
mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fo-
gyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehe-
tőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének
megfizetését igazoló bizonylaton – az általá-
nos forgalmi adóról szóló törvény alapján ki-
bocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett
vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részé-
re visszatéríteni.

(7) Ha a fogyasztá-
si cikk kijavításra a
kijavítási igény vál-
lalkozás részére való
közlésétől számított
harmincadik napig
nem kerül sor – a fo-
gyasztó eltérő ren-
delkezése hiányában
–, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a
harmincnapos határidő eredménytelen elteltét
követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fo-
gyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vál-
lalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a
fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton – az általános forgalmi
adóról szóló törvény alapján kibocsátott
számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat
a harmincnapos kijavítási határidő eredmény-
telen elteltét követő nyolc napon belül a fo-
gyasztó részére visszatéríteni.

(8) Az (5)-(7) bekezdés előírásai az 1. mel-
léklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cik-
kek közül az elektromos kerékpárra, elektro-
mos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segéd-
motoros kerékpárra, személygépkocsira, lakó-
autóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira,
utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatáro-
zott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.”

A 7/B § (1) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lépett:

„(1) A 2-7. §-ban foglalt rendelkezések
megsértése esetén a fogyasztóvédelmi ható-
ság jár el a fogyasztóvédelemről szóló tör-
vényben meghatározott szabályok szerint.”

Az eredeti rendelet Melléklete a követke-
ző 30-37. ponttal egészült ki: 

„30. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett,
így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, ga-
rázsajtó;

31. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft
eladási ár felett, így különösen kézi vagy mo-
toros meghajtású redőny, reluxa, napellenző,
szalagfüggöny;

32. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás
megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;

33. garázskapu és egyéb kapu meghajtás,
vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;

34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft
eladási ár felett;

35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000
Ft eladási ár felett;

36. játék hoverboard, játék elektromos rol-
ler, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;

37. külön jogszabályban nyílt kategóriába
sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.”

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó

európai uniós kkv-tréner

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Jogszabály-módosítás a kötelezõ jótállásról
(Hatályba lépett 2021. január 1. napján)
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Dömsöd „száz szállal” kötődik Petőfi Sán-
dorhoz és költészetéhez. Lehet, hogy sokan
nem is gondolják, de a forradalom gondolata itt
Dömsödön születik meg nagy költőnkben, s en-
nek hangot is ad egy csodálatos episztolájában.

A Petrovics szülők 1846 áprilisában Szalk-
szentmártonból Dömsödre költöznek. Itt láto-
gatja meg szüleit, s az itt töltött idő alatt – május
22-én – írja meg a Várady Antalhoz címzett
episztoláját (költői levelét).

Egy új hang jelenik meg a költészetében. A
világforradalom, az elkövetkező világszabad-
ság vízióját idézi hitellel és lelkesedéssel.

1846-ra érik meg benne, hogy a költészet, a
művészet eszköz lehet az ideológiai harcban.

’46 tavasza fontos fordulópont Petőfi életé-
ben és költői útján. Túljutott a magánéleti és
költői válságon. Dömsöd nyugalma, a termé-
szet gyógyító ereje nagy hatással van az alkotó-
kedvére is.

„Beteg valék ott tinálatok
A pesti utcák holt hideg kövén,
Hosszú sötét árnyként vonult utánam
A csüggedés, az életunalom.
Ujjászülettem!... a falusi lég, a
sötét erdőknek zúgó lombjai,
Lombok felett a csattogó madár,
A fák alatt a hallgatag virágok
Föléleszték elájult lelkemet;”

Várady Antal, a levél címzettje Petőfinek
azon kevés nemesi származású barátai közé tar-
tozott, aki heves vérmérsékletű földbirtokos lé-
vén (akkor még engedélyezve volt a nemesek-
nek a párbaj) éppen valakivel párbajozott. Ezért
indítja a verset Petőfi a párbajról érdeklődő kér-
déssel. Tudakolja, hogy a számára fontos és
kedves barát életben van-e még.

Humorral, jókedvvel építi fel a versindító me-
taforát, a szakáll és a csizmatalp szimbólumát. Az
élet nem szakáll, amely újra kinő, tehát vigyázzon
magára. Az életet a csizmatalphoz hasonlítja, ame-
lyet az „ ég vargája” , a sors csak egyszer készít.

A költő az alkotásban eljut az értelmetlen
halálnemtől (párbaj) a hősi, nemzetért való
véráldozatig, a Petőfi által legnemesebbnek
tartott halálig.

Már másképp látja a világot, már nem gyűlö-
li, csak haragszik rá, amiért rabságban él.

„Nem gyűlölöm, mint eddig a világot:
Már csak haragszom rája, csak haragszom...”

Ebben a versben vetődik fel a rabság-sza-
badság gondolata, ami majd pár év múlva a
Nemzeti dalban nyomatékosan szólal meg.

A költemény záró részében az ünnepélyes-
ség hangja hallik át, ebben a részben  az eljö-
vendőről való látomását írja le.

„Egy vérözön kell! És ha az lefolyt majd,
A megmosdott föld tiszta szép leend,”

A Levél Várady Antalhoz címzett alkotá-
sa nem csak a Dömsödhöz kötődést erősíti
meg bennünk, de tudnunk kell, hogy Döm-
söd hangulata, az itt ért hatások egy új, aktív,
tevékeny forradalmi gondolatot érlel meg
Petőfi Sándorban, amit majd az 1848-49-es

forradalmi költészetében látunk viszont.
A dicső halál, a tisztító vérözönben való

látomás megszületett Petőfi gondolatában,
majd mindezek bekövetkeznek és valóra vál-
nak a szabadságharc idején.   

Varsányiné Varga Irén

Petõfi költészetének elsõ forradalmi verse Dömsödön íródott
Petõfi Sándor: Levél Várady Antalhoz

Hát megtörtént a párbaj? s élsz-e még? 
Ha főbelőttek, – tudósíts felőle, 
Ird meg tüstént, hogy Pestre felrohanjak, 
És bosszut álljak éretted, barátom... 
Szó ami szó, de nekem igazán 
Nem tetszik, hogy te minden balgaságért 
Kész vagy kockára tenni éltedet. 
Azt gondolod: lelked-tested szakáll? s ha 
Leborotválnak, újolag kinősz? 
Csalódol; mert az élet csizmatalp, 
S ez nem lesz új, ha egyszer elkopott, 
Azért kiméld a drága csizmatalpat, 
Amelyet nem szab kétszer senkinek 
Az ég vargája, a kőszívü sors. –
S azt gondolod tán: annyi a barátom 
Mint fönn az égen a csillag? ha egy 
Lehull közűlök, észre sem veszem? 
Hiszen tudod jól: mily kis számotok van 
Nektek, kik engem őszintén szerettek, 
Kik fönntartjátok szívem melegét. 
Mért e kis számot megfogyasztani? –
És Ida, Ida, e kedves leány, 
Ha téged elveszt ő, mivé lesz? ő 
Kinek kivűled nincsen senkije. 
Te vagy világa... Lennél oly kegyetlen, 
Reászakadni hagynád a világot? 
S van még egy... a hon! vagy már elfeledted, 
Feledhető-e, amiről beszéltünk 
A lelkesűlés lángóráiban? 
Ki tudja, mit hoz a kétes jövendő, 
Mely álmainknak legkedvesbike, 
S akkor hazánknak ránk szüksége lesz. –
Látod barátom, élted mily becses, 
Azt a világhoz mennyi lánc köti, 
S te mégis könnyelmün kockáztatod. 
Ha még nem tértél, térj eszedre már, 
S ne légy, mint voltál, olyan balgatag, 
Vagy igazabban: oly kétségb’esett... 
Kétségbeesni!... milyen gyávaság!... 
Kinek van erre több s nagyobb oka, 
Mint énnekem? de én szégyenleném ezt. 
A szenvedésnek lángjában szivem 
Szét fog pattanni, mint a porcelán, 
De, mint a jégcsap, szétolvadni nem!... 
Megállj, ha Pestre ismét fölmegyek, 
Majd megtanitlak én kétségbeesni, 
Hogy unokád is megemlegeti. 
Vásárra ott benn termek nálatok, 
S viszek portékát, de nem holmi gyapjút, 
Vagy bőrt, vagy posztót s effélét, azért 

Nagyon hiszem, hogy nem lesz kelete. 
Mert haj, jó gazda ám a magyar ember! 
Amit kutyákon, kártyán s más egyében 
Eltékozol, meggazdálkodja könyvön. 
A könyvvel ugy van, mint hajdan zsinóros 
Nadrágjával s prémes mentéivel volt, 
Melyet nagyapja s édesapja vett; 
Az szolgált még az ő fiának is. 
Hazám, mégsem vagy oly boldogtalan, 
Minőnek első pillanatra látszol, 
A lelki szükség nem bánt tégedet; 
Minden szükséged van, de lelki nincs, 
Ettől az egytől megmentett az isten... 
– Amint mondottam: a vásárra majd 
Meglátsz barátom: akkor fölmegyek, 
S te rám sem ismersz, ugy megváltozám; 
A szép természet megváltoztatott, 
Beteg kedélyek e hü orvosa, 
Beteg valék én ott tinálatok 
A pesti utcák holt, hideg kövén, 
Hosszú, sötét árnyként vonult utánam 
A csüggedés, az életunalom. –
Ujjászülettem!... a falusi lég, a 
Sötét erdőknek zúgó lombjai, 
Lombok felett a csattogó madár, 
A fák alatt a hallgatag virágok 
Föléleszték elájult lelkemet; 
Nem gyűlölöm, mint eddig, a világot: 
Már csak haragszom rája, csak haragszom... 
Hogy olyan gyáva, hogy föl nem kiált 
Elzárt, elorzott boldogságaért, hogy 
Meg nem torolja kincse elrablóin 
Évezredeknek szenvedéseit. –
De hinni kezdem, hogy dicső napoknak 
Érjük maholnap fényes hajnalát, 
Midőn a népek mind fölemelik 
A föld porába gázolt fejöket, 
S végigmennydörgik a föld kerekén: 
„Legyünk rabokból ismét emberek!” 
Ez nagyszerü, de véres kor leszen, 
És úgy is illik, hogy véres legyen!... 
Már vizözön volt, most egy vérözön kell, 
Hogy megtisztuljon a világ a szennytől, 
Amely fölötte meggyülekezék; 
Egy vérözön kell! és ha az lefolyt majd, 
A megmosdott föld tiszta szép leend, 
És lakni fognak emberek fölötte, 
Hasonlitók az isten képihez. 

Dömsöd, 1846. május 22.

LEVÉL VÁRADY ANTALHOZ 
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Mit jelent az integráció?
Az integráció általánosan azt jelenti, hogy a sérült (fogyatékos), akadá-

lyozott, azaz sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkednek ép társaik
közé.

Az integrált nevelés – oktatás bevezetésével a következő kérdések me-
rülnek fel:

• Hogyan lehetséges a tanulási/nevelési folyamatban minden gyermek
közreműködő részvételét biztosítani egyéni képességének és fejlődési
ütemének megfelelően?

• Miként lehet a gyógypedagógiai tudást a pedagógiai együttműködés
segítségével a többségi intézményekben hatékonyan felhasználni?

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 13. bekezdése
szerint a Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:

• különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
– a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
– a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyer-

mek, tanuló,
– a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
szerint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.

A BTM = beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a
kiemelten tehetséges, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek többségi intézményben együtt nevelhető társaikkal. 

Nehézséget a SNI = sajátos nevelési igényű gyermek együtt nevelése
okozhat. 

„Sajátos nevelési igényű gyermek tanuló az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” (2011.
évi CXC. törvény) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek, tanulók különleges bánásmódot igénylők, de nem sa-
játos nevelési igényűek. A szakértői véleményben a bizottság az intéz-
mény kiválasztására tesz javaslatot, majd a kijelölésére is jogosult. A
szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a gyermek,
tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjá-
ra, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgá-
latra, a szükséges szakemberre és annak feladataira.

A sikeres integráció bevezetését segítő feltételek
• Az érintettek – gyermekek, pedagógusok szülők – együttesen akarják.

Ha ez az együttes akarat megvan, csak utána szabad elkezdeni a segítő té-
nyezők kiépítését és megkezdeni az integrálás előkészítését.

• Meg kell keresni a megfelelő óvodát (előnyösebb egy kisebb, családi-
as hangulatú óvodában elindítani), és a kedvező oktatási feltételek megte-
remtéséhez biztosítani a személyi, tárgyi feltételeket.

• Az integrált oktatás két pedagógus modellel működhet. Egy óvodape-
dagógussal és egy gyógypedagógussal. A sajátos nevelési igényű gyer-

mekek neveléséhez – oktatásához gyógypedagógus kell, nem helyettesít-
hető fejlesztő pedagógussal.

Amennyiben másfajta sérülése van az integrált tanulónak (látás, hallás,
mozgás, beszéd) akkor a megfelelő szakképesítéssel rendelkező gyógy-
pedagógust kell alkalmazni.

• A gyermek szülei: kiemelkedő az integrációs folyamatokban, rájuk
kell számítani a beilleszkedésnél, a sikereket, kudarcokat folyamatosan fi-
gyelniük kell, ők a pedagógusok napi informátorai.

Gondolatok a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közoktatási
ellátásáról
Ammerné Nagymihály Emília igazgató cikke a hegyhatiskola.hu oldalon

Amikor a fogyatékos tanulók integrált közoktatási ellátásáról szólunk,
véleményem szerint különbséget kell tenni az ép értelmű testi és érzék-
szervi fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű és az értelmi fogyaté-
kos gyermekek ellátásáról. Az ép intellektusú testi, érzékszervi fogyaté-
kos gyermekek, tanulók integrációja eredményes. Ép kognitív képessége-
ik lehetővé teszik a tanulásban, a tanórán kívüli tevékenységekben a többi
tanulóval való együtt haladást, tehát az együttoktatást, együttnevelést. Az
értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelését, oktatását felelősségtudattal
át kell gondolni, hiszen ebben az esetben a tanuláshoz szükséges kognitív
képességek sérültek. Nagy odafigyelést, rendszeres, napi felkészülést, a
differenciáló pedagógiai módszer készségszintű alkalmazását követeli
meg az osztályt tanító többségi pedagógusoktól, hogy az iskolában eltöl-
tött idő minden részében a tanuló az állapotának, személyes adottságainak
megfelelő pedagógiai ellátást kapja.

A fentieknek megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában
szükség van a szegregált intézményekre, ahol a fogyatékos tanulók meg-
kapják az egyéni szükségleteiknek, sajátos nevelési igényüknek megfele-
lő korrigáló, kompenzáló, habilitációs-rehabilitációs gyógypedagógiai el-
látást. Az integrált ellátási formát evidens lehetőségként kezelve tartsuk
szem előtt, és ahol a tanuló érdeke úgy kívánja, ez valósuljon meg. Azon-
ban tudomásul kell venni azt a tényt, hogy az integrált ellátási forma meg-
jelenésétől eltelt 20 év nem volt elég ahhoz, hogy az integráció a társadal-
mi tudatban normává váljon. 

A szülőkben felvetődő kétségek az integrálásról

Integrálás az óvodában
„A gyermek érdeke mindenek felett áll.” – Körmöci Katalin

A sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai ellátása
állapotuknak megfelelően különböző szervezeti keretek között

történhet:

Szegregáltan gyógy-
pedagógiai nevelési-oktatási

intézményekben

Integráltan ép társaikkal
együtt a „befogadó”

óvodában

Az ép gyermekek szüleinek
részéről

Nem képvisel visszahúzó erőt a
sérült gyermek a csoportban?
Hátrányos helyzetbe kerül a
gyermekem?
Kevesebb idő jut rá, a sérült
gyermekkel többet foglalkoz-
nak?
Hogyan dolgozza fel a gyerme-
kem a sérült csoporttársa jelen-
létét?
Nem képvisel visszahúzó erőt a
sérült gyermek a csoportban?

Kérdések a sérült gyermek 
oldaláról

Ha elkülönülten, szegregált in-
tézményben, „burokban” neve-
lik, képessé válik-e később a tár-
sadalmi beilleszkedésre, hiszen
csak a sorstársaival találkozik?
Vajon megállja-e a helyét a több-
ségi intézményben?
Befogadják-e az ép gyermekek,
vagy állandó atrocitásoknak te-
szem ki?
Felvállalja-e a lakóhely szerinti
intézmény?
Megkapja-e a neki szükséges
speciális fejlesztéseket?
Alkalmas-e a társadalom a más-
ság elfogadására?
Milyen a pedagógusok felké-
szültsége?
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Ambruska Józsefné
Horváth Gabriella
Dömsödön született 1942. febru-

ár 21-én. 1960. szeptember 26-án,
érettségi után, 18 éves korában kez-
dett dolgozni a bölcsődében, mint
gondozónő. 1973. február 16-án
szűnt meg a munkaviszonya. A köz-
ben eltelt 13 évben születtünk mi:
1963-ban Jocó, majd 1969-ben Csa-
ba. 1960. november 26-án ment fe-
leségül Ambruska Józsefhez.

Mi akkor még épp hogy be tudtuk
kötni a cipőnket..., de a későbbi
sztorizgatásukból azt éreztük, hogy
édesanyánk szeretett a bölcsődében
dolgozni. Jó munkatársak között
gyerekekkel foglalkozott, ez bol-
doggá tette. Természetéből adódott
a gyerekek szeretete, a gondoskodás
öröme, a közvetlenség. A nagyszü-
leink vigyáztak ránk, ha úgy alakult.

Mivel ők a szomszédban laktak, nyugalommal töltötte el a közelségünk.
2009-ben, életének 67. esztendejében szólította el az Úr.

(Az olvasott szöveg fiai: Ambruska József és Csaba visszaemlékezése
alapján)

Ifj. Jancsó Attila
/Települési Értéktár vezetőségi tagja: 
a kulturális örökség témakör felelőse/

Az elszakadás elsõ lépése 
Bölcsõde V. rész

Kolléganőivel, hátsó sor balról: Gyöngyösi Józsefné Vörös Irén,
Farkas Gáborné Zsuzsa, Gálpálné Julianna, Braunné Julianna,
Torma Ilona. Guggolók: Sáfrányos Lászlóné Mária, Ambruska

Józsefné Horváth Gabriella
Fiatalkori fényképe

Az integrált nevelés előnyei

Az integrált nevelés hátrányai

Az elmúlt években is a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében
is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekedtünk. Az el-
várások igazodtak a gyermekek fejlődési üteméhez, fejlesztésük megfele-
lő területen valósult meg, szervesen beépülve az óvoda napirendjébe. A
fejlesztés mértéke egyéni terhelhetőség alapján történt. Ehhez sokféle já-

tékeszközt használunk, főként a mozgásfejlesztést helyezzük előtérbe. A
heti egy nagytorna mellett mindennapos mozgást végzünk, ezenkívül sok
időt töltünk a szabadban. Sikerességünkhöz nagyban hozzájárultak segítő
kollegák (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógusok és a logopédus), akik
heti rendszerességgel foglalkoznak a gyerekekkel. 

18 év szakmában eltöltött időm alatt sok olyan gyermekkel foglalkoz-
tam, akik kiemelt figyelmet igényeltek. Voltak köztük értelmi, beszédfo-
gyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral, pszichés
fejlődési zavarral küzdő, BTMN és még nagyobb számmal hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. Integrálásuk sikeres volt, bár 1
gyermeket eddigi pályafutásom során nem sikerült együttnevelnem a töb-
biekkel, tehát nem minden gyermek alkalmas az integrációra.
Ezeknek a gyermekeknek mindenképpen olyan ellátási formát kell
választani, amely a saját optimális fejlettségi szintjére igyekszik eljuttatni
a gyermeket kognitív, morális és szociális síkon egyaránt, megtalálva a
megfelelő eljárásokat, módszereket, eszközöket.

Pergel Renáta óvodapedagógus

Az ép gyermek 
szempontjából

Beépül a másság tapasztalata.
Kialakulnak morális értékek (em-
pátia, segítőkészség, tolerancia).
Megtanulja az együttműködés
más formáit.
Saját egészsége, épsége felérté-
kelődik.
Elfogadóvá válik.
Önismerete, önértékelése erő-
södik.
Fejlődik az alkalmazkodóké-
pessége.

A sajátos nevelési igényű 
gyermek szempontjából

Megtanulja, hogy ő más.
Konfliktuskezelő stratégiákat sa-
játít el.
Megtanul harcolni.
Megsokszorozott szociális köl-
csönhatások érik.
Társadalmilag elfogadott maga-
tartás-repertoárt sajátít el.
Fejlődik az alkalmazkodó-képes-
sége.
Szocializációja magasabb szintet
ér el.

Az ép gyermek 
szempontjából

A sérültség látványa frusztrá-
ciós lehet.

A sajátos nevelési igényű 
gyermek szempontjából

Azonnal szembesül másságával,
mely pszichés zavarokat okozhat.
Kirekesztődhet.
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DR. BERHÉS BÉLÁNÉ KUN ERZSÉBET

Egy ballagáson a sok közül

1944. július 14-én Poroszlón született, de Egerben laktak. Édesapja az
Egri Dohánygyárban dolgozott, édesanyja az egri strandon. Egy nővére
van, Mária. Az általános iskolát Egerben végezte. Középiskolába is ide, a
Gárdonyi Géza Gimnáziumba járt. Szorgalmas, okos, sokoldalú diák volt.

A tanulás mellett ko-
sárlabdázott is. Deb-
recenbe, a Kossuth
Lajos Tudomány-
egyetemre jelentke-
zett, ahol matemati-
ka-fizika szakos kö-
zépiskolai tanárként
végzett. Itt, az egye-
temen ismerkedett
meg későbbi férjé-
vel, dr. Berhés Bélá-
val, akivel 1966-ban
házasságot kötöttek.

Közös életüket
Bükkszenterzsé-
beten  kezdték meg,
ahol 1967-ben meg-
született Zsuzsanna

nevű lányuk. Később Harsányba költöztek, ahol 1973 -ban  egy kisfiúval,
Gergellyel bővült a család. 1973 novemberében jöttek Dömsödre, mivel
férje, dr. Berhés Béla itt lett körzeti orvos.
Ő a helyi általános iskolában tanított matematikát és fizikát, és amikor

szükség volt rá, testnevelést is. Tanárként és osztályfőnökként is minél
többet akart adni a tanítványainak. Ötleteivel, műsoraival, rendezvényei-
vel pezsgést hozott az iskolai életbe. Osztályait rendszeresen vitte kirándul-
ni, egyik osztályával egészen  a bolgár tengerpartig elvonatoztak.

Családja és barátaik örömére nagyon szeretett és tudott is főzni és sütni.
Szívesen rendezgette a házaikat, mindig volt gyönyörűen rendben tartott
konyhakertje és virágoskertje. 

Néhány évig kutyatenyésztéssel (berni pásztor) is foglalkoztak. Az első
kutyájuk Wekerlei Nagymedve Csillag volt…

Egészen 1989-ig tanított, addig, amikor édesanyja hozzájuk került, és
őt kellett ápolni. Ezután már csak magántanítványai voltak.

Váratlanul és hirtelen ragadta el a halál 2005-ben, 61 éves korában.

Zsuzsával, Gergővel

Egy iskolai ünnepségen

Férjével

A gyerekekkel

Népszerű rovatunkban hónapról hónapra a dömsödi egészségügyi dolgozókról olvashatnak. Elmondhatjuk róluk, hogy ők
minden időben fáradhatatlanul munkálkodtak és munkálkodnak azon, hogy településünk lakóinak egészségügyi ellátása biztosítva
legyen. A rovatot Varga Gézáné szerkeszti. Felkeresi a leszármazottakat, családtagokat, segítségüket kérve egy-egy életpálya fel-
göngyölítéséhez. Sok érdekesség kerül így napvilágra, amit örömmel oszt meg az olvasókkal. Így történt ez most is:
Dr. Berhés Béláné Kun Erzsébet népszerű pedagógus volt, akire szivesen emlékeznek egykori tanítványai, és akiket Leánya, Berhés
Zsuzsa keresett meg. A visszaemlékezések az Ő felkérésére íródtak. Ezek közt olvasható a Lázár család visszaemlékezése is, mellyel
témája miatt már a februári számban is találkozhattak.
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A volt kollégák, tanítványok, barátok így emlékeznek rá:

Berhés Erzsike remek, mindig vidám kollega volt. Ha gond volt, elsők
között jött a megoldásötletekkel.

Imádott szervezni. „Forradalmasította” a ballagási műsorokat. Megren-
dezésével, elhelyezésével, újszerűségével emlékezetesebbé, meghatottab-
bá tette azokat. 

Szerettem, ha ő vette át az osztályaimat. Megkönnyítette az átmenetet a
4. osztályból az 5. osztályba. Ez fontos volt nem csupán nekem, hanem el-
sősorban a gyerekeknek.

Fáradhatatlan szervezője volt Bazsonyi Arany, Vecsési Sándor művé-
szetének könyvvé való rendezésében.

Ambruska Margit

Erzsike néni az osztályfőnökünk volt, aminek már több mint 40 éve.
Nagyon szerettük, mert a többi pedagógushoz képest ő az akkori viszo-
nyok szerint modernnek számított, közvetlenebb, barátibb hangot ütött
meg velünk. Bármikor, bármilyen problémával bizalommal fordulhat-
tunk hozzá.

Most, hogy próbálom a régi emlékeket felidézni, eszembe jut egy kö-
zös osztálykirándulás, amin Erzsike néniék balatoni telkén sátoroztunk.
Minden nap mentünk a strandra, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Egy
éjszaka elkezdett zuhogni az eső, és a sátrak kezdtek beázni. Erzsike néni
és Béla bácsi rohant ki értünk, és az álomtól alig látó kis csapatot terelget-
ték, vitték be a kis házba, ahol alig fértünk el. Plédjeinket a földre terítve
folytattuk az alvást. 

Egy másik kirándulás alkalmából Pesten voltunk, természetesen a szo-
kásos és kötelező múzeumlátogatáson. Aztán hazafelé egy meglepetés-
programban is részünk volt: a busz a Ferihegyre kanyarodott, ahol szájtát-
va nézhettük az érkező és induló gépeket. Életünkben akkor jártunk ott
legelőször. 

A szerenád! Miután végigjártuk tanárainkat, Erzsike néniékhez men-
tünk, akik meglepetésünkre az orvosi váróban fogadtak minket, ahol a
vendéglátás után diszkót rendeztek nekünk.

Ahogy keresgélek emlékeimben, lassan jönnek elő a régi képek, régen
volt…, de mindegyik kedves.

Egy volt tanítványa

Berhésné Erzsike nénihez éveken át jártam matek különórára, na-
gyon jó szívvel gondolok vissza ezekre az időkre. Több volt ez, mint
egyszerű tanár-diák kapcsolat, mind a „pótgyerekei” voltunk, kiváló-
an értett a nyelvünkön. Béla bácsi türelmesen tűrte, ha mi estig ott ra-
gadtunk náluk, ami gyakran előfordult, és tanulás közben halálra rö-
högjük magunkat. Persze a bajsza alatt ő is elmosolyodott a poénjain-
kon. Még szendvicset is készített nekünk, ha maratonira sikerült a ta-
nulás. A dupla szemüveg, legging, trikó és az ősz konty, na meg az
„Értem Sie?” védjegyévé váltak Erzsike néninek, gyakran eszembe
jutnak. Na meg a Vecsési és Bazsonyi képek is, amikben szívesebben
gyönyörködtem, mint a zöld könyv matek példáiban. Hiányoztok
mindketten, minta házaspár voltatok a szememben! 

Csaplár Eszter

Berhés Erzsike nénihez évekig jártam matekozni. Miután leszálltam a
távolsági buszról, egyenesen odamentem gyakorolni. Szívvel-lélekkel ta-
nított, és nagyon felkészült pedagógus volt. Órákat töltöttem ott, addig
maradtam, amíg Béla bácsi be nem fejezte a rendelést és haza nem kül-
dött. Valamikor már javában a vacsorát készítette Erzsike néni, de még
mindig beszélgettünk. Nyitott, érdeklődő volt, jókat nevettünk együtt.

Soha nem felejtem, hogy a matek érettségi napján, miután hazaértem,
beugrottam hozzá. Megbeszéltük, milyen megoldásokat írtam, hogyan
számoltam, és ő azonnal kikalkulálta, hogy 1 ponton (egész pontosan a
tanár jóindulatán) fog múlni az ötös érettségim. Milyen igaza lett! Szere-
tettel gondolok vissza mind a kettőjükre, és köszönök mindent!

Krnájszki Gréta

Én együtt a szüleidről tudnék írni néhány gondolatot, mégpedig két
osztálykirándulás kapcsán, ami nagyon emlékezetes számomra.

Az egyik Bulgáriában volt a tengerparton, a másik pedig Balaton-
akarattyán a családi nyaralótokban. A ’70-es években kirívóan nagy do-
lognak számított tengerpartra menni. Arra emlékszem, hogy Erzsike néni
mondta, hogy csomagoljunk be egy lepedőt, mert arra kell feküdni a
strandon, aztán arra, ahogy teregettük őket a homokban.

Ezen az úton történt egy nagyon emlékezetes dolog, hogy oda-
vagy visszafelé, már nem emlékszem. Éjszaka utaztunk vonattal há-
lókocsiban, s még este, valamelyik pályaudvaron leszálltak néhányan
a peronra. A vonat viszont elindult, anyukád kapkodta fel a gyereke-
ket. De valaki lent maradt, és Erzsike néni meghúzta a vészféket, az-
tán még órákig ment a huzavona.

A balatoni nyaralásról az maradt meg, hogy fent a hegyen volt a nyara-
ló. Jöttek szülők is segítségként, főzni stb. Apukád pedig több transzport-
ban vitte a gyerekeket a Dacia-val a strandra.

Gergő öcséd nehezen viselte, hogy kevesebb figyelem jut rá anyuká-
toktól, és egyfolytában azt mondta, hogy „Ana fidelj, Ana fidelj!”

Összességében a szüleid mai szóval nagyon bevállalós, figyelmes, ka-
ritatív emberek voltak. 40 gyerekkel azokban az időkben nekiindulni
utazni, megszervezni az egészet, nem kis feladat és felelősség volt. Jó em-
berek voltak, sajnálom, hogy fiatalon elmentek.

Nyerges Csilla

Életképek a Berhés családról
Az emlékek kútja nagyon mély. Egy-egy szituáció felidézhet átélt kö-

zös perceket, melyek bennünk tovább élnek. Hosszú éveket éltünk át a
Berhés családdal barátként, munkatársként. Elmúlásukkal olyan két fa
dőlt ki, melyek meghatározói voltak a falu erdejének. Béla hatalmas szak-
mai tudásával, kiváló diagnosztikai képességével és emberi tartásával,
empátiájával közel került hozzánk. Mi megismertük és megtapasztaltuk
komoly nézése mögötti emberi szeretetét. Neki barátian mondhattuk,
hogy búgó hangod nem értjük – váltsd érthetővé, melyre ő elmosolyodék.
Komolysága mellett tudott gyerekek között gyerek lenni, udvaruk szám-
talanszor fogadott játszó gyerekeket, nyaralójukban tartott osztálykirán-
dulások túlélőjévé lenni. Egy kedves közös emlék jutott eszembe.
Akaratytyán felesége osztálytábora a nyaralójukban a ’80-as években: es-
ti program „korosztályunknak való DISCO”: szeparé füst, bömbölő zene,
üvöltő ifjak. Élvezve a szórakozást ültünk vele egy asztalnál. Beszéd nem
érthető, kommunikáció kizárva. Eleganciánk megdöbbentően polgári. A
doktor úron piros vállpántos munkaruha, alig szokatlan, alig feltűnő. Mé-
la ültünket megszakította egy hirtelen támadt orvosi ötlete. Felállt, felém
lépett, és az adott helynek megfelelve kezével intett és így szólt: GYERE,
CSÁPOLJUNK! Utánoztuk a gyerekek mozgását és kiabálását. Hihetet-
len „sikert” arattunk. Orvosként nem ismert lehetetlent, segítőkészsége
kifogyhatatlan volt. Egy történet csupán. Reggeli rosszullét miatt korai
időpontban jelentkezni kellett gyógyszerért nála. Helyszín – orvosi lakás.
Család még alszik, ajtó nyitva, beteg jön, asztalon papír, rajta felirat: ke-
resd a hűtőt, kikészítettem a gyógyszered és a tejet, idd meg – egészséged-
re! Mehettem haza. Éreztem a megbízhatóságot, a szeretetet, a ki nem
mondott együttérzést.

Felesége: A jó munkatárs, szakmájának kiválósága, pedagógiai véná-
val gazdagon megáldott, utánozhatatlan teremtés volt. Pillanatok alatt
tudta megoldani a pedagógiai problémákat, varázsolt dekorációt, ötletes
javaslatokat adott, s meg is oldotta azokat. Gyerekekkel a gyerekekért
mindent megtett. Még most is magam előtt látom a fekete esernyők deko-
rációjával az általa tervezett és előadott március 15-ét a téren. Most is hal-
lom a mindig jól megválasztott aktuális zenéket a műsorokhoz. Mintha
még most is ülnék vele az iskola sarkában annál a szalonnasütős helyen,
melyet ő készített meglepetésként tanítványaival. Sorolhatnám a tehetsé-
gét bizonyító történéseket, de biztos vagyok, hogy az emlékező tanítvá-
nyok szólnak ezekről. Csak egy lelkemből soha nem törölhető, Erzsi sze-
retetét mutató történést szeretnék megosztani: ballagó osztálya volt. Or-
vosi vizsgálatom után bent kellett maradnom a kórházban. A ballagáson
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az általam írt ballagó beszédet a helyettesem tolmácsolta. Este 9 órakor te-
lefonhoz hívtak (akkor már Ráckeve volt a központ). Egy fotelbe leültet-
tek, az orvosok és nővérek mellém álltak – ők tudták, hogy Erzsi mit szer-
vezett –, kihangosítva felhangzottak a ballagási dalok, az elköszönő oszt-
fői és gyerek szavak, melyeket potyogó könnyekkel hallgattam. Kis
csönd a telefonban, majd következett az a magyar nóta, mely mindket-
tőnk kedvenc nótája. Sírt mindenki. Ilyen még soha nem volt – mondták,
és megsimogattak, helyettesítve a közvetített szeretetet. Mindezt ő vará-
zsolta. Hát ilyen volt a mi kapcsolatunk.

Lázár Család

Szeretettel emlékszem mindkettőjükre, Barátnőkkel, volt pedagógu-
sokkal sokat emlegetjük őket, nagyon hamar elmentek. Édesanyád ren-
dezte az első „szabad” március 15-ét a Petőfi téren. Annyi nemzetiszínű
zászló még nem lobogott a faluban, mint akkor, azóta sem. Tele volt ötlet-
tel, ízléssel, ha valami szervezés az ő feladata volt. Diákjai nagyon szeret-
ték, jó barátként volt a tanáruk. Nem beszélve lányomról, aki gimis ma-
tekra járt hozzá. Sokat köszönhet neki, különösen a hosszúra nyúló be-
szélgetéseket. Nagyon közvetlen tudott lenni.

Egy kolléga

1977-ben kezdtem Dömsödön az iskolában tanítani. Pályakezdő és
„életkezdő” létemre, rászorultam a rutinos, tapasztalt kollégák segítségé-
re. A testülettől nagyon sok szeretetet, segítséget kaptam emberileg és
szakmailag is. Kedves kollégáim közül nagy szeretettel emlékezem
Berhés Erzsikére, aki közvetlenségével, segítőkészségével nagyon hamar
közel került a szívemhez. Egy alkalommal valahogy úgy alakult az iskolai
elfoglaltságom, hogy lekéstem azt a buszt, amelyikkel még időben eljut-
hattam volna haza. Erzsike tudomást szerzett erről, s kérés nélkül megol-
dotta a problémámat, elszállított haza. A „fizetség” ezért mindössze az a
kellemes csevegés volt, amit útközben folytattunk. Máskor egy hirtelen
bekövetkezett esemény miatt meghatározott színű szandálra lett szüksé-
gem, ami sajnos nem volt nekem. Azonnal felajánlotta, menjek el hozzá-
juk, válogassak a cipői közül, ugyanis a lábunk mérete azonos volt. Talál-
tam is egy csodálatos, teljesen új szandált, amit ő – minden szabadkozá-
som ellenére – gondolkodás nélkül odaadott nekem. Hát ilyen volt Erzsi-
ke! S milyen még? Egyszerű, közvetlen, kedves, humoros, életszerető,
nagyon-nagyon szerethető ember.

Koczmann Györgyné Blaskó Irén

Erzsike néni... Nagyon jó visszaemlékezni rá. Ennyi év után is ott van az
érzés, hogy milyen „ofő” volt. Pedig mikor is végeztünk? ’88-ban.. Olyan,
mintha most lett volna. Igazából nekem ő volt a sulis éveim igazi tanára,
egyszerre volt következetes és „szigorú”, és kedves, anyáskodó és emberi.
Pedig velünk, az akkori felsős „B” osztállyal nem volt könnyű. Mégis min-
denben mellettünk állt, nagyon jó kis osztályközösséget teremtett. Szeret-
tem a humorát, a fiatalos stílusát, mindig sportosan járt és a szemüvege a
nyakában lógott. A hangja meg olyan Erzsike nénis volt, betöltötte az osz-
tálytermet. Kiabálni szinte nem is hallottam, elég volt, ha felemelte a szem-
üvegét. A matekot pedig szuperül tanította, állandóan példákat oldottunk
meg. Na jó, biztos volt, akinek sok volt. Sőt én extra matekra is jártam hoz-
zá, utólag nem tudom, miért, talán valami versenyhez? Mindenesetre em-
lékszem, hogy az otthoni nappalijukban ültünk, ott magyarázott nekem ne-
hezebb példákat. Ja, és ott beszéltük meg a farsangot és az osztálybulikat is.
Pihe-puha kanapé volt. Tényleg mintha a második anyukánk lett volna.

Nagyon kedveltük a stílusát, azt mondta mindig: „Ne dumáljatok! Órán
nincs duma. Aki dumál, az kimehet!” Volt ebben minden, nevelés, tanítás
és szeretet is.

Ha konkrét emléket szeretnék felidézni, az egyik legjobb nap – de talán
mert az utolsó volt és ez maradt meg – a szerenádunk volt. Végigénekel-
tük Dömsöd utcáit a 8. b-s csapattal. Még a nagypapámat is meglátogat-
tuk akkor, hiszen ő korábban igazgató volt a suliban. Mindezek után késő
este megengedte, hogy még nála is bulizzunk. Nagyon menő „ofő” volt. 

Bencze Réka

Zsuzsikám, sokat gondolkoztam, hogy mit is írjak a Szüleidről, de mi-
vel Anyukád nem tanított nekem csak tesit, talán ötödikben egy félévet,
így igazán csattanós sztorim nincsen sajnos. A legelső tesiórát viszont so-
hasem fogom elfelejteni. A Hajós-kastélyba jártunk. A tornaterem a pati-
kával szemben volt. Beálltunk a tornasorba. A terem sarkában egy íróasz-
tal mögött hatalmas füstfelhőbe burkolózva (abban az időben amúgy a la-
kásban is dohányoztak, pl. az én szüleim is) ott volt Erzsi néni meg a Sze-
keres Gyuri, mint tesitanárok. Kb. olyan volt, mint egy debütálásra meg-
rendelt, füstfelhőbe burkolózó előadó...

Az órái fantasztikusak voltak. Sok játék, sok nevetés, és a jó időben –
tavasztól őszig – lesétáltunk a Duna-parti csónakházba magasat és távolt
ugrani. Ott volt a 60 méteres sprintfelmérő, valamint a kislabdadobás is.

Szerettük Anyukádat nagyon, többen szerelmesek is voltunk belé...
Fekete Imre

Reggel óta töprengek, és semmi olyan nem jut eszembe, amit mondott
vagy csinált. Nagyon szerettem Erzsike nénit, emlékszem a hangjára, a
nevetésére, a mozdulatra, ahogy rágyújtott a cigire. De mondatokra nem.
Ő szerettette meg velem a matekot. És mindig jó szívvel emlékszem rá.
Apukádat is kedveltem, nem ő volt a területi felosztásban az orvosunk, de
ha hozzá mentünk, mindig segített. Pl. a svájci barátnőm kislányát vittem
Apudhoz darázscsípés miatt. Első szóra behívott, nem mondta, hogy TAJ-
szám, biztosítás, meg ilyenek.

Szeretettel emlékszem rájuk ezután is.
Hencsi

Azt írtam a Zsuzsinak, hogy egy pár szót írok róla, és eszembe jutott,
hogy ez képtelenség. A pár szó, hiszen a maga jelenségével nem pár szót,
de egy egész novellát, akár többet is lehetne összerakni. Nem csak a hét-
köznapi apróságokból, hanem mindabból, amit anno nekem adott. Sze-
rencsés vagyok, hogy a tanítványa lehettem, de még jobban, hogy az osz-
tályába járhattam.

Megtanított nem csak engem, hogy becsüljük meg a tehetségünket, a
velünk született ösztönt a tanuláshoz. Pedig nem voltam kiemelkedő, azt
mások elvitték. Csak átlag, de sokszor jut eszembe, ha olyan feladat áll
velem szemben.

Nem csak a tanárunk volt. Tudott nagyon szórakoztató is lenni. Aki
emlékszik Balatonakarattyára, az ott töltött napokra, de akár az összejöve-
telekre, az tudja. Bár sokakban vegyes érzelmeket váltott ki, de ez így nor-
mális.

TANÁR volt, csupa nagybetűvel. Nekem legalábbis nagyon. Egy em-
ber, aki megmutatta, hogy a számok nem félelmetesek.

Azt hiszem, mivel én egy vagyok a tanítványok közül csupán, ha min-
denki csupán egy pár sort ír, hosszú lesz. Harminc páran voltunk...

Hermányi Judit

1982-ben kerültem Dömsödre biológia-testnevelés szakos tanárként,
kézilabdaedzőként az általános iskolába. Itt ismertem meg Erzsit, akivel
hamar összebarátkoztunk. Nagyon szimpatikus volt a temperamentuma, a
kreativitása.

A gyerekek szerették, tisztelték őt a tudása, a tanítási stílusa miatt.
Rendkívül jól magyarázott, nála nem volt „mumus” tantárgy a matemati-
ka. Engem is sok ötletemben segített. Lelkes szurkolója volt a kézilabda
csapataimnak, örömmel támogatta a kézilabdás sportosztály megalakulá-
sát. Becsültem, hogy mindig kiállt az igazság mellett.

Szeretettel emlékszem Rá!
Tóthné Porvay Zsuzsa

Erzsike néni és Béla bácsi világító géniuszoknak számítottak annak
idején azokban az időkben számomra. 

Erzsike néni az osztályfőnököm volt 6.-tól 8. osztályos koromig. Min-
dig emberséges és igazságos volt mindenkivel. Ő volt az, aki elsőként az
iskola történetében a 8. osztály végén külföldi kirándulást szervezett az
osztályunknak a bolgár tengerpartra. A mai fiatalok el sem tudják képzel-
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ni, hogy ez micsoda óriási dolog volt abban az időben, amikor még nem
lehetett olyan könnyen csak úgy ide-oda utazgatni! Életemben először
külföldön, megláthattam a tengert, az Aranyhomokot. A várnai óriás ten-
geri akvárium, az Indián falu vagy a helyi casinó örök és meghatározó,
szép emlék maradt a számomra mindmáig. 

Béla bácsi, az akkori körzeti orvos (mert akkor még így nevezték), sajá-
tos stílusával. Nagyon jó szakember volt, értette a dolgát. Egyszer talál-
koztam vele az utcán, ahol kérdezte, hogy hogy vagyok? Mondtam, hogy
fáj a torkom. Erre ő: Na, állj bele az árokba! – (mert már akkor is ilyen ma-
gas voltam), majd az utca közepén, az árok széléről nézett bele a torkom-
ba. Így rendelt ő, még az utcán is.

Mire e néhány gondolatot megfogalmaztam, egy kicsit el is érzéke-
nyültem. Sajnálom, hogy nem adatott meg kettőjüknek a hosszú élet. Sze-
retettel gondolok rájuk. 

Nagy Ferenc György

Néhány napja Berhés Zsuzsa keresett, hogy írjak néhány mondatatot a
szüleiről.

Erzsike, az édesanyja bár nem tanított minket közvetlenül, néhány órán
helyettesítette Dulcz tanár urat, így közvetlenül is találkozhattunk vele.
Bizony nagyon régen voltam már nyolcadikos. A lányomnak szoktam
mesélni, hogy mi voltunk az újonnan felépült iskola első nyolcadikos osz-
tálya. Szóval, Berhésné Erzsike akkor még fiatal, és igazán csinos peda-
gógus volt. Mindig mosolygott, ahhoz pedig egy jellegzetes, kissé mély
hanghordozás párosult.

Emlékszem, egyszer a csónakházban volt a tornaóránk, és vagy oda-,
vagy visszafelé szerencsénk volt beülni az akkor nagyon menő kék Daci-
ájukba. Meggyőződésem, hogy minden fiú szerelmes volt bele.

Berhés Béla doktor úr a mi körzeti orvosunk volt, vele bizony sokkal

többet találkoztam. Kitűnő orvosnak, remek diagnosztának ismertük meg
őt. Sajátos, kissé morgós, szarkasztikus modorával szerintem senkit nem
bántott, sokkal lényegesebb volt, hogy személyében egy profi orvos vi-
gyázhatott az egészségünkre.

Végtelenül szomorú volt számomra, hogy viszonylag fiatalon távoztak.
Emléküket jó szívvel őrzöm!

Ambruska József

Emlékszem Erzsike nénire, ültünk a dunai stégen és beszélgettünk az
élet rejtelmeiről, majd egy kicsit matematikáztunk.

Nagyon empatikus egyéniség volt. Ő volt az az EMBER, aki észrevette
a hangom orgánumát, és attól a pillanattól kezdve minden iskolai ren-
dezvényen narrátorként tevékenykedtem.

Aztán a sors úgy hozta, hogy mikor végeztem a tanítóképzővel, bead-
tam a jelentkezésemet a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolába.
Nem volt hely, Lázárné Kati néni nem tudott felvenni. Megígérte, hogy
amint üresedés lesz, én leszek az első, akit értesíteni fog. Így is történt,
Erzsike néninek a Doktor Úr mellett kellett helytállnia. Engem pedig
augusztus 16-án, iskolakezdés előtt, felhívott Kati néni, hogy Berhésné
Erzsike néni helyére fel tudna venni. Rögtön éltem a lehetőséggel.
Mélyvízként osztályt is kaptam.

Azóta is hálás szívvel gondolok volt főnökömre és Erzsike nénire is.
Majd összetalálkoztunk a rendelőben és azt mondta: – Látod, Juditkám,
csináltam neked helyet!

A berni pásztor kutyák iránti szeretetemet is a Berhés házaspárnak
köszönhetem.

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt
nem felejtjük soha el.”

Budainé Doroszlay Judit, volt tanítvány

A versenyen ötödik, hetedik és nyolcadik
osztályos diákjaink indultak, csapatban.

A felkészülés „2020 Élőlényei”-nek megis-
merésére irányult.

A korábbi évektől eltérően, online került
megrendezésre.

A feladatok érintették a természettudomá-
nyos tárgyak mindegyikét.

A 8. évfolyam csapata 6. helyezést ért el,
melyhez ezúton gratulálunk a csapat tagjainak,
Baranya Ábelnek, Csimma Rolandnak, Katona
Marcellnak és Takács Zitának, illetve felkészítő
pedagógusuknak, Vida Zsoltnénak. 

Thamó Emőke Andrea

Bolyai Természettudományi Csapatverseny

Kedves Olvasóink!
Ismét kénytelenek voltunk bezárni a könyvtár ajtaját. Hogy ne maradjon senki olvasmány

nélkül, igyekszünk az olvasás lehetőségét biztosítani.
A megfelelő óvintézkedések mellett a visszahozott könyveket át tudjuk venni a művelődési ház bejáratánál,

ha felhívnak minket a 06-30-594-7169-es, vagy 06-24-519-711-es telefonszámon.
A bejáratnál helyeztünk el olyan könyveket, amelyeket haza lehet vinni, ezekből választhatnak. Visszahozni

nem kell őket. 
Ha valaki beteg és nem tudja megoldani az elvitelt, házhoz tudunk vinni könyveket.
Hívjanak minket bizalommal!                                                    A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár dolgozói

KútfúrásKútfúrás

110-es 
csatornacsővel – 

garanciával.

06-30-964-0485
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„A mi hõseink”
Szeretnék Önöknek bemutatni valakit, aki hónapok óta szerényen dol-

gozik egy hatalmas adattár létrehozásán, amely az első világháborúban el-
esett dabi és dömsödi katonák adatait tartalmazza. Ács Péternek hívják őt,
aki anyai részről maga is dömsödi felmenőkkel rendelkezik. Mivel Döm-
södön töltötte gyermekkora nagy részét, szoros szálakkal kötődik a falu-
hoz. Aki kutatta már a veszteséglistákat, annak rá kellett jönnie, hogy a
község világháborús emlékművén szereplő adatok hiányosak. Tudjuk,
hogy nálunk megsemmisítették a veszteséglistákat, s aki szeretné ezeket
tanulmányozni, az csak a bécsi hadilevéltár adatbázisából tudja ezt meg-
tenni. A veszteséglajstrom hozzávetőlegesen pontos, bár itt is adódnak
kérdések. A Dömsöd helytörténetével foglalkozó amatőr kutatók hosz-
szabb ideje közös csoportban dolgoznak. Itt osztjuk meg egymással ha
felfedezünk valamilyen számunkra eddig ismeretlen dolgot. Így indul-
tunk neki hőseink felkutatásának is. A veszteséglisták adatait összehason-
lítottuk az emlékművön lévő nevekkel, és rájöttünk, hogy sok személy hi-
ányzik a névsorból. Péter volt az, aki felvállalta, hogy nekifog és összeha-
sonlító kutatómunkával feltárja a hiányosságokat. Hadilevéltári és anya-
könyvi feljegyzésekkel együtt tárta fel a katonák adatait, amellyel sok kér-
désre választ kaptunk. Az adattár hamarosan elkészül. Jelenleg hadtörté-
neti levéltári lektorálás alatt áll, de szeretnénk magát az adattárat picit
élőbbé tenni azzal, hogy az itt élő leszármazottakat is megkérdezzük arról,
hogy van-e valamilyen adatuk, fényképük, dokumentációjuk, amelyekkel
kiegészíthetnénk ezt a gyűjteményt. Arra szeretnénk kérni Önöket, hogy
akinek tudomása van a családjában olyan nagyapáról, dédapáról, nagybá-
csiról, bármilyen rokonról, aki az első világháborúban harcolt és elesett
vagy eltűnt, kérjük, jelezze azt nekünk. Ha a szekrény mélyéről vagy a
padlásról kerülnek elő dokumentumok, fényképek, katonakönyvek, kato-
naládák, egyéb tárgyak, azokról is szívesen fogadunk fotókat. Nálunk

vannak eddig ismeretlen ada-
tok katonákról, a hadtestekről
ahol szolgáltak, a kórházakról
ahol sebesüléseiket gyógyítot-
ták, a frontvonalakról ahol el-
estek, a temetőkről ahol nyug-
szanak. A családoknál viszont
a levelek, a képek, az értesíté-
sek maradtak. Jó lenne ezeket
egy közös egésszé rendezni.
Nem titok, hogy ebből egy ki-
adványt szeretnénk szerkeszte-
ni, amely évtizedekre hivatott
megőrizni azok nevét, akik e
hazáért harcoltak és elestek.
Nemcsak azokét, akiknek a ne-
ve már ismert az emlékműről,
hanem azokét is, akikről csak
most szereztünk tudomást. 

Szeretnénk valamennyiük nevét hiánytalanul megörökíteni az utókor
számára. A jövőben jelentkezni fogunk azon katonák neveivel, akikről
nagyon hiányosak az ismereteink.

Örömmel vesszük ha keresnek minket, bízunk abban, hogy mindenki-
nek fontos az emlékezés és a tisztelet, amely hőseinket megilleti.

Megosztásaikkal segíthetnek, hogy minél több érintett családhoz eljut-
hasson a felhívás. 

Megkereséseiket várjuk messenger üzenetben, e-mailben vagy telefo-
non az alábbi telefonszámokon: 

Ács Péter 06 30 9282 231, acspeter957@gmail.com 
Szabó Andrea 06 30 594 7169, sz.ada028@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010490596668

A képen Tóth Ignác látható
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K Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E KK Ö Z É R D E K Û  K Ö Z L E M É N Y E K
Kedves Olvasóink!

Az önök 2020. 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

DÖMSÖDÉRDÖMSÖDÉRTT
ALAPÍTVÁNYALAPÍTVÁNY

részére.

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat

költségvetéséből nem tud
támogatni.

AAddóósszzáámm::
1188666688445566-11-1133

Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.

Suli Persely 1%
Tisztelt Adózó! Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT ajánlja a Dömsödi Széchenyi István

Általános Iskola Suli Persely Alapítványa részére. Adószám: 18679212-1-13.

Tisztelt Adózók, 
kedves Szülõk!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött
Pro Musica Alapítvány Dömsöd tisztelettel
várja az adózók személyi jövedelemadójának
1% -os felajánlását. 
Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel: a kuratórium

A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesületben
közel kétszáz dömsödi és környező telepü-
lésről jövő gyermek sportol három szak-
osztályban. Szabadidejük jelentős részét
mozgással és aktív versenysporttal töltik.
Ez nemcsak egészséges fejlődésüket szol-
gálja, hanem erős közösségi kötelékbe is
kapcsolja őket. Sikereikkel településünk
jó hírét viszik az ország távoli részeibe és a
határokon túl. 

A jövő rájuk épül.
Ön adója egy százalékával 

támogathatja őket!

Adószámunk: 
18291599-1-13

www.dusedomsod.hu

2021-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2020. évi adóbevallásakor, függetlenül at-
tól, hogy ki is készíti el a bevallását. Nyilat-
kozzon a „Még 1000 év Dömsödért” Egye-
sület javára! Nagylelkű felajánlását, támoga-
tását előre is köszönjük.
Egyesület adószáma: 18670062-1-13

2021-ben az 1%-os felajánlásokból a Dabi
Játszótér és Pihenőpark kerül felújításra.

Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogas-
sák egyesületünket a 2020. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával! Az összeget nyug-
díjas horgászaink támogatására és működési
költségre kívánjuk fordítani!

Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz törté-
nő bejelentéssel, vagy személyes adóbevallás
esetén ha az egyesület adószámát tüntetik fel
bevallásukban:

Dömsödi Horgász Egyesület

TISZTELT
SPORTTÁRSAK!

Adószámunk: 
19833293-1-13
Nyugdíjasaink nevében köszönjük: 

H.E. Elnöksége

Tisztelettel: 
Korona Sándor, Egyesület elnöke
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Ez a hónap is mozgalmasan telt, a sok riasz-
tás mellett elkészült a szertár mennyezetének
szigetelése és burkolása, és folytatódtak a kő-
műves munkálatok is. 

Január 12-én ismét részt vettünk a kötelező
éves alkalmassági felülvizsgálaton.

Januárban zajlott egyesületünk átfogó ellen-
őrzése, amelyet a Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Ellenőrzési Szolgálata vég-
zett több napon keresztül.

Vonultunk:
5. Esemény: január 25-én nem sokkal 11 óra

után az Öregszőlőhegyre kaptunk riasztást tűz-
esethez. A helyszínen egy faház kémény falát-
vezetésénél füstölés és izzás volt tapasztalható.
Az egységek a ház oldalfalát megbontották, és
egy sugárral az izzást, füstölést megszüntették.

6. Esemény: február 8-án este ismét egy döm-
södi címre kaptunk jelzést ajtónyitáshoz a rác-
kevei kollegákkal közösen. A helyszínen egy
idős hölgyet találtunk, aki sajnos már vélhetően
2 napja elhalálozott. A társszervek, a Dömsödi
Polgárőrség, a rendőrség és a mentők is a hely-
színen voltak.

7. Esemény: február 9-én nem sokkal 14 óra
után Apajra kaptunk riasztást a kunszentmiklósi
kollegákkal együtt. A Tópart utcában a mentős
kollegáknak kellett segíteni egy beteg mozgatá-
sában.

8. Esemény: február 9.-én 51-es főút 45 és 46
km között gépkocsi az útról lesodródott és fel-
borult. A kocsiban utazó kettő személy nem sé-
rült. Gépkocsi kerekeire állítása után az áramta-
lanítása is megtörtént. Kérünk mindenkit, hogy
az út- és a látási viszonyoknak megfelelően ve-
zessen!

9. Esemény: február 14-én 9:31-kor kaptuk a
riasztást: Dömsöd, Holló utca egyik ingatlanjá-
nak tulajdonosát három napja nem látták. Műsza-
ki mentésben, ajtónyitásban kérték a segítségün-
ket. A hölgy az alagsori lejárónál eleshetett és ki-
hűlt. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.

10. Esemény: február 19-én kora reggel köz-
úti balesethez kaptunk riasztást a ráckevei kolle-
gákkal közösen. Az 51-es főút Dömsöd – Tass
közötti szakaszán egy gépkocsi megcsúszott, és
az árokba csapódott. A gk.-t áramtalanítottuk,
majd drótkötél segítségével a mellékútra vontat-
tuk. Személyi sérülés nem történt!  Kérünk min-
denkit, hogy fokozott figyelemmel és az út-, va-
lamint a látási viszonyoknak megfelelően ve-
zessen!

11. Esemény: február 19-én 9:27-kor kaptuk
a riasztást a ráckevei kollegákkal együtt: Döm-
söd, Bucsi közben földszintes lakóház cserepe
alól füst szállt fel. A helyszínre kiérve a tetőhé-

jazat megbontása után kiderült, hogy a kiegyen-
lítő tartályból gőz szállt fel.

12. Esemény: február 22-én 9:25-kor kaptuk
a riasztást: Dömsöd, Fűzfa utca egyik ingatlan-
jában a Mentők kérték a segítségünket. Eszmé-
letlen állapotban levő személy mozgatásában
kellett segítenünk.

13. Esemény: február 22-én 11:28-kor kap-
tuk a riasztást: Dömsöd, Balassi Bálint utca
egyik ingatlanjánál feltételezhetően kéménytűz
miatt kérik a segítségünket. A kémény füstje
visszaáramlott az ingatlanba, illetve a kémény-
test is füstölt. Kiérkezéskor már az ott lakók a
kémény dugulását megszüntették, az lakóingat-
lant pedig átszellőztették. A rajok átvizsgálást
és adat-felvételezést végeztek. Ha kémény-
probléma van, a 1818 számon a kéménysep-
rőkhöz tartozó melléken tud segítséget kérni. 

14. Esemény: február 26-án 15:31-kor kap-
tuk a riasztást: Dömsöd és Kiskunlacháza kö-
zött, Dömsödtől ~1 km-re nagy füstöt észlel a
bejelentő. A Préri horgásztó mögötti területen,
felügyelet mellett nádat égettek.

15. Esemény: február 27-én 10:42-kor kap-
tuk a riasztást: Dömsöd, Tókert utca egyik in-
gatlanjának udvarán szemetet gyújtottak meg.
Az erős szél miatt a bejelentő félt a tűz elterjedé-
sétől. Kiérkezésünk után a tűz oltását egy gyors-
beavatkozó sugár és kéziszerszámok segítségé-
vel egységünk elvégezte.

Szertár:
Februárban elkészültek az új pillérek és az új

koszorúk is, hogy a szerek beférhessenek a
helyiségbe.

A tető palájának javítása is megtörtént, felke-
rült a mennyezetnek a párazáró fóliája, valamint
a szigetelése is és megkapta az OSB burkolatát.

Kérjük, aki teheti, támogassa szertárunk kiala-
kítását, mert lassan az erre fordítható keretünk ki-
fogy, és a munkákat nem tudjuk tovább folytatni. 

Az erre szánt legkisebb összeg is segítség
számunkra, mert mint a tűzoltóautónál is látható
volt, a sok kicsiből lett egy nagy, és mi egy kor-
szerű gépjárműfecskendővel vigyázhatunk az
önök biztonságára. 

A szertár a jövőnket biztosíthatja az eszköze-
ink tárolásával, illetve ha elkészül, a fiatalabb
korosztályt is tudnák itt képezni, oktatni, ezzel
is biztosítva utánpótlásunkat az egyesület to-
vábbi működéséhez. 

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

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

Beavatkozások februárban
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Takarékbank Zrt. dömsödi fiókja
Egyesület számlaszáma: 

51700272 - 10903818 - 00000000
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!

Ellenőrzési jegyzőkönyv:

Összegző megállapítások
Az Első Féléves Vezetői Munka- és Ellenőr-

zési Tervben meghatározottak szerint a Pest
MKI igazgatója által jóváhagyott ellenőrzési
program szempontjai alapján került a biztonsági
szabályok betartásával helyszíni ellenőrzés mód-
szerével végrehajtásra a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) átfogó fel-
ügyeleti ellenőrzése. 

Az ellenőrzött időszak 2017. október 01. –
2020. december 31-ig tartott. 

A Dömsödi Tűzoltó Egyesület (II. kategóriás
önkéntes tűzoltó egyesület) 2012. szeptember
13-án kelt egységes szerkezetbe foglalt Alap-
szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező
közhasznú egyesület, melynek székhelye: 2344
Dömsöd, Petőfi tér 6. sz. Törvényes képviselője
Dr. Bencze Zoltán elnök. 

A változások a Bp. Környéki Törvényszék
51.Pk.60.212/2000/27. számon kiadott végzé-
sében lettek átvezetve. 

Az ÖTE telephelye Tárkányi Béla parancsnok
2344 Dömsöd, Rákóczi út 42. szám alatti magán-
tulajdonán álló átalakított gazdasági épület. 

A szertárhelyiség karbantartott, felszerelt,
szigetelt és fűthető helyiség, mely a gépjármű-
fecskendők elhelyezésére alkalmas. 

Az ÖTE Szigetszentmiklós HTP-vel megkö-
tött együttműködési megállapodással rendelke-
zik, amely – a változások miatt 2020. április 21-
én újrakötésre került – megfelel a 7/2018. (VIII.
23.) BM OKF utasítás előírásainak. 

Az együttműködési megállapodásban foglal-
takat mindkét fél maradéktalanul betartja, az
előírt tájékoztatási, jelentési kötelezettségeknek
eleget tesznek. Az ÖTE a megállapodásban elő-
írt feltételek mellett hajtja végre a feladatait. 

Az Együttműködési megállapodásban foglal-
tak szerint Dömsöd ÖTE két településen (Döm-
söd és Apaj) közreműködik a mentő-tűzvédel-
mi feladatok ellátásában. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyértel-
műen megállapítható, hogy szakmai tevékeny-
ségüket magas színvonalon hajtják végre. 

Tűzeseteknél, műszaki mentéseknél egyaránt
a szakmaiasság, valamint a munkavédelmi és
egyéb vonatkozó szabályok betartására irányu-
ló magatartás jellemzi a tagokat.

Az ÖTE szolgálatszervezési tevékenységét
Pongrácz József, az Egyesület titkára (további-
akban: titkár) végzi, aki állandó 24 órás rádió-
ügyeletet is tart. 

Szolgálati okmányaik naprakészek, az egye-
sület kezelésében lévő kisgépek, eszközök hasz-
nálatához szükséges végzettségek rendelkezés-
re állnak, érvényességük a vizsgálat időpontjá-
ban megfelelő. 

A kötelező adatszolgáltatás kitöltöttsége
megfelelő, pontosan vezetett.

Az ÖTE taglétszáma 28 fő, a bemutatott ira-
tok alapján 21 fő rendelkezik tűzoltói képesítés-
sel, melyből 8 fő vesz részt ténylegesen a tűzol-
tási, műszaki mentési szaktevékenység ellátásá-
ban. Érvényes orvosi egészségügyi alkalmassá-
gi vizsgálattal 8 fő rendelkezik. 

Tűzoltótechnikai kezelő igazolvánnyal igazolt
kisgépkezelői végezettsége 7 főnek van. A szol-
gálatszervezésnél és a káreseményekhez történő
vonulás során figyelembe veszik, hogy mindig
legyen megfelelő végzettséggel rendelkező sze-
mély, aki a berendezéseket kezelni tudja.

Dömsöd ÖTE két tűzoltó gépjárművel rendel-
kezik. Mindkét gépjárműfecskendő felelősség-
biztosítással, díjmentes úthasználattal és érvé-
nyes műszaki és tűzoltástechnikai felülvizsgálat-
tal rendelkezik. A szerekre málházott kisgépek,
tűzoltó készülékek, tömlők felülvizsgálata meg-
felelő minősítésű és érvényes. Az Egyesület 6 db
működőképes EDR rádiót tart készenlétben,
melynek használatát, funkcióit és a hírforgalma-
zás szabályait az ÖTE tagjai ismerik. 

A BM OKF pályázaton elnyert eszközök fel-
lelhetőek, karbantartottságuk megfelelő. 

Az ellenőrzésen résztvevő ÖTE képviselők
tájékoztatása alapján havi rendszerességgel tar-
tanak elméleti és gyakorlati képzéseket. 

Az elméleti képzések a telephelyen, a gyakor-
lati képzések külső helyszínen történnek. A
munka- és balesetvédelmi oktatások naplóban
dokumentáltak. Rendszeresen részt vesznek
Szigetszentmiklós HTP és Ráckeve ÖTP által
szervezett gyakorlatokon. Minden évben Döm-
söd Nagyközség napján (Dömsödi Napok) tűz-
oltási bemutatót tartanak. Az ÖTE 28 fős tagsá-
gából a szaktevékenységet végzők száma 8 fő,
melyből a BM OKF által biztosított önkéntes
tűzoltó igazolvánnyal 5 fő rendelkezik, továbbá
2020. november hónapban a Pest MKI Humán
Szolgálat felé 7 fő részére az igényüket meg-
küldték. A tagsági igazolvánnyal rendelkezőkről
és a leadott igénylésről nyilvántartást vezetnek,
mely naprakész. Elveszett igazolvány nem volt,
selejtezés a vizsgált időszakban nem történt. 

A vizsgált évekre vonatkozóan a kiírt pályá-
zatokon elnyert, továbbá egyedi elbírálás alap-
ján biztosított támogatások felhasználása és
azokkal történő elszámolása igazolt, a támoga-
tási összegekkel az ÖTE megfelelően el tudott
számolni, illetve a helyszíni vizsgálat során a
kapott eszközöket karbantartott állapotban hi-
ánytalanul be tudta mutatni. 

Hiányosságok: Nem került megállapításra. 
Tett intézkedések: A vizsgálattal összefüg-

gésben nem történt. 
Javasolt feladatok: A vizsgálattal összefüg-

gésben nem került megfogalmazásra. 
A hiányosságokon felül, az ellenőrök által in-

tézkedésre javasolt egyéb feladatok: Nem tett
javaslatot az ellenőrzés.

Szervezeti egység értékelése
Területi szerv: Megfelelt.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-
lentést tesz, azt minden esetben a 112-es vagy a
105-ös számon tegye meg legelőször.

A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár
emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van! 112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segít-

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

lunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.web-
node.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

A különböző okok miatt elmaradt mérkő-
zések pótlására kerül sor a Pest megye III.
osztályú labdarúgó bajnokságban. Csapa-
tunk is megkezdte a szereplést.

Az első mérkőzés Szigetszentmiklóson
volt, ahol csapatunk helytállt a megerősödött
hazaiakkal szemben.

Szigetszentmiklós : Dömsöd 1:1 (0:1)
A mieink gólját Rösch Péter szerezte. Az

első mérkőzés körülményei nem voltak a
legjobbak. Ez mindkét csapatot egyaránt
érintette. Idegenben megszerzett egy pont
megfelelő eredménynek mondható.

Dömsöd : Nagykovácsi 5:2 (4:0)
Ezt a mérkőzést is kénytelen volt Sziget-

szentmiklóson játszani csapatunk. Sajnos a
dömsödi pálya nagyon felázott az esőkben,
ezért a vezetőség kénytelen volt pályát bérelni
a mérkőzés lejátszásához. Az első félidőben
jó játékkal nagy előnyt szerzett csapatunk. A
második félidőben kicsit kiengedtek játékosa-
ink, ezért nem lett nagy gólarányú győzelem a
tabellán a hátsó régióban elhelyezkedő csapat
ellen. Gólszerzőink sorrendben: Cziráky, Ba-
logh Viktor, Rösch, Balogh, Rösch. 

Sajnos a pálya edzésre is alkalmatlan. A fel-
nőtt csapat egyszer sem tudott a pályán edzeni.

A hazai mérkőzések, amelyek a következő
hónapban lesznek:

Dömsöd : Budajenő március 21. 15 óra
Dömsöd : Ócsa április 3. 16 óra
Dömsöd : Diósd április 18. 16 óra

Varsányi

Megkezdte a pont-
gyûjtést a felnõtt
labdarúgó csapat
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Várható megjelenés: április első fele

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, Budai
Szilvia, dr. Csanádi Károly, Csonka Nóra, Földvári
Attila, Jancsó Attila, Lázár Józsefné, Orbánné Kiss
Judit, Pergel Renáta, Pongrácz József, Szabó Andrea,

Varga Gézáné, Vargáné Gábor Katalin, 
Varsányi Antal, Varsányiné Varga Irén.

Készült 600 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:

Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 
Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

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

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

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

Gyermekorvosi rendelő
Dömsöd, Szabadság u. 42.

Gyermekorvosi rendelés 2021. január 4-től

„A” hét (páratlan hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő: 8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda: 14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek: 8–11 dr. Szekszárdi Margit

Tanácsadás
Hétfő: 15–17 dr. Czúth Ildikó

„B” hét (páros hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő: 8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda: 14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek: 14–17 dr. Czúth Ildikó

Tanácsadás
Szerda: 10–12 dr. Szekszárdi Margit

Fogorvosi rendelés: Dr. Reza Khodayari
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 14:30–19:30 óráig, kedd, szer-
da: 9–12 óráig, csütörtök: 14:30–19:30 óráig,
péntek: iskolafogászat, 8–13:30 óráig.
Bejelentkezés rendelési időben.

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

Születtek:
Richter Gábor Péter – Slezák Mónika 

ZALÁN
Kátai László – Máté Csilla

LÁSZLÓ
Nagy Gábor – Jánosi Judit Erzsébet 

ZSELYKE JUDIT
Radics Csaba – Bak Vivien 

NOEL CSABA
Gajár Gábor Pál – Bulyáki Ágota 

LUCA
Bus Tivadar – Füki Henrietta

JANKA ZOÉ
Sipos Antal – Kopcsándy Zsófia

ANTAL

Házasságot kötöttek:
Markos László – Nagy Nikolett

Bődi Lajos – Bíró Virginia Szilvia
Kovács István – Stenczel Kitti Eszter

Bajnóczi Tamás Zoltán – Lacza Szilvia
Karácsony István – Németh Klaudia
Varga József – Jakos Boriska Jolán
Sass László Bence – Kovács Szilvia

Lengvárszky Norbert – Kalán Krisztina Etelka
Bauch Levente – Bajnóczi Laura

Elhunytak:
Major Kornélia 73 éves
Csaplár Józsefné Kiss Mária 85 éves
Berta László 68 éves
Szlávik Istvánné Tóth Éva 88 éves
Várbíró Béla 90 éves
Andrási József 82 éves
Turú Mihályné Csatári Mária 95 éves
Baranya Bálintné Nagy Terézia 91 éves
Orbán Józsefné Bobák Ilona 86 éves
Bábel László 78 éves
Szabó Imre 71 éves
Ispán Lajos 72 éves
Gábor Gábor 63 éves
Az anyakönyvi hírekben megjelenő elhuny-
tak adatai olyan időrendben kerülnek közlés-
re, ahogyan az elhalálozás helyszínéről be-
érkeznek hivatalunkhoz a dokumentumok.

Anyakönyvi hírek

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma: 06-20-383-5407

Tisztelt állattartók!

A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti ren-
delőm (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, – Mik-
rochip beültetés, állatútlevél kiállítása, – Lágy-
sebészeti műtétek (ivartalanítás, daganat-eltá-
volítás, baleseti sebek stb.), – Ultrahangos fog-
kőeltávolítás, – Állatgyógyszerek, állatgyógyá-
szati készítmények.

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

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion

Security számán: 06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743



A dinasztia alapító
Nem szeretnék Vargáné Ági babérjaira törni, aki rendkívül érdekes so-

rozatot közöl a Hírnökben Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön
címmel. Azonban érzek némi késztetést arra, hogy egy rövid cikkben ki-
egészítsem dr. Székely Zsigmondról a közelmúltban megjelent írást. A
cikkben azt írja a doktor úr önéletrajzában „napi 30 km-t gyalogoltam na-
ponta az egyetemre”.

Pesterzsébeten lakott Ratkai Ignácéknál. Nem volt pénze villamosra,
ezért járt gyalog. Egyetlen fehér köpenye volt, amelyet Ratkainé naponta
mosott, vasalt. Nagy szorgalommal tanult az egyetemen, és sok barátra
tett szert, akik később a dömsödi betegek hasznára is voltak, hiszen a leg-
kiválóbb kórházi orvosok lettek. A doktor úr sok esetben irányította bete-
geit ezekhez a gyógyítókhoz. 

1937-től látott el községi orvosi feladatokat. Fejlesztette rendelőjét, pl
volt röntgengépe (az örökösök jóvoltából a Petrovics-házban található).
Még emlékszem én is, mikor a doktor úr a hintón ülve ment beteghez, ha
kellett, a tanyákra is. A környező falvakból is jártak hozzá betegek. Ezen-
kívül a közegészségügy fejlesztéséért sokat tett. Elsősegély és egyéb ápo-
lói tanfolyamokat vezetett. Szülésnél, kisebb műtéteknél sem esett pánik-
ba. Orvosként megállta a helyét.

Külön kiemelendő, ahogy egy orvosdinasztia alakult ki a családban.
Fia, Zsigmond kiváló sebész volt a Rókus, majd a kerepestarcsai kórház-
ban. Az Ő fia, Ákos szintén sebészorvosként dolgozott. (Sajnos 50 évesen
meghalt.) Zsiga bácsi másik fia, Károly is kapcsolódott az egészségügy-
höz, a legjobb tudomásom szerint fogtechnikus volt. Az Ő Anett lánya
szintén az orvosi hivatást választotta. De még testvére, Bíró Imréné fia is
orvos lett. Azt nem tudom, hogy mennyire volt hatással Zsiga bácsi hiva-
tása, de valószínű, hogy hatott rá.

Jó lenne, ha a község megőrizné ezen kiváló orvos nevét valamilyen
formában.                                                                                         Varsányi Antal
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Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7. Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Elindult honlapunk, melyen aktuális hírek, információk érhetők el:
www.domsodnagytemplom.hu
Hivatali idő: Hétfő: 9-12 óra, Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter. Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla.

Dömsöd-Dabi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70. Tel.: 06-24-955-716
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő: Szerda: 15-17 óra, Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente
Kedves Testvéreink!
Elfogadva és továbbgondolva a Református Zsinat állásfogla-
lását, a következő két vasárnap, március 7-én és március 14-én
nem tartunk személyes részvétellel istentiszteleteket. A jövőre
nézve és a mostani internetes igehirdetések hallgatására vonat-
kozólag pedig vegyük komolyan Isten figyelmeztetését: 
„Jól vigyázzatok tehát hogyan éltek; ne esztelenül, hanem böl-
csen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.”
/Ef. 5,15-16./

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83. Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő: Hétfő: 9-11 óra, Szerda: 9-11 óra, Péntek: 9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 órakor
Plébános: Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián érdeklődjenek.

Baptista Gyülekezet

2344 Dömsöd, Szabadság u. 125. Tel.: 06-20-886-0208
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra, 17 óra.
Lelkipásztor: dr. Urbán Gedeon

Egyházközségek elérhetõségei

Vízszerelõi munkát vállalok!
Berki Antal

06-70-591-5508

BÚCSÚZÁS
Fájó szívvel köszönünk el

MAJOROVICS EDIT
szerettünktől,

akinek elvesztése hatalmas űrt hagyott családunkban. 

Rögös ÉLETÚTJA során, súlyos terheket cipelve is, megőrizte
kedves, mosolygós, segítőkész, jólelkű emberi mivoltát.
KÖSZÖNJÜK, mindazoknak, akik velünk együtt ELKÍSÉRTÉK
UTOLSÓ ÚTJÁRA, sírjára koszorút, virágot helyeztek el.

„Itt jókat alszunk, mert itt örök az álom,
Örök a szél és a lomb a fákon,
Örök a magány és örök az emlék,
Bennünket lágyan ringat a nemlét.
De ha gondolsz ránk, mi felébredünk,
De ha gondolsz ránk, érinted kezünk,
De ha gondolsz ránk, abban örömöt lelünk,
De ha gondolsz ránk, akkor itt vagy velünk...”

GYÁSZOLÓ CSALÁD

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: 06-24-523-149 (Christoph Gáborné intézményvezető)

06-24-523-146 (Stomfoliné Józsa Piroska családsegítő)
06-24-523-128 (Zsinkó Márta és Szűcsné Laczi Erika családsegítők)

e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com

Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

HÚSVÉTI ALKALMAK
GYÜLEKEZETEINKBEN

A pandémiás veszélyhelyzet miatt az istentiszteletek megtartása
és annak módja változik. Pontos információ a hirdetőtáblákon

és a gyülekezetek hírportáljain olvasható.
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„…Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk és azért szólunk!”(2 kor 4,13)

– írta 1996-ban bemutatkozójában a Dömsödre érkező lelkészházaspár.
Elhívás és elhivatás, mondhatjuk úgy is, mely folyamatos és ma is teljes
bizonyossággal él, hiszen nemcsak a gyülekezet, hanem a falu közösségé-
nek is megbecsült, tiszteletreméltó tagjai. Szolgálatukat Krisztus törvénye
szerint végzik, melynek nagy parancsolata a szeretet: „Egymás terhét
hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)

25 év hosszú idő. Ezalatt sok helybelivel kerültek kapcsolatba, így
megismerték a faluban élő emberek gondolatait, örömeit,  bánatait, gond-
jait. Tényleg dömsödiek Ők, hiszen segítenek, ahol tudnak. Legtöbbször
azonban mégis a lelki vigasztalás, együttérzés a másik emberrel minden-
nél többet jelent! És ez az, amire biztosan számíthatunk Tőlük, hiszen
Krisztus törvénye szerint élik mindennapjaikat, eszerint hordozzák egy-
más és felebarátaik terhét.

Mennyi minden változott az elmúlt két és fél évtized alatt! Elég, ha arra
gondolunk, hogy Szabó Tiszteletesék két aranyos kis gyermekkel érkez-
tek Dömsödre 1996-ban, és ma már Dorottya és Dani szinte kirepültek a
családi fészekből. 

Hogy mennyi változást, feladatot, munkát és örömöt tartogatott szá-
mukra az eltelt időszak, arról kérdeztem a lelkészházaspárt.

– Hitéletünk legfontosabb mérföldkövei a keresztség, a konfirmá-
ció, az esküvő és a temetés. Hogyan látják, mennyire fontosak ezek
napjainkban?

Szabó Péter lelkipásztor (továbbiakban Sz. P.):
– A dömsödi református gyülekezet alapvetően egy tradicionális ősi re-

formátus gyülekezet több száz év óta. Kialakult gyakorlat volt, hogy a re-
formátus hitet továbbadják a szülők a gyermekeiknek. Amikor ide jöt-
tünk, akkor ez még szinte 100%-ban így volt. Az évek múlásával azonban
a keresztelésben és temetésben maradt meg leginkább ez a hagyomány. A
nagyközségben polgári temetés elvétve akad. Keresztelésre is sor kerül
minden gyermek életében, de nem feltétlenül kisgyermekkorban. Olyan
is van, hogy jár a gyermek hittanra már óvodás korától, de csak a konfir-
máció alkalmával kereszteljük meg. Tehát már nem minden szülőnek fon-
tos, hogy kisgyermekként kereszteljünk, de azért nem tiltják, hogy hit-
tanórára járjon. Ez nemcsak Dömsödön, hanem Apajon is így van.
Az egy másik kérdés, hogy bár a házasságkötések száma az utóbbi
időben felfutóban van, ennek ellenére mégis egyre kevesebb a temp-
lomi esküvő. Ez sajnos nem biztos, hogy azt jelenti, hogy egyfajta el-
köteleződés van egymás felé az Isten színe előtt is. A konfirmáció vi-
szont fontos az embereknek.

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor (továbbiakban L. CS.):
– Az iskolai hitoktatás ami nagy segítségünkre van abban, hogy elérjük

a gyermekeket. Mivel Dömsödön az iskolában azért még mindig több
gyermek jár hittanra mint erkölcstanra, így azért megmarad velük a kap-
csolatunk nyolcadikig. Nagyon fontos és érzékelhető, hogy a család ho-
gyan áll ott a gyermek mögött a hit kérdésében.

– A fiatalok nevelésére nagy hangsúlyt fektetnek, gondolok itt az óvo-
dai, iskolai hittanoktatásra, a gyermek istentiszteletekre, a konfirmációs
és ifi órákra.  Érzékelhető-e valamiféle visszajelzés e tekintetben?

L.Cs. – Utaltam az iskolai hitoktatásra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
a gyermekek ne gondolják azt, hogy ez egy tantárgy a sok közül, ahol is-
mereteket lehet szerezni speciálisan Istenről, Jézus Krisztusról vagy egy-
házról. Lássák meg azt, hogy a hétköznapokban megélni hitünket, ez egy
életformát jelent. A templomban, a gyülekezetben lássák a gyerekek a fel-
nőtteket is, akiknek ez az életforma fontos. Ugyanígy a játszóhéten is
megtapasztalhatják mindazokat, amiket tanítunk nekik, és itt is látják az
idősebb testvéreket, akik velük foglalkoznak. És az a reménységünk,
hogy a gyerekek ezt valóban nem ismeretnek tekintik majd, hanem kihat
egész életükre, megélik, amit mi Istenről és Jézus Krisztusról tanítunk ne-
kik. Mindezt fontos folytatni a középiskolásokkal és a fiatal felnőttekkel
is. Dömsödön az a gond, hogy 8. után a gyerekek elmennek a településről,
és nagyon kevesen maradnak itt. Pozitív tapasztalatunk, hogy a sok év
alatt sikerült szoros kapcsolatot kiépíteni a fiatalokkal, és fontos nekik,
hogy amikor ők házasságot kötnek vagy kisgyermekeik születnek, vissza-
jöjjenek a gyülekezetbe. 

Sz.P. – Volt egy erős 10-12 év, amikor heti rendszerességgel működött
az ifi. Ez nagyon jó hatással volt a gyülekezetre és a közösségre is. 

– Nemcsak a fiatalokat, hanem az idősebb korosztályokat is pró-
bálják összefogni. 50, 60 éves konfirmációs találkozókat szerveznek.
Hogyan is kezdődött?

Sz. P. – A ’90-es évek végén volt az első ilyen alkalom, amikor az 50
éve konfirmáltakat hívtuk meg. Balassa Józsi bácsi gondnokunkkal egy
beszélgetés kapcsán merült fel az ötlet. Ezen felbuzdulva néhány év eltel-
tével a 60 éve konfirmáltakat is összehívtuk. Kónya Miklós bácsi pedig
jelentkezett, hogy ő 70 éve konfirmált, azóta Pünkösdkor az 50, 60, 70 éve
konfirmáltakat hívjuk össze, az istentiszteleten köszöntjük őket, majd egy
kis beszélgetésre, szeretetvendégségre a gyülekezeti házba.

L.Cs. – A találkozót mindig nagy kutatómunka előzi meg. Meg kell találni
azokat, akik elkerültek Dömsödről. Az érintett korosztályt nagy izgalommal
tölti el ez az alkalom, mert ők is keresik egymást és keresik a kapcsolódási
pontokat. A gyülekezeti házban kivetítjük az egykori csoportképet, és a talál-
kozón is készítünk felvételt, ami a Dömsödi Hírnökben mindig megjelenik.

– Milyen technikai változások, milyen felújítások, építkezések tör-
téntek az egyházközség életében?

L.Cs. – Azt elmondhatjuk, hogy mióta itt vagyunk, szinte minden év-
ben építkeztünk valamit.

Sz.P. – Az első feljegyzések az 1550-es évekre datálják az egyházköz-
ség születését Dömsödön. Az épületeink egy része bizony több mint 200
éves. A templom 1775-76-ban épült, a parókiát pedig 1821-ben vásárolta
meg az egyházközség, tehát az idén 200 éve lakja lelkész az épületet, ami
már előtte is állt. A gyülekezeti házunk 30 éves. Van temetőnk és egy új
ajándék Apajon, a templom, valamint a Szőnyi otthon.

A régi épületeket folyamatosan újítani kell. Tetőt cseréltünk, vakoltat-
tunk és folytathatnám a sort, de ez természetes az épületek kora miatt. Az
apaji templom építésének lehetőségét az Úr Istentől kaptuk. Mikor Döm-
södre jöttünk, az apaji gyülekezetből, mely a dömsödi filiája, megkeresett

Negyed évszázada szolgál a Dömsöd Nagytemplomi Refor-
mátus Gyülekezetben Szabó Péter lelkipásztor és felesége,

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor
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két presbiter testvér, hogy Tiszteletes úr, mikor építjük a templomot?
Megmutatták a helyet, amit az önkormányzat adott a templom építésére,
és elmondták, hogy van húszezer forint erre a célra. Így kezdtük az építke-
zést 1998-ban, és 2005-ben át is adtuk a templomot.

L. Cs. – A templom külső és belső arculatának megtervezése Horváth
Gyula barátunknak köszönhető, aki igazából belsőépítész és hívő refor-
mátus ember. Vette a fáradságot és eljött, jól körülnézett és odaálmodta ezt
a templomot. Egy lelkész életében az, hogy templomot épített, az egy kü-
lönös ajándék. Nem minden lelkésznek adatik meg.

Sz.P. – Hitközségünkben folyamatosak a felújítások. Sikerült a templom-
tetőt lecserélni, de tervezzük az épület belsőjének felújítását, s majd azt kö-
vetően az orgonáét. Erre a célra már több mint egy millió Ft gyűlt össze. Az
orgona 1824-ben épült, tehát 2024-ben lesz 200 éves. Az 1911 óta működő
toronyóra mechanikus szerkezetét sikerült kicserélni digitálisra. A temető-
ben 2014-ben urnafalat építettünk, amit 2020-ban már bővíteni kellett. Így a
temető bejárata is szép lett, adományból készült el a kovácsoltvas kapu.

– Az építkezésnek és a felsorolásnak még nincs vége, mert a közel-
múltban volt egy nagyobb beruházás is, a Szőnyi Otthon.

L.Cs. – Igen. Ez egy újabb olyan feladat, amit nem kerestünk magunk-
nak, hanem Istentől kaptuk. Megkeresett bennünket egy holland-magyar
házaspár, hogy szeretnének egy pszichiátriai otthont alapítani, és tudják,
hogy van egy ingatlanunk, ahol ez lehetséges lenne. Így épült fel a Szőnyi
Károly Otthon, mely 14 embernek biztosít családias otthoni körülménye-
ket, és nyolc embernek ad munkát, megélhetést.

Az otthon működtetése, fenntartása óriási kihívás a gyülekezet számára
is és a mi számunkra is. Az otthon vezetését 2019 szeptemberétől vettem
át, ami rendkívül nagy, de igen hálás feladat is egyben.

– Hogyan osztják meg egymás közt az elvégzendő munkát?
Sz.P. – A gyülekezeti szolgálatokat többnyire én végzem, temetést, es-

ketést, keresztelést, a vasárnapi és a többi igei szolgálatokat, hittant és az
otthonban a hétfői áhítatokat.

L.Cs. – Ez valóban így van, különösen mióta megnyílt a Szőnyi Otthon.
Én a hitoktatásban, a gyerek istentiszteletekben veszek részt, vagy amikor
helyettesítenem kell. Az adminisztráció az, ami a gyülekezetben és az ott-
honban is jelentős feladatot jelent még.

Sz.P. – Az egyházmegyében jelenleg a feleségem az egyházmegyei
számvevő. 54 gyülekezet költségvetését és zárószámadását nézi át, hogy
jó-e vagy sem. Nagy feladat! Jómagam pedig második ciklusban töltöm
be az egyházmegyei lelkészi főjegyzői pozíciót. Tulajdonképpen az espe-
res-helyettesi feladatokat látom el.

– Kapnak-e segítséget?
Sz.P. – Elsősorban a Jó Istent kérjük, hogy segítsen meg bennünket, hogy

adjon testi-lelki erőt a mindennapokhoz, meg türelmet, reménységet, örö-
met és jókedvet! Fontos, hogy az embernek legyen kedve az élethez, mert
mikor így körbevesz bennünket ez a járványhelyzet, az nagyon könnyen
kedvetlenné tud tenni. Tehát kell hozzá derű, ami a reménységből fakad.

Kapunk emberi segítséget a gyülekezet új vezetésétől, hiszen Tóth Pis-
ta bácsi két évvel ezelőtt elhunyt, és egy fiatalabb gondnokpáros lépett a
helyébe. Így Marjay Gyula és Bábel László, akikre mindenféleképpen le-
het számítani. Támogatást kapunk a presbitérium részéről, mert megvan a
bizalom, az egyetértés, az előrehaladás szándéka mindenki részéről. Ez
nagyon nagy dolog! Ezen túlmenően is vannak testvérek, akik vállalnak
szolgálatokat a templom körül és Apajon is. Örülünk a kántor segítségé-

nek aki nagy lelkesedéssel, derűvel végzi szolgálatát. Ketten is vannak,
akik a gyermek istentisztelet tartásában segítenek, és ugye, ha bármiféle
más természetű segítségre lenne szükség, a gyülekezet tagjaira is számít-
hatunk. Mindemellett Polgármester úr is teljes támogatásáról biztosított
bennünket minden ügyünkben, és jó kapcsolatban vagyunk a község ve-
zetésével is. Közös alkalmak az augusztus 20.-i ünnepségek, és emellett
igyekszem a községi rendezvényeken is részt venni.

L. Cs. – Állandó meghívottként veszek részt az Oktatási és Sport Bi-
zottság munkájában, én ott tudok segítséget nyújtani.

– Milyen a kapcsolat a többi felekezettel?
L.Cs. – Jó kapcsolatot ápolunk a többi gyülekezettel. Nagyon fontos-

nak tartjuk, hogy a településen lévő keresztyén gyülekezetek kifelé is egy
egységes képet mutassanak, hogy együtt képviseljük a keresztyénséget.
Ezért mindig kezdeményezői vagyunk az ökumenikus alkalmaknak, le-
gyen az egy imahét, reformáció ünnepe vagy egy imanap.

– Voltak-e nem várt feladatok a 25 év alatt?
Sz.P. – Az elején említettük az apaji temp-

lomot és a Szőnyi Otthont, mindkettő nagy
feladat volt. Hisszük, hogy nem véletlenül,
hanem Isten választotta ki ezt a helyet, és
bennünket is, hogy ebben részt vegyünk!

– Hogyan látják, a pandémiás idő-
szakot követően, hogyan alakul a kö-
zösség hitélete?

L.Cs. – Alapvetően a közösségeket és a
hitéletet is újra kell építeni, mert a jelenlegi
helyzet teljesen szétzilálja azokat. Ez érvé-
nyes a családi és a nagyobb közösségekre.
A járvány elhúzódik és akarva-akaratlan
belesüppedünk az adott helyzetbe, hogy
nem megyünk Istentiszteletre, majd meg-
nézzük a neten. Nincsenek hétközi alkalmak, Bibliaórák, lényegében sem-
mi sincsen. Mindehhez hamar alkalmazkodunk, nagyon könnyen hozzá-
szokunk, amiből aztán nagyon nehéz lesz kimozdítani az embereket. Ez a
probléma nemcsak gyülekezeti, hanem települési szinten is így lesz.

Sz. P. – Azért imádkozzunk, hogy éhség és szomjúság keletkezzen az embe-
rekben, okuljanak és tanuljanak ebből a helyzetből, ami szerintem nem vélet-
len. A járvány az eddigi életünkbe szól bele, hosszú távon. Ebből valami jót
kellene kihozni Isten segítségével! Mi emberek közösségre vagyunk teremtve.
És a gyülekezet meg az egyház az egyfajta közösség, ahol mindenki egyforma,
mert Isten mindenkit egyformán szeret, és egymást is segítve, támogatva, örö-
met okozva, egymást vigasztalva, hordozva, szeretve, elfogadva lehet élnünk.

L. Cs. – Igen, éhség és szomjúság támadjon az emberekben! Kezdjünk
végre azzal foglalkozni, ami igazán fontos! Az Úristennek van hatalma az
embereket fölrázni is, föllelkesíteni a maga Lelkével, hogy legyenek olya-
nok, akik átértékelik életüket és meglátják azt, hogy az újrakezdéssel egy
új lehetőséget kaptunk.

Szeretném elmondani, amit nagyon fontosnak érzek: A huszonöt év
alatt nagyon sok csodálatos embert ismertünk meg itt a gyülekezetben, és
nagyon sokan lettek a családunkká. Mikor ideérkeztünk, mi azt éreztük,
hogy első perctől befogadtak minket. Végtelen bizalmat éreztünk irá-
nyukból, hiszen ránk bízták örömeiket, bűneiket, titkaikat, sok-sok min-
dent, amit mi csodaként éltünk és élünk meg ma is. Ez az, ami itt tartott és
itt tart minket továbbra is, ezek a szoros emberi kapcsolatok.

– Vannak-e még megvalósításra váró álmok?
Sz.P. – Mint említettem, az orgonánk 2024-ben lesz 200 éves. Akkorra

jó lenne a templombelsőt is felújítani, hogy az orgonára is sor kerülhes-
sen. Műemlék templomunk pedig 2025-ben lesz 250 éves. Ekkor majd jó
lenne egy hálaadó alkalmat tartani!

Úgy legyen!
Tiszteletes Úr! Tiszteletes Asszony! Magam és a Dömsödi Hírnök olva-

sói nevében kívánom, hogy még sokáig szolgáljanak gyülekezetünkben!
Ehhez kérem az Úr Isten áldását!                                                       Vass Ilona
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Képek az egészségházról

Március 15. 1986-ban a Petõfi téren

Fotók: Vass



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


