
Mostanában nagyon nehéz éveket, hónapokat, napokat élünk
meg! Először a Covid fertőzés vírusaival küzdöttünk, amely ta-
vasz óta kiegészült a háború közelségének minden negatív követ-
kezményével! Nem vagyunk részesei a háborúnak, nem ropog-
nak a fegyverek a határainkon belül, mégis el kell hogy szenved-
jük minden ódiumát! Túl a közérzetet romboló háborús hangula-
ton, mint derült égből a villámcsapás, úgy ért bennünket a drasz-
tikus energia-áremelés! Családokat, vállalkozásokat, önkormány-
zatot nehéz helyzetbe hozva. 

A kétezertízes évek elején rendeltünk el racionalizálási prog-
ramot, a nehéz gazdasági helyzet miatt. Ma az akkorinál sokkal
nagyobb a baj, szinte még nem is látjuk a végét! Annyi biztos,
hogy a következő hónapokban, illetve évben nagyon odafigyel-
ve, a komoly „sérülések” minimálisra csökkentésével kell dolgoz-
nunk! A takarékosságot a hivatalban magunkon kezdjük, de min-
den intézményünkben szigorú, költséghatékony energiafelhaszná-
lást kérünk! 

Mindezt úgy kell megtenni, hogy a gyermekek egyetlen tanin-
tézményben sem fázhatnak!

Ismét egy a közéletünkben meghatározó személyt veszítettünk
el! Az évekig tartó hősies küzdelmet feladva, Pergerné Kenesei
Krisztina igazgatóhelyettes asszony szeptemberben elhunyt! Sze-
mélye pótolhatatlan veszteség családjának és az egész iskolának
egyaránt! Emlékét megőrizzük és megőrzik mindazok, akiket ta-
nított, akik ismerték!

Már írtam a víziközmű átadásáról a Nemzeti Víziközmű Zrt.-
nek. Úgy tűnik, hogy ezt az információt túlhaladta az idő. Nem
hivatalos értesülésem szerint a Kormány elhalasztja a víziközmű-
vekkel kapcsolatos átszervezést!

A gesztor ráckevei önkormányzat vezetésével új közbeszerzést
írtunk ki az orvosi ügyelet működtetésére. Hogy aztán meddig
lesz az egészségügy eme fontos ága ebben a formában, azt nem
tudhatjuk. Hajdú-Bihar megyében már kísérleti jelleggel kipró-
báltak egy teljesen új ügyeleti rendszert. A hírek szerint az egész-
ségügy teljes átalakítása során ez a kérdés is a helyére kerül!

Új vezetője van a Ráckevei Rendőrkapitányságnak, dr. Tomsits
Tulipán alezredes asszony személyében. Bemutatkozó látogatása
során az a benyomás alakult ki bennem, hogy jó kezekbe került
járásunk közbiztonsága!

Már csak néhány nap, és ünnepeljük az 56-os forradalom hat-
vanhatodik évfordulóját. Jöjjenek el a közös emlékezésre! Az
ünnepi beszédet Szabó Andrea alpolgármester mondja!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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www.domsod.hu

2022. október Ára: 350.- Ft

az 1956. október 23.-i Forradalom és Szabadságharc
eseményeire, áldozataira.

Helyszín:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ

Időpont: 
22002222.. ookkttóóbbeerr 2233.. vvaassáárrnnaapp 1100 óórraa

Ünnepi beszédet mond: 
Szabó Andrea alpolgármester asszony.

Megemlékezés koszorúinak elhelyezése 
a Béke téren álló kopjafánál

Mindenkit szeretettel hívunk, várunk!

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 3. o.

Tüdőszűrés 4. o.

Petőfi 200 – irodalmi teadélután 11. o.

Temetői istentiszteletek időpontjai 15. o.

Szűrőbusz Dömsödön 18. o.

Ta r t a l om

Fotó: Vass

A K T U Á L I S Megemlékezés
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Fotó: Vass



A szőlőskertekből a termés betakarítása szep-
temberben megtörtént. A szőlő leve, a must talán
már erjedésnek is indul, kóstolható a murci is. Idén
október 1-jén került megrendezésre a szüret befe-
jezését ünneplő hagyományos szüreti mulatság.  

Régi szokás, hogy a fiatalság feldíszített ko-
csikkal, lovakkal vonul végig a falun, hívogatva
mindenkit az esti mulatozásra. Itt-ott megállnak,
táncolnak, mókáznak, és közben a felajánlott bo-
rocskát egy külön erre a célra ökrös szekéren fel-
állított hordóban gyűjtögetik, hogy aztán az esti
mulatságban közösen fogyasszák el azt. Az esti
bál helyszínén kialakítanak egy jelképes „szőlő-
ültetvényt”, ahol szebbnél szebb fürtöket, almá-
kat, péksüteményeket, csokoládét helyeznek el.
A vállalkozó kedvű résztvevők meg-meglopják
az ültetvényt. Ha szerencséjük van, senki sem ve-
szi észre, ám ha mégsem, akkor a csőszök bizony
tetten érik és a bíró/bíróné elé viszik az elkövetőt.
Ott helyben, a kiszabott büntetés megfizetésével a
tolvaj kiválthatja magát. Ez a közös játék és a tánc-
mulatság örömteli lezárása a szüreti munkafolya-
matoknak, és egyben párkereső, ismerkedésre is
lehetőséget adó alkalom a fiatalság számára. Nap-
jainkra alapvetően sok minden megváltozott, de
egy-egy tradicionális elem ma is fellelhető. Gon-
dolok itt a bíró és bírónéra, kisbíróra, a csőszlegé-
nyekre és lányokra, a cigányokra, a szépen feldí-
szített lovaskocsikra, de említést érdemelnek a
csikósok (vagy egyre inkább lovas lányok), a tán-
cos produkciók és az esti báli mulatozás is.

Évek óta minden alkalommal boldogan kuta-
kodom, hogy kik hogyan jelennek meg, milyen
az öltözéke a felvonulóknak, mennyi díszes ko-
csi és lovas vonul végig a falun, vagy az egyes
állomásokon mekkora az érdeklődő közönség?
Idén is így volt. Igyekeztem minden pillanatot el-
menteni magamnak, és szinte minden állomásnál
újabb és újabb felfedezésre jutottam: míg a téren
a fiatalok ropták a táncot és az OMK dolgozói,
segítői kínálták a zsíros kenyeret, bizony a ko-
csik és a lovasok fegyelmezetten álltak meg ki-
csit távolabb. Nem egyszerű művelet a különféle
habitusú állatokat kordában tartani, hogy minden
a lehető legbiztonságosabban menjen végig, de
valahogy mindig sikerül! Fantasztikus élmény
látni, s ezt az összehangolt mulatozó, mégis igen
fegyelmezett menetet magunkénak tudni! Ember
és ló, lovasok és kocsisok és a fiatalság, a szép-
ség, a változatosság! Köszönet ezért a szívet-
lelket gyönyörködtető élményért a szervezők-
nek, a résztvevőknek!

Köszönet a PSOMK minden munkatársának
az odaadó lelkes munkájáért, Ócsai Juli fárad-
hatatlan szervező munkájáért!

2022. október 1-jei szüreti mulatság támoga-
tóinak névsora: Farkas Attila, Túrócziné Csikós
Zsuzsanna, Túróczi Sándorné Ani /Makád/, Csi-
kós Csaba,  Ildikó Virág (Gyiviné Ildikó),  Perger
János (Barkácsbolt),  Havasi István (Állateledel
üzlet Horváth-kert), Dencsi Ramón (Vegyesbolt
Horváth-kert), Pap Szabina (Szabina ajándék üz-
let), Kovács-Szilvási Hajnalka Mónika (Buksi
Állateledel Üzlet), Perger Éva (Évi Fészke Üz-
let), Tenebris-Tech Kft. (Spájz Csemege Üzlet
Horváth-kert), Harsányiné Dobos Ildikó (Élelmi-
szer Üzlet), Kovács Zoltánné (Papír- Írószer Üz-
let Horváth-kert), Bélavári Tibor (Illatszer Üz-
let), Harmónia – Pékáru – Sószoba (Markóné
Zöldág Ágnes Horváth-kert), Dömsödi Cuki
(Szalainé Edit Buszmegálló), Ferenczi Katalin
(lángosos), Préri Étterem, PrintPont (Gábor Ta-
más – Topy),  Goods Market,  Frézia Fehérnemű
Üzlet, Szőrklinika Ráckeve, Burján András (Bur-
ján Húsbolt), Mátrix Club (Laczó Andrea és La-
czó Csaba),  Dömsödi Szig-Tech Kft. (Vasbiz-
nisz), Hat Testvér Fogadó, Agárdi Laura (Lora
Nails), Picard Ancsa,  Rakszegi Gyula és Család-
ja (Dömsödi Malom), Fábiánné Cser Ilona (Do-
hánybolt),  Banya Klub, Siposné Zsuzsanna (Si-
pos Élelmiszer Üzlet), Mizsei Beáta (Mizsi Élel-
miszer Üzlet), Kátai Csaba és családja, Nyiregy-
háziné Nálhi Edina (Edina Műköröm Szalon),
Csinos és Társa (Csinos Zoli), Fábián Fanni –
Turcsán Tamás (BB Burger), Hegedűs Zsuzsan-
na, Weekend Travel Kft. (Palócz Lajos és Csa-
ládja), Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,
PS OMK, Dobos György, Szakos Éva és Család-
ja, Faragóné Pádár Tünde, Bakó Gábor – Manó,
Szomor Húsüzem.

A résztvevő szereplők, lovasok és kocsisok:
Dömsöd Nagyközségi Óvoda Maci és Nyuszi

csoportja, Dezső Lajos AMI táncosai (felkészítő
tanáruk: Bábel Brigitta), Jakab Guszti és felesége
Edit, kisbíró és kicsi bíró: Tarr Zoltán és Boros
Gergő, bíró és bíróné: Túróczi Sándor és Túró-
cziné Csikós Zsuzsi, minden csőszleány és csősz-
legény és jelmezes: Kánisz László, Csörgő Eve-
lin,  Csörgő Lujza, Rakszegi Napsugár, Szécsé-
nyi Boglárka, Király Panna, Bányai Dorina, Ke-
resztes Adrienn, Palócz Péter és baráti köre Tass-
ról,  Szécsényi Károly és családja, Csörgő István

és családja, Csörgő Hunor, Szabó László és csa-
ládja, Csehi Péter és családja, Farkas Attila és
családja, Csonka Lajos és ifj. Csonka Lajos, Cse-
hi Csaba és családja, Mendi Attila.

A szüreti menet útvonalát a dömsödi Önkén-
tes Polgárőrök biztosították. Köszönjük min-
denkinek, aki elősegítette a színvonalas ren-
dezvény szervezését és lebonyolítását! Remél-
hetően senki nem maradt ki a felsorolásból, de ha
mégis, akkor is köszönjük szíves segítségét!

Bízunk abban, hogy jövőre a hagyományos
szüreti felvonuláson és az azt követő bálon ismét
együtt lehetünk majd! Ócsai Julianna, Vass Ilona 
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KÖZLEMÉNY
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az

idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázahoz. A pályázati kiírások részletesen
megtekinthetőek a www.domsod.hu hon-
lapon. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hunga-
rica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkor-

mányzathoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2022. november 3.

Szüreti mulatság 2022



4 XXXII.  évfolyam  10.  szám

ELEKTROMOS HULLADÉK-
GYÛJTÉS – 2022. november 12.

A ROLFIM Kft. és Dömsöd Önkormány-
zata elektromos és elektronikai hulladék be-
rendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely
során INGYEN leadhatja összegyűlt e-hul-
ladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje:
2022. november 12. (szombat) 
08:00-12:00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtő-

helye:
Dömsöd, Polgármesteri Hivatal udvara
(Petőfi tér 6.)
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a kör-

nyezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy
szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok be-
gyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges
gyűjtést és kezelést igényel – azaz nem gyűjt-
hető a háztartási vegyes hulladékkal. Az elekt-
ronikai hulladékok a sok újrahasznosítható má-
sodnyersanyag mellett számos mérgező anya-
got – nehézfémet (ólom, kadmium, higany,
króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet
számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hul-
ladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek
jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére
nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdő-
szélekre, illegális lerakókba vagy illetéktelen
kezekbe kerül.

A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb
mértékben hasznosuljon, illetve a benne talál-
ható környezetre, emberre veszélyt jelentő mér-
gező anyagok ellenőrzött körülmények között
kerüljenek ki környezetünkből.

Védjük együtt környezetünket! 
Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!

Gyűjtés során leadható elektronikai be-
rendezések a teljesség igénye nélkül „minden,
ami valaha árammal, elemmel, akkumulá-
torral működött”

KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDE-
ZÉSEK (RÉGI TV, MONITOR).

A ROLFIM Kft. lehetőséget biztosít, hogy
egész évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyár-
telep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén
használt, illetve hulladékká vált elektromos és
elektronikai berendezéseket térítésmente-
sen átveszi H-P-ig, 8-13 óra között. 

Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolato-
san érdeklődni szintén a 06-30-942-4026, 06-
30-319-2381-es telefonszámon lehet!

Együttműködésüket előre is köszönjük:

Ortopéd szûrés
2022. november 3-án 13 órától 15 óráig in-

gyenes szakorvosi vizsgálattal egybekötött or-
topédiai szűrést tartunk. Gyógycipők, járókeret,
járóbot felírása. A szűrés ingyenes felnőttek és
gyerekek részére egyaránt. 

Közgyógyellátással rendelkezőknek ingyen
gyógycipő. Felnőttek részére támogatással most
csak 4000 Ft (egyszeri alkalom). Jelentkezni idő-
pont-egyeztetés miatt Markó Istvánné Mariká-
nál személyesen vagy a 06-30-348-3837 tele-
fonszámon. Szűrés helyszíne: Dömsöd OMK.

Egészségügyi szûrõbuszok
Kedves Dömsödi és Dabi Lakostársaim!
Kiváló ötlet nyomán, amelyet szeretnék meg-

köszönni Gudmon Ildikónak, megkerestem a
Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK).
Célom az volt, hogy két egészségügyi szűrő-
buszt tudjunk Dömsödre hozni.

Sajnos sokan vannak, akik anyagi vagy egész-
ségügyi állapotuk miatt nehezen tudnak hasonló
szűrővizsgálatokra eljutni, miközben e vizsgála-
tok a prevenció során komoly jelentőséggel bír-
nak. Ezért tartom kiemelten fontosnak a most
kialakított lehetőséget. Polgármester úr és a Kép-
viselő-testület is egyhangúan támogatták a kezde-
ményezést, továbbá a Település-karbantartási Cso-
port segítséget nyújt a technikai háttér biztosításá-
ban. Mindkettőt köszönöm! Az NNK-val kialakí-
tott partneri kapcsolat nyomán szerződést kötöt-
tünk, amely eredményeképpen 2022. október 28-
án 10:00-17:00 óráig Dömsödön, a Dr. Székely
Zsigmond Egészségügyi Központ parkolójában
az alábbi szűrések lesznek elérhetők:

– az arra jogosultaknak a vastagbélszűrési
egységcsomag átadása (50-70 év közöttiek meg-
kérdezése, igénylik-e. Ha igen, postán kapnak
később önmintavételezéshez eszközöket. Tehát
ez nem a helyszínen történik, ott csak előzetes
felmérés lesz és tájékoztatás az igénybevételi
jogosultság meglétéről); 

– az általános állapotfelmérés keretein belül:
vércukor és koleszterin meghatározás, vérnyo-
másmérés, BMI kalkuláció, csontsűrűség-mé-
rés, PSA vizsgálat, testösszetétel analízis, EKG
és boka-kar index vizsgálat, valamint egy az élet-
módra és családi anamnézisre, korábbi betegsé-
gekre kiterjedő rizikó kérdőív kitöltése;

– szájüregi daganatszűrés, a szájhigiéné fo-
kozását támogató edukáció; – életmódtanács-
adás; – légzésfunkcióvizsgálat; – dohányzásle-
szokást támogató minimálintervenció.

Rendelési idejük után, várhatóan két házior-
vosunk, Dr. Szőnyi Aliz és Dr. Wagner Viktor is
részt vesznek a szűrésben, erősítve az NNK-val
és a dömsödi lakosokkal a jó együttműködést.

Egészségünkért tett megelőző lépések érde-
kében szeretettel várjuk Önöket!

Tisztelettel: Katona Krisztián képviselő

Online hírvadász Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy 

DÖMSÖD nagyközségben

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

TTüüddõõsszzûûrréésstt 
ttaarrttuunnkk!!

A vizsgálat ideje naponta:

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

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

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

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára
ajánlott vizsgálat! 

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

Panasz nélkül is lehet beteg.

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

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

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

Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

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

Telefonok:
06-24-523-146 

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

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

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

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

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigié-

nés problémák, illetve egyéb krízishelyzet mi-
att segítségre szoruló személyek, családok szá-

mára az ilyen helyzethez vezető okok megelő-
zése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint
az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás.

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

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

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

Egyéb szolgáltatásaink:
• pszichológiai tanácsadás,

• nyári felzárkóztató program,
• adományok közvetítése.
Programjaink:
• Nyári napközis tábor
• Játszóház, kézműves foglalkozások
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és

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

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

A gyermekjóléti központ által biztosított
speciális szolgáltatások:

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

szolgálat,
• családkonzultáció, családterápia, családi

döntéshozó konferencia,
• óvodai és iskolai szociális segítő tevékeny-

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

Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

„Az életnek értéket a szolgálat adhat,
mellyel az emberek ügye felé fordulunk.”

(Márai Sándor)

Kunszentmiklóson élek a férjemmel és két felnőtt gyermekemmel.
Közel huszonkét éve dolgozom szociális területen. A budapesti Wesley
János Lelkészképző Főiskolán végeztem szociális munkásként. 2019-ben
a Semmelweis Egyetemen elvégeztem a szociális ágazati alap vezető
képzést, majd az idei évben az erre épülő megújító képzést. 

Feladataimat 2009-ig csak Kunszentmiklóson, majd Kunadacs és Kun-
peszér településeken láttam el. 2016-tól a családsegítői tevékenységem
mellett szakmai vezetőként is koordináltam kollégáim tevékenységét. 

2021. január 1. napja óta dolgozom a Dömsöd–Áporka–Apaj Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Munkám során sok hátrányos hely-
zetű, támogatásra szoruló egyénnel, családdal kerülök kapcsolatba. Ügy-
intézés keretén belül tájékoztatást adok a hozzám fordulóknak a szociális,
a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az azok-
hoz való hozzájutás lehetőségeiről. Tanácsadással, családgondozással se-
gítem őket a problémáik megoldásában. 

Jelenleg Áporkán még családsegítőként tevékenykedem. Így a társulás
ezen településének életébe is betekintést nyerhetek. 

Igyekszem olyan bizalmi kapcsolatba kerülni a családokkal, melynek

köszönhetően beengednek a mindennapi életükbe, szívesen fogadják
látogatásaimat, megosztják velem örömeiket, bánataikat, gondjaikat.

Az idősek, a gyermekek érdekeit, sorsát szívügyemnek tekintettem/te-
kintem. 

Számukra mindig legyen élelem, meleg, szeretet!
A Dömsödön végzett családsegítős munkám során már megismerked-

hettem a helyi képviselő-testület tagjaival, az önkormányzat dolgozóival,
az észlelő- és jelzőrendszerünk szakembereivel.Vezetőként fontosnak tar-
tom a velük való kölcsönös együttműködést, mert eredményeket csak
összefogással, közös erővel érhetünk el ebben az egyre nehezedő gaz-
dasági helyzetben.

Munkatársaim részéről elengedhetetlennek tartom:
– a szakmaiságot, 
– a naprakészséget, 
– az ügyfélközpontúságot! 
Munkámat mindig fáradhatatlanul, teljes odaadással végzem, hogy a

velem szemben támasztott elvárásoknak megfeleljek. Ehhez családtag-
jaim támogatása, türelme ad erőt. 

Igyekszem a szociális területen eddig szerzett tapasztalataimat, isme-
reteimet az Önök településén kamatoztatni. Kérem, hogy forduljanak
Szolgálatunkhoz bizalommal, hogy segíthessünk, mert segíteni csak
annak tudunk, aki kéri, akarja azt.

Stomfoliné Józsa Piroska a Dömsöd-Áporka-Apaj Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetõje

A családsegítő szolgálat új vezetőjének bemutatkozója tájékozottságról, szakmai rátermettségről tanúskodik. Tapasz-
talata, rátermettsége segíti őt munkájának lelkiismeretességében.
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Vajon mennyien tudják, hogy honnan is ered
községünk neve, miről lett elnevezve Dömsöd?
Bizony a német dumsud szóból ered, ami a gyü-
mölcstermesztésre utal, egykor arról volt neve-
zetes a településünk, hogy kiváló minőségű
gyümölcsöt termesztettek itt. S ha gyümölcsöt,
nyilván szőlőt is. Emiatt lehet hallani régi öre-
gektől és olvasni a krónikákból a szőlőműve-
léshez és bortermeléshez kötődő dömsödi szo-
kásokról. Ilyen szokás volt egykor a szüreti mu-
latság, amikor a falu apraja-nagyja részt vett a
közösség ünnepén. 

Szerencsére napjainkig megmaradt ez a szo-
kás, és akár a Covid járványt, akár a háborús ve-
szélyt és az ebből eredő gazdasági nehézségeket
nézzük, a dömsödiek nem engednek, szüreti mu-
latságnak pedig lennie kell. Ha több is van, az
sem baj. Az idén úgy néz ki, tényleg kétféle is
sikeredik, de ez egyáltalán nem baj, sőt egyik
kiegészíti a másikat, az egyik rákészíti az embe-
reket a másikra. 

Az idei első szüreti napot szeptember 24-én,
szombaton tartották meg a Szőgyényi emlék-
házban az emlékház tulajdonosa, üzemeltetője
Jancsó Attila és a barátai. Összeszokott társa-
ság, többször is bebizonyították, hogy ha valami
célért összefognak, az jól szokott sikerülni. S a
helyi vállalkozók is részesei ennek az összefo-
gásnak, ha úgy látják, hogy értékes és a közös-
ség építéséért van a tenni akarás, szívesen se-
gítenek. A finom süteményekhez a szükséges
alapanyagokat a Sipos vegyesbolt biztosította,
és a cégérhez, plakáthoz is jól jött a segítség a
Print Pont cég részéről. 

Jancsó Attila és közvetlen segítői már több
nappal előbb elkezdték az előkészítést, az em-
lékházat, az udvarát és a kertjét felkészíteni a
vendégek fogadására. Köszönet érte Nagy Ilo-
nának, Csepregi Józsefnek, valamint Jancsó At-
tila Józsefnének, Jancsó Anna Henriettának, Csiz-
madia Istvánnénak és Csizmadia Istvánnak, akik
a lebonyolításban, a szőlős pite és krumplis lán-
gos sütésében szorgoskodtak. Az ebédhez való
pásztorleves is nekik volt köszönhető.  

De szóljunk most már a lényegről, magáról a
szüreti napról is. Szőlő mindenképpen szüksé-
ges volt a programhoz, ami mustkészítéshez va-
ló mennyiségben már nem nagyon volt fellel-
hető – hisz muszáj volt a szőlősgazdáknak már
jóval előbb leszüretelni –, de Kudar Zsolt segít-
ségével mégis lett szőlő, Ráckevéről Erdős Bá-
lint borász-szőlész gazdától, aki önzetlenül, el-
lenszolgáltatás nélkül ajánlotta fel a mustnak
való, kicsit később beérő szőlőt. Mint tudjuk, az
igazi finom must csak úgy készülhet, hogy szép
leányok tapossák azt ki a szőlőfürtökből. Hála
istennek szép leányok lábaiból sem volt hiány, s
így ez a két dolog – szőlő és leányok – már biz-
tosították is a mustot, amelynek csak nagyon
nehezen lehetett ellenállni, hogy a kóstolástól
sokkal többet ne vedeljen be belőle az ember, az

egyesekre némi veszélyt jelentő must túlfogyasz-
tásra való tekintettel (lásd ezzel kapcsolatban az
ilyenkor mondani szokott szójátékot: Pista,
iszol-e mustot? Nem iszom, mert be…).

A szüreti nap célzott fő közönsége a gyer-
mekek voltak, így különböző kézműves foglal-
kozások várták őket. Csuhéból játékok, mesefi-
gurák készítése Juhász Éva óvónő és az édes-
anyja segítségével. Valódi mézeskalács-sütés és
-díszítés is volt Pogány Zsuzsanna és Halasi
Klementina vezetésével. 

A gyermekek műsort is szolgáltattak Perger
Renáta óvónő és a Nyuszi csoport közreműkö-
désével.

A Dömsödi Kármentő Egyesület, amelyik a
nevében is – kármentő, mint nélkülözhetetlen
borászati eszköz – fontosnak tartotta a múltra
így utaló meghatározást, segített egy nagyon
érdekes népi játszóház meghívásában. Érdről
jöttek, a Magyarok Érdi Vására program szer-
vezőjének, Szendefiné Juditnak a vezetésével,
és nagy sikert arattak a gyerekek között az egy-
szerű és mégis a gyermeki fantáziát megmozga-
tó régi, népi játékok kirakodásával, hogy bár-
melyik gyerek kedvére játszhasson azokkal.

Papp Myra, aki szőlőtaposásban is részt vett,
hozta a citeráját és jó hangulatot teremtett az élő
zene semmi mással össze nem vethető bemu-

tatásával. Ez olyan jól sikerült, hogy az érdi
vendégek meg is hívták magukhoz az október
8-i Magyarok Érdi Vására rendezvényükre.

A nap folyamán az irodalom is szerepet ka-
pott, hisz sok-sok vers szól a borról és a borhoz
kapcsolódó szokásokról. Petőfi Sándor ilyen té-
májú versei hangzottak el a nap folyamán, kü-
lönböző időpontokban.   

A szüreti napot megtisztelte jelenlétével nagy-
tiszteletű Szabó Péter, az Öregtemplom Refor-
mátus Gyülekezet lelkipásztora, és beszélt az egy-
begyűlteknek a szőlő és a bor szerepéről a ke-
resztyén liturgiában.

Fontos segítséget kapott a Szőgyényi Emlék-
ház és Jancsó Attila a Petőfi Művelődési Háztól
és Ócsai Julianna igazgató asszonytól, aki jó ta-
nácsokkal és a szükséges hangtechnika biztosí-
tásával támogatta a rendezvényt. Ebben segített
Bokor Zsolt is.  

Minden alkalom jó alkalom, hogy a jó és ne-
mes ügyet, itt éppen a helyi hagyományokat fel-
elevenítve ápoljuk, gyakoroljuk és megtöltsük
élettel. Isten áldja mindazokat, akik ilyet szer-
veznek, lebonyolítanak, és azokat is, akik rész-
vételükkel támogatják. 

Dömsöd 2022. szeptember 25. 

Kopor Tihamér   

Szüreti nap – kicsit másként
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Páty : Dömsöd 1:1 (1:1)
jv: Kiss (Tóth, Vitárius)
Dömsöd: Necsász – Turcsán (kiállítva a 80.

p.), Dudu Gbubemi, Molnár E. (Bak 53. p.),
Szabó Z. – Joszkin, (Mosoni 79. p.), Rösch,
(Török 85. p.), Megyeri (Palotai 68. p.), – Czi-
ráky, Oláh, (Végh 85.p.), Horák. 

Edző: Szanyó Tibor.
Gólszerző Cziráky 5. p. és Bábik 22. p.
Értékes döntetlen a jó erőket felvonultató

Páty ellen idegenben.
Inárcs : Dömsöd 0:5 (0:2)
jv: Márton (Gindl, Kovács)
Dömsöd: Izsák Gábor – Moharos Péter

(Dudu Gbubeemi 55. p.), Faragó Gábor, Szabó
Zoltán – Oláh Márk (András Ákos 70. p.), Végh
Gábor, Molnár Erik – Megyeri Félix, Riegel
Bence (Török László 85. p.), Horák Csaba.

Edző: Szanyó Tibor.
A gólokat Megyeri, Riegel 3 és Molnár sze-

rezték. A nagy arányú győzelem dicséri a csa-
pat eredményességét, annak ellenére, hogy ilyen
összeállításban még sosem játszottak.

Dömsöd : Budajenő 3:0
A mérkőzésre a Budajenő nem tudott kiállni

több játékos betegsége miatt. Az eredményt a
szövetség állapította meg a kiírás szerint.

Nyáregyháza : Dömsöd 0:0
jv: Fekete (Józan, Halász)
Dömsöd: Izsák – Joszkin (Oláh 70. p.), Du-

du, Szabó Z. – Turcsán (Palotai 67. p.), Végh

(Rösch 60. p.), Molnár E. (Bak D. 60. p.), Ho-
rák – Cziráky (Kerekes 76. p.), Riegel (Moha-
ros 80. p.), Megyeri (Mosoni 63. p.).

Edző: Szanyó Tibor.
Már emberemlékezet óta nem játszott a

Dömsöd csapata 0:0-ás döntetlent. Az idegen-
ben megszerzett egy pont azért dicséretes.

Dömsöd : Sóskút 3:1 (1:1)
Dömsöd, 30 néző
Jv.: Berkes (Zsurbej, Tóth)
Dömsöd: Necsász – Moharos (Kerekes 42.

p.), Dudu, Faragó (Megyeri 74. p.) – Turcsán,
(Szabó Z. 62. p.), Joszkin, Cziráky, Molnár
(Végh 62. p.) – Palotai (Rösch 46. p.), Riegel
(Mosoni 68. p.), Horák.

Edző: Szanyó Tibor.
Fekete felhők gyülekeztek a mérkőzés kez-

detekor a Duna partján. A mérkőzés közben
többször esett az eső, de volt napsütés és erős
szél is.

A 12. percben Riegel ugrott ki egy pontos át-
adással, és megszerezte csapatunknak a veze-
tést. Folydogált a mérkőzés, mikor a sóskúti
Molnár lövésre szánta el magát, és labdája hul-
ló falevél módjára landolt a kapunk jobb olda-
lában. Szünet után több támadást vezetett a
Dömsöd. Az 52. percben egy ilyen támadás vé-
gén Kerekes juttatta a hálóba a labdát. Ismét
vezetéshez jutott csapatunk. Az idáig sportsze-
rű mérkőzésen a játékvezető a 64. percben két
játékosnak is piros lapot mutatott a vendégek-

nél. A 71. percben megismétlődött az előző je-
lenet. Ismét két játékost kiállított a vendégek
közül. Az ellenfél 7 játékosra fogyatkozott. En-
nek ellenére volt egy helyzetük, de Necsász
hárított. A megfogyatkozott ellenféllel szem-
ben szinte mindig a mieinknél volt a labda,
helyzetünk is volt de az eredmény csak a 88.
percben változott. Kerekes egy lecsorgó labdát
juttatott az ellenfél kapujába.

Annak ellenére, hogy Kerekes Zoltán lé-
nyegében egy félidőt játszott, a mezőny leg-
jobbja volt.

Jelenleg csapatunk az ötödik helyet foglalja
el 11 ponttal a Pest megye III. osztály délnyu-
gati csoportjában.

Közben a kupában is volt mérkőzés: Először
Sóskút csapatát vertük 2:1-re, majd Halászte-
lek ellen jutottunk tovább 2:0-ás eredménnyel.
Ezután következett Pereg. Annak ellenére, hogy
Dömsödön volt a meccs, kijött a két osztálynyi
különbség. A szomszédvár 6:0-ás vereséget
mért a mieinkre. Így kiestünk a kupából.

Csapatunk hátralévő hazai mérkőzései az
őszi idényben: 

Dömsöd : Újlengyel okt. 15. 15 óra
Dömsöd : Csévharaszt nov. 5. 13:30  
Dömsöd : Ócsa nov. 19. 13 óra

Hajrá Dömsöd! Támogassuk a csapatot az-
zal is, hogy kilátogatunk a mérkőzésekre.

Varsányi

Az állatok szeretetével együtt születünk, zsigeri alapon kötődünk hoz-
zájuk, és a közelükben általában javul közérzetünk, hangulatunk pozitív
irányba változik, csökkentik a stresszt és a pánikot. 

Minden gyermekben már születéskor van egy általános bizalom az
állatok felé, azonban a szülőknek és a gyerekekkel foglalkozó pedagógu-
soknak az a feladata, hogy a gyerekek megtanulják kifejezni a ragaszko-
dásukat. 

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a szülői magatartás az állatok
felé teljes mértékben megalapozza a gyermek hozzáállását. Például, ha
egy szülő fél a kutyáktól, nagy valószínűséggel a gyermeke is félni fog,
ezzel felülírva az általános bizalmat. Az óvodába a gyerekek nagy száza-
léka már úgy kerül be, hogy rendelkezik az alapvető tisztelettel az állatok
felé. Tudják, hogy nem szabad őket bántani, nem húzzuk-nyúzzuk őket, el
kell őket látni élelemmel, friss vizet kell nekik biztosítani, és tetőt a fejük
fölé. Ez a tudásanyag legfőképpen csak a társállatok és a haszonállatok
viszonylatában van jelen. 

A nevelési év során az óvodában több alkalommal is foglalkozunk az
állatokkal, ismeretterjesztő könyveken, videókon, személyes tapasztalá-
son keresztül fejlesztjük az állatokhoz való pozitív viszonyt a gyerekek-
ben. Ezen alkalmak során fontosnak tartjuk kiemelni a vadon élő álla-
tokról való gondoskodást is, főként a hideg idő beköszöntével. Saját ta-
pasztalatainkról mesélünk a gyerekeknek a felelős állattartásról, az állatok
helyes gondozásáról. 

A gyerekek számára fontos megérteni azt, hogy az állatok is éreznek,

gondolkodnak, sajátos szükségleteik vannak, félnek, és ha betegek, akkor
gondoskodnunk kell a gyógyulásukról. 

Ennek legjobb eszköze, ha az elsődleges szocializációs környezetben a
szülők felelős állattartók. A gyerekek, úgy, ahogy az állatoktól való féle-
lem magatartását átveszik a szülőtől, ugyanúgy képesek a gondoskodást
is beépíteni az alap készségeikbe. A gyerekeket könnyedén be lehet vonni
az állatokról való gondoskodásba, például közösen etetik, itatják őket, kö-
zös programmá válik a háziállattal való játék, vagy együtt viszik sétálni,
állatorvoshoz. A társállatokon kívül számos állat él a környezetünkben,
akiket védenünk és óvnunk kell. A gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy
ha valami nem szép, nem puha, nem szőrmók, azért nem kell félni tőle, fő-
ként nem kell őt bántani. Meg kell nekik mutatnunk, hogy az utcán sétálva
nem lépünk rá a csigára, a homokozóban nem bántjuk a békákat, bogara-
kat. Elmesélhetjük nekik, hogy a legtöbb állat hasznos, még ha kicsit csú-
nyácska is, de fontos szerepe van a természetben. 

Számos gyerekeknek szóló ismeretterjesztő anyag érhető el a könyvek-
ben, az interneten. A tavalyi évben indult allatvedelemgyerekeknek.hu
weboldal is számtalan mesét, hasznos információt tartalmaz, hogy akár
szülőként, akár pedagógusként hogyan lehet már felelős állattartókat ne-
velnünk, hiszen a jövő rajtunk és rajtuk is múlik!

„Amikor arra tanítjuk gyermekünket, hogy ne lépjen rá a hernyóra,
ugyanolyan jót teszünk a gyerekkel, mint a hernyóval.” (Bradley Miller)

Szarka-Huszár Nikolett
óvodapedagógus

Javuló eredményesség a focistáknál

Óvodai hírek

A gyermekek állatvédelmi edukációjának fontossága 



Budapesten születtem 1971. november 21-
én. Édesanyám, Rózsa Mária Bankházáról való.
Kezdetben a háztartást vezette, majd a mai na-
pig a Malomban dolgozik. Édesapám, Sándor
László dömsödi, a nyugdíjazásáig a tsz-ben dol-
gozott. A szüleimről még sokat tudnék mesélni,
de röviden csak annyi, hogy nagyon sokat kö-
szönhetek nekik. Folyamatosan segítettek min-
denben, támogattak a nehéz időben, és ez így
van még a mai napig is. 

Egyedüli gyerek voltam, óvodába nem jár-
tam (mivel anyukám otthon volt), csak iskola-
előkészítőbe. A gyerekek szokásos életét éltem.
Voltak barátnőim, de jól megfértünk a fiú uno-
katestvéreimmel is. Ők azért nem annyira örül-
tek, hogy egy lány keveredett a fiús játékaikba.
A szobában legtöbbször várat építettünk az ösz-
szetolt fotelekből és takarókból. Kint a szabad-
ban pedig ment a foci, a fiús játékok. Mivel én
voltam a legkisebb, ráadásul lány, a fiúk sokszor
hallották a „pótanyámtól”, Perger Józsefné Pan-
ni nénitől, hogy finoman, vigyázzatok rá. Ő a
nagynéném volt, s amikor anyukám már dolgo-
zott, ő hordott az előkészítőbe.

Az általános iskolát itt, Dömsödön jártam ki.
Az alsó tagozatban a Piac téri iskolában Patonai
Istvánné, Nóra néni tanított. Mi voltunk az első
osztálya.

A felső tagozatban az osztályfőnökünk Kó-
nya Miklósné, Katika néni lett. Neki viszont az
utolsó osztálya voltunk. 

Milyen emlékek maradtak meg a diákévek-
ből? Reggelente biciklivel, télen gyalog men-
tünk az iskolába. Nem emlékszem, hogy nehe-
zünkre esett volna, pedig a falu szélén laktunk.
Ha találkoztunk utcabélivel, barátnővel, úgy
még hamarabb eltelt az idő. A Piac téri iskolá-
ban, az udvar végében két lakást alakítottak ki,

lakói is voltak. Akkor még pottyantós WC-re
jártak a gyerekek. A farsangot a régi kultúrott-
honban tartották. Volt színpad függönnyel, előt-
te a nagy terem, ami mindig megtelt gyerekek-
kel, szülőkkel, nagyszülőkkel. Én királylánynak
öltöztem.

Az iskolás emlékek közül nem szabad elfe-
lejteni a nyári tsz kirándulásokat. Az ott dolgo-
zók gyerekeit ajándékozták meg ezekkel az egy-
hetes táborokkal. Az ország különböző vidékei-
re vitte őket a tsz busza, s szállította a progra-
mokra. A vidám, de tartalmas napok összeállítói
és vezetői Lázár Józsi bácsi és Katika néni
voltak. Csapatokat alakítottunk csatakiáltással,
dalokkal. Különféle, nem szokványos feladato-
kat kaptunk naponta, aminek az eredményéről
este számoltunk be. Sokat túráztunk, fürödtünk,
fagyiztunk. Szép emlékként maradt meg.

Nyolcadik osztály után a Korányi Sándor
Egészségügyi Szakközépiskolában folytattam a
tanulmányaimat. Tíz-tizenegy éves korom kö-
rül történhetett, hogy az egyik ismerőst látogat-
tuk meg a kórházban. A nővérek munkáját lát-
va, meg a tisztaságot, a rendet, akkor határoz-
tam el, hogy én is ezt fogom csinálni. 

Kollégiumban laktunk, hatan egy szobában,
emeletes ágyakkal. Közös vizesblokk, az alag-
sorban étkező.  Jó kis csapat verődött össze, any-
nyira, hogy az egyik szobatársam a fiam ke-
resztanyja lett. Az első évben gyakorlatra szak-
rendelőbe és bölcsődébe jártunk. A második év-
ben az iskola gyakorlótermében tanultuk meg,
hogyan kell a kórtermekben betegeket ápolni.
Mi voltunk a betegek is és az ápolók is. Azután
a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban gyakoroltunk a
sebészeten, a szülészeten, a belgyógyászaton. Em-
lékezetes az első injekció beadása is. Egy idős
bácsinak kellett volna inzulint beadni. Úgy re-
megett a kezem, hogy a bácsi biztatott, nyugod-
tan szúrjam meg, nem fog neki fájni. Persze lát-
tunk megrendítő dolgokat is. 

A vizsga letétele után a Bókay János I. sz.
Gyerekklinikán kezdtem dolgozni. Az első ha-
lálesetet itt értem meg. Nagyon megrázott. Tulaj-
donképpen még én is gyerek voltam tizennyolc
évesen. Átélni egy nyolc éves kisgyerek halálát,
nehéz volt feldolgozni.

Közben férjhez mentem, 1993-ban megszü-
letett Szabolcs nevű gyermekem.

1997 őszén megkerestek Berhés doktor úrék,
menjek hozzájuk a rendelőbe dolgozni. Nem
csak itt, hanem az ügyeleti munkákban is részt
vettem. Sok mindent láttunk, tapasztaltunk itt,

amiből tanulni lehetett. 2000 márciusáig dol-
goztam a doktor úr mellett. Majd az életem úgy
alakult, hogy munkahelyet váltottam. A ZODI-
ÁK-ban sikerült elhelyezkednem, ahol hajókat
építettek. Itt ismerkedtem meg a jelenlegi pá-
rommal.

2010. január 1. óta pedig Ráckevén, a FIDÉ-
LIO nevű otthonban ápoló vagyok. Tizenkét óra
munka két napig, utána két nap pihenő. Kezdet-
ben éjszakai műszakot is kellett vállalnom. Idő-
közben csoportvezető lettem. Szeretem a mun-
kámat. Úgy tekintek az idősekre, mint a nagy-
szülőkre. Jó a viszonyunk az itt lakókkal. 

Szerettem a kórházban is dolgozni, mert ott
látta az ember a gyógyulást, tudta, hogy a bete-
gek zöme meg fog gyógyulni. Én is ehhez segí-
tettem őket.

Itt, az otthonban pedig mi vagyunk az idősek
családja, akik az életük utolsó éveit, óráit pró-
báljuk megkönnyíteni, emberibbé tenni. Sűrűn
találkozunk az elmúlással, amit nem könnyű
feldolgozni.

A továbbiakban is itt szeretnék dolgozni. A
fiam megnősült, Gödre költöztek a párjával.
Most a lakás átalakítása, kialakítása van soron.
Amiben tudunk, segítjük. Remélem, az unokák-
ra már nem sokat kell várni! Igaz, hogy a nyug-
díj még odébb van, de meg fogjuk találni az
alkalmat, időt arra, hogy nagyszülők legyünk.

Sándor Mária
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A címben megjelölt téma igen szerteágazó, alapos kutatómunkát igénylő feladat. Erre vállalkozott Varga Gézáné nyugdíjas tanító néni. A témakör
teljes körű feldolgozása még nem fejeződött be, ám megállapodtunk abban, hogy a már feltárt és összeállított anyagokból rovatot indítunk. Ennek
huszonkettedik részeként Sándor Máriáról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

SÁNDOR MÁRIA

A ballagási kép 1989-ből
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Petõfi 200
Irodalmi teadélután

November 12-én szombaton 16 órakor
a Petrovics-házban

Petőfi Sándor életútjáról előadást tart

VARSÁNYINÉ VARGA IRÉN, 

bölcsész-magyar szakos középiskolai tanár.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Meghívó
November 3-án (csütörtökön)

17 óra 30 perckor

Szabadságharc címmel 

Tóth Péter elõadása
Helyszín: Petõfi Sándor Oktatási és

Mûvelõdési Központ, Dömsöd

Az elõadásra minden irodalomkedvelõ diákot és 
felnõttet szeretettel hívunk és várunk! 

(Az esetleges változásokról a honlapon, közösségi oldalakon
értesítjük az érdeklõdõ közönséget.)

PETŐFI EMLÉKHÁZ ÉS
KIÁLLÍTÓHELY

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

Belépő: 500 Ft.

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

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

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

Az Árpád Múzeum és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Mű-
vészettörténet Tanszéke szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

Tüskés Anna: Bazsonyi Arany grafikái
című könyvének ünnepélyes bemutatójára

2022. október 21-én, pénteken 17 órára 
a Patay László Városi Képtárba (Ráckeve, Kossuth Lajos u. 26.)

Köszöntőt mond: Jáki Réka igazgató
A könyvet bemutatja: Hubert Ildikó irodalomtörténész

Közreműködik: Tüskés Anna művészettörténész és Balatoni Teréz,
Bazsonyi Arany verseinek sajtó alá rendezője.

A könyv kiadását támogatta: Esztergomi Keresztény Múzeum, 
Magyar Művészeti Akadémia, Rühl Gizella.
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Vállalkozókkal történt beszélgetések során
gyakran kiderül, hogy a jogszabályok ismereté-
ben kevésbé járatos szerelőknek, mesterembe-
reknek sok esetben nem is a jogszabályi ren-
delkezések értelmezése okozza a legnagyobb
problémát, hanem bizonyos tények és alapfo-
galmak pontos, de legalább a tartalmában he-
lyes ismerete hiányzik. Jelen írás bevezetés a jo-
gi, illetőleg a jogszabályi alapismeretek elsajátí-
tásához. A későbbi cikkek részben a hiányossá-
gokat kísérlik meg pótolni a gyakrabban előfor-
duló meghatározások tekintetében.

Véletlenszerű kiválasztással megszólított tíz
Pest megyei vállalkozó közül csak ketten sorol-
ták fel hibátlanul, hogy mely vállalkozások mi-
nősülnek gazdálkodó szervezetnek az egyéb-
ként közismert kamarai törvény (1999. évi
CXXI. tv. 2. §) rendelkezése szerint. Ennek is-
meretéhez mindössze a törvény elején található
értelmező rendelkezéseket kellett volna leg-
alább egyszer elolvasni és megjegyezni, hogy a
vállalkozási forma, amelyet a tanácskérő vá-
lasztott, a törvény szerint gazdálkodó szervezet-
nek minősül-e? Ha igen, akkor a törvény gaz-
dálkodó szervezetekre vonatkozó valamennyi
rendelkezése hatályos a kérdésben szereplő vál-
lalkozási formára. Természetesen kivétel lehet-
séges, erre a jogban mindig figyelni kell.

A vállalkozóknak szóló cikkek tartalmazzák
a Nemzeti Jogszabálytár https://njt.hu és a
Magyar Közlöny https://magyarkozlony.hu
ingyenes elektronikus elérhetőségét. 

Az elektronikus elérhetőség mindig naprakész,
frissített szöveget tartalmaz, érdemes a hasz-
nálatát kipróbálni és begyakorolni. Nem várható
visszatérés a jogszabálygyűjtemények és jog-
szabály-módosítások papír alapú változatához. 

A jogszabályok, melyek a gyakorlatban mű-
ködtetik az életünket, szabályozzák tevékeny-
ségünket, azt ember illetve az állam által alko-
tott magatartási szabályok összességének, más
szóval normának nevezzük. A norma követése
biztonságossá, kiszámíthatóvá teszi az életün-
ket, tevékenységünket. A norma megtartása ki-
kényszeríthető, a normával ellentétes magatar-
tás szankcionálható. Azt a tényt, hogy valamely
emberi közösség kialakult vagy meghatározott
norma szerint cselekszik, normativitásnak ne-
vezzük, amely az írott jogot megelőzően már a
nem hivatalos szokásjog elterjedésének idősza-
kában is létezett.

A vállalkozásoknak az őket érintő új jogi nor-
mák létrejöttét, módosítását vagy hatályon kívül
helyezését érdemes figyelemmel kísérnie, lehe-
tőleg a vállalkozás ügyvédje segítségével, mert
az ember, illetve az állam által alkotott jogi nor-
mák változhatnak és változnak is. 

Az ember által alkotott normákon kívül létez-
nek természeti törvények is. Ezek például mate-
matikai, fizikai, biológiai, anyagi és az energiá-
ra stb. vonatkozó szabályok, melyek ember által

megváltoztathatatlan állandó törvények és kivé-
telt nem ismernek. Ember alkotta szabályokkal
senki sem teheti semmissé a gravitáció érvénye-
sülését vagy nem fordíthatja meg a folyók vizé-
nek áramlását az alacsonyabban fekvő tengerek
felől a hegycsúcs felé. Az emberek a természe-
tüknél fogva felismerik a természeti törvénye-
ket, amely a természetes normatudatuk kialaku-
lásához vezet. A természeti törvények sajátos-
ságai az ember létezésétől függetlenül érvénye-
sülnek. A természeti törvényt az ember csak fel-
ismerheti, de megváltoztatni nem képes, szem-
ben az ember alkotta normával, a jogi normával.
Leegyszerűsítve: a természet törvényei ember
által nem módosíthatók.

Összehasonlítás miatt említésre méltó az iste-
ni törvény is, amely kinyilatkoztatásokat, erköl-
csi normákat tartalmaz, de az ember követel-
ménynek tekinti. Mózes írott törvényét a pogá-
nyok nem ismerték, mégis igazodtak hozzá bel-
ső meggyőződésből. A természeti törvényhez
hasonlóan ember nem változtathatja meg.

Az ember alkotta jogi normák önkéntes kö-
vetése annál sikeresebb, minél jobban igazodik
az ismert természeti törvényekhez és a szoká-
sokhoz is. A jogalkotó napjainkban is az önkén-
tes jogkövetésre apellál, erre számít, ebben bí-
zik. Régi mondás, hogy egy közösség minden
tagja mellé nem állítható rendőr, aki felügyeli az
egyén jogkövető magatartását.

Már az alapismereti téma elején célszerűnek
látszik a jogi szemlélet és a helyes jogalkalma-
zás gyakorlati hasznosulásának a vállalkozási
szerződésekben is megjelenő eredményeire fel-
hívni a tisztelt Olvasó figyelmét. A jogi munká-
ban szerzett tapasztalat bizonyította, hogy a
gyakorlatban a legnehezebb az építési, épület-
gépészeti szerelési és a szakipari munkákra vo-
natkozó vállalkozási szerződések tartalmának
összeállítása az elvégzendő munkafeladatok
bonyolult, összetett sokrétűsége és nem ritkán a
szükségszerűen elvégzendő, de előre nem látha-
tó pótmunkák tekintetében.

A jogszabályok helyes alkalmazását segíti a
jogszabályi hierarchia, azaz a sorrend ismerete.
A kkv-szektorban tevékenykedő építő- és szere-
lőipari vállalkozásoknak a törvény, a kormány-
rendelet és a miniszteri rendelet előírásaira van
szükségük leggyakrabban. A törvény általában
keretszabályokat, a kormányrendelet és a mi-
niszteri rendelet részletesebb végrehajtási sza-
bályokat, szükség esetén iratmintákat tartalmaz. 

Így például az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 38/A. §-a rendelkezik a felelős műszaki
vezetői, valamint az építési műszaki ellenőri te-
vékenység gyakorlásáról, de a részletszabályo-
kat a törvény felhatalmazása alapján az építői-
pari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 13. §, a 14. § és a 16. §-a
tartalmazza.

Az építési és bontá-
si hulladék kezelésé-
nek részletes szabá-
lyairól szóló 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM
együttes rendelet –
mint törvényi felhatal-
mazás alapján alkotott
végrehajtási rendelet
– az építési és bontási
hulladék kezelését, a
hulladékkezelés szabályozását az építésügyi ha-
tósági engedélyezési eljárás során, a környezet-
védelmi hatóság feladatát az építési és bontási
hulladék mennyiségének tervezése és elszámo-
lása során, továbbá az építési és bontási hulla-
dék mennyiségének nyilvántartását, valamint az
építési és bontási hulladékok csoportosítását
szabályozza.

Jól előkészített építési-szerelési kivitelezési
tevékenység környezeti hatásait és a hozzá tar-
tozó fogalmakat is érdemes megvizsgálni a
munka megkezdése előtt. A jogi környezet és a
rendelkezésre álló erőforrások áttekintése hasz-
nos lehet a későbbi meglepetések elkerülése
céljából. Fontos a jogi képviselők által készített
vállalkozási szerződések rendelkezéseinek ér-
telmezése is a vállalkozók részére, az akarate-
gyezőségről szóló aláírt nyilatkozat ne csak for-
mális és a jövőbeni polgári perek forrása
legyen.

A jogi környezetet általában a kivitelezési
munka megvalósításához irányadó jogszabá-
lyok és a jogi alapok jellemzik. Szükség lehet
cégjogi (létesítő okirat), adójogi, munkajogi
(SzMSz), építési jogi stb. és az irányadó jogsza-
bályok értelmező rendelkezéseinek ismeretére.
A vezető számára a különlegességek, a szoká-
sostól eltérő megoldások lehetnek figyelemre
méltóak, így például az atipikus foglalkoztatási
formák; a behívás, a munkakör megosztás, több
munkáltató által létesített munkaviszony. Jó
tudni, hogy a Munka Törvénykönyvének (rövi-
den: Mt.-nek) vannak polgári jogi elemei, úgy
kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható.

Alaposan ismerjük meg a megrendelővel és
az alvállalkozókkal kötött szerződések tartal-
mát, a határidőket, a tervdokumentációt, szak-
mai szempontból a kivitelezési munkára vonat-
kozó szabványok, műszaki előírások és a tech-
nológiai utasítások rendelkezéseit. A szerződé-
sekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Mind-
ezek jól jönnek a tárgyalások, szakmai egyezte-
tések és a tervezői művezetések során.

A jogi környezetet érintő tájékozottság cím-
szavakban, az elvégzendő munkához szükséges
mértékben jellemzően a következőkben szere-
pel. Az építési folyamat legfontosabb lehetsé-
ges résztvevői: a tervező, kivitelező vállalkozó,
felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr,

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Jogszabályi alapismeretek gyakorlati alkalmazása
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építésügyi hatóság, építésfelügyelet, építésügyi
szakértő, iparjogvédelmi szakértő, munka- és
tűzvédelmi szakértő.

A jogi környezetet érintő tájékozottságon kí-
vül fontos a kivitelező vállalkozó rendelkezé-
sére álló erőforrások pontos ismerete. Fontos a
munkához szükséges erőforrások, a humán (em-
beri) erőforrás, a pénzügyi erőforrások (hitelek,
hitelkonstrukciók) és a kapcsolati erőforrások
áttekintése. A környezeti erőforrások közül meg-

újuló vízenergiának, szélenergiának és a nap-
sugárzás hasznosításának lehet jelentősége. Fi-
gyelembe vehető még a tanulási erőforrás hely-
zete és a szakmunkás utánpótlás képzése, a kró-
nikus szakmunkáshiány enyhítése céljából a vál-
lalkozás részvétele az újszerű munkahelyi du-
ális képzési programban.

A FIX Televízió a „Vállalkozások és Vásár-
lók” című műsorában 2022. 08. 04-én szakértő
vendég segítségével foglalkozott a „Duális fel-

nőttképzés a munkahelyen” elnevezésű témá-
val. A műsor visszanézhető internetes elérhető-
sége: YouTube / Vállalkozások és Vásárlók /
2022.08.04. A képzésbe történő bekapcsolódás-
sal a vállalkozás csökkentheti a szakmunkáshi-
ányt és növelheti a szakképzett humán erőfor-
rását.

Dr. Csanádi Károly
okl. fővállalkozó, európai uniós kkv tréner

műsorvezető-szerkesztő a FIX TV-ben

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

Hétfő: 10:00–16:00, Kedd: 10:00–16:00, Szerda: 10:00–16:00, Csütörtök: 10:00–16:00, 
Péntek: 10:00–16:00, Szombat, Vasárnap: zárva.

Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl. 
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.

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

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.: 06-20-886-0845
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra, 17 óra.
Kapcsolattartó lelkipásztor: Dr. Almási Mihály

Egyházközségek elérhetõségei Tisztelt 
állattartók!

A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti
rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a Hor-
váth-kert mellett!) rendelési ideje: 

hétfő, szerda, péntek: 18.00–19.00, 
kedd, csütörtök: 8.00–9.00, 

szombat: 8.00–10.00.

– Betegellátás, 

– Védőoltások beadása, 

– Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása,

– Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daga-
nat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), 

– Ultrahangos fogkőeltávolítás, 

– Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készít-
mények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyeztetéssel!)
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akikPERGERNÉ KENESEI KRISZTINA búcsúztatóján részt vettek, egy szál virággal osztoz-
tak fájdalmunkban.
Ezúton is köszönjük dr. Szőnyi Aliznak és Markóné Marikának Szerettünk hosszantartó, gondos kezelését, valamint Gyökeres Andreának az utolsó
hetekben nyújtott lelkiismeretes munkáját. A gyászoló család

Megrendülten állok egykori kollégám,
vezetőtársam, Pergerné Kenesei Krisztina
ravatala előtt. 

Intézményvezetőként számtalan esetben
kezdtem igazgatói beszédemet így: nem bú-
csúzni jöttünk, csak megköszönni. De most
búcsúzni jöttünk, és megköszönni. Búcsúz-
ni szeretett kollégánktól, vezetőtársamtól.
És megköszönni mindazt, amit Dömsödért,
a dömsödi tanulókért, a szülőkért, kollégái-
ért, munkatársaiért tett.

„Mióta létezem – és reményeim szerint a
halálom pillanatáig – a pedagógus pályára készülök” – írta magáról
portfóliójában.

A dömsödi iskolában eltöltött 30 év után, egy szörnyű betegség miatt,
a jóslat sajnos hamar beteljesült.

Pergerné Kriszta, Kriszta néni a tanári pályát nem szakmának, hanem
életcéljának, hivatásának tekintette egész életében. Nevelő-oktató mun-
káját, vezetői feladatait a legnagyobb szakmai alázattal végezte. 

Osztályfőnöki, szaktanári, majd a 2002. évtől kezdődő igazgatóhe-
lyettesi munkáját is a gyerekek iránti szeretet és elhivatottság jellemezte. 

A tanulók nevelését és oktatását egységként kezelte. Fontosnak tartot-
ta a tehetségek gondozását, amely matematikából a szép versenyered-
ményekben mutatkozott meg. De támogatta, segítette a bármely okból
hátrányosabb helyzetű tanulókat is a továbbhaladásuk érdekében.

A szakmai továbbképzésen szerzett tapasztalatait tanítási óráiba is
beépítette. Nagy hangsúlyt fektetett a tanulók motiválására, a jobb ered-
mény eléréséért bizonyított erőfeszítésüket sikerként érte meg. Óráira
mindig alaposan felkészült, alkalmazkodott az osztály összetételéhez,
következetes volt, igényes és pontos, amit a tanítványaitól is igyekezett
megkövetelni.

Törekedett a bizalmi légkör kialakítására, szociális érzékenysége pél-
dás volt, tanulóit is toleranciára, egymás elfogadására nevelte. A konf-
liktusokat, a tanulókkal kapcsolatos problémákat a szülőkkel is őszintén
beszélte meg, de mindig kellő tapintattal, empátiával kezelte azokat.

Tanítványai életét az általános iskola befejezése után is figyelemmel
kísérte, örült sikereiknek, ha segítségét kérték, azt sem utasította vissza.

Igazgatói kinevezésem teljes ideje alatt felsős igazgatóhelyettesként
segítette munkámat. Az, hogy segített, nem is fejezi ki azt az igényessé-
get, precizitást, pontosságot, kitartást és mindenre kiterjedő figyel-
mességet, amit ez idő alatt tanúsított. Köszönöm, és örökre hálás
vagyok érte. 

Szaktanárként és vezetőként is legfőképpen a személyes példaadás-
ban hitt.

Példa volt, és példa ma is. Tudta mindig, hogy „akkor hozod ki a
legjobbat másokból, ha magadból is a legjobbat adod”.  És Ő így tett.

Tanári és vezetői feladatai mellett is folyamatosan képezte magát.
Önképzése elsősorban saját belső igényéből fakadt. Szinte folyamatosan
részt vett valamilyen, az intézmény érdekeit is szolgáló továbbképzésen.

2007-ben közoktatásvezető szakon szakvizsgát tett, 2013-ban pedig
pedagógiai mérés- és értékelés tanára szakon szerzett egyetemi dip-
lomát. Megszerzett tudását nemcsak alkalmazta, de szívesen megosztot-
ta kollégáival is.

„Csak amiben hiszünk, azt hiszik el nekünk mások is.”
És Ő hitt. Hitt az őszinte gyermekarcokban, hitt a szülőkben, hitt a

kollégáiban. Rá mindig lehetett számítani! 
Jó kolléga, jó vezető volt, és szívünkben örökre az marad. A felső ta-

gozat minden gondját-baját szívén viselte, jó kapcsolatot ápolt vezető-
társaival, a tagintézménnyel, a társintézményekkel, a fenntartóval. Se-
gítségére mindig számíthattak. Kitartása, munkabírása példaértékű volt,
és az is marad.

Az iskola volt a szívügye, kevesen tudják, hogy azért mennyi időt ál-
dozott, sokszor a saját családjával tölthető idő rovására is. Így tett még
akkor is, amikor már a gyilkos kór gyötörte testét. Soha nem várt ezért
elismerést, ugyanakkor Ő mindig elismerte mások munkáját, osztozott
sikereikben, maximálisan elismerte az eredményekért tett erőfeszítésü-
ket. Az iskolai eseményeken túl rendszeresen részt vett más intézmé-
nyek programjain, a település társadalmi és kulturális rendezvényein.
Sosem fukarkodott az elismerésekben.

És hogy ez így volt, azt a legnagyobb tisztelettel köszönöm meg, és
köszönöm férjének, gyermekeinek támogató magatartását. Örökké há-
lás maradok érte!

Drága Kriszta! Meg kell hogy szólítsalak!
Sajnálom, hogy nem tudtam elégszer elmondani Neked, amit el kel-

lett volna! Azt, hogy köszönöm, hogy nekem olyan sokat segítettél,
hogy menynyi terhet levettél a vállamról, amikor nekem is nagy szük-
ségem volt rá. Azt, hogy megfontolt tanácsaidra mindig számíthattam.

Sajnálom, hogy nem tudtam elégszer elmondani, hogy köszönöm,
hogy minden kollégából igyekezted a legjobbat kihozni, szakmai tapasz-
talataiddal segítetted őket. Köszönöm, hogy egyengetted a pályakezdő
kollégák útját, hogy munkatársaid gondjait, problémáit megértetted, és
azokra mindig a legjobb megoldásokat kerested. Köszönöm, hogy min-
dig, mindenhol felelősen képviselted az iskolát, ha kellett, a konfliktusokat
is felvállalva, kiálltál a kollégákért, az intézmény szakmai érdekeiért.

Hálás vagyok, hogy olyan sok évig együtt dolgozhattunk, hogy bizal-
madba fogadtál, hogy olyan sokat tanulhattam Tőled kitartásból, pozitív
világlátásból, az élet szeretetéből.

Fájó szívvel búcsúzom Tőled, a kollégák és munkatársak nevében is!
Most elment Ő közülünk, de nem tűnik el! Úgy tett, mint Weöres Sán-

dor versének tóba siető patakja: 
„Emberkém, nem halok meg ott,
nagy víz borít rám fény csíkot, 
nem vész el egy cseppem sem, nem.
Csak nem lát többé senki sem.”
A jó Isten adjon örök nyugodalmat számodra!
Soha nem múló tisztelettel és szeretettel: 

Mészáros Pálné
a Széchenyi István Általános Iskola nyugdíjas intézményvezetője

Búcsú Pergerné Kenesei Krisztinától, a
tanártól, kollegától, igazgatóhelyettestõl
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Temetõi közlemény
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy akik a dömsödi

temetőben 1997-ben vagy korábban váltották meg szeretteik
sírhelyét, annak a törvény értelmében – 25 év elteltével –  a sír-
helymegváltás érvényessége idén lejár. 

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

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

Tel.: 06-24-434-477.

Köszönettel: 

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség 
Presbitériuma

Temetõi istentiszteletek
Halottak Napja alkalmából

2022. október 30-án (vasárnap)
15 órakor a dömsödi református temetőben,
16 órakor a dabi temetőben.

Meghívó
A Reformáció ünnepén,

2022. október 31-én  
hétfőn este 5 órakor

a dömsödi református 
templomban tartandó 

ÜNNEPI 
ISTENTISZTELETRE. 

Erre az alkalomra szeretettel
hívunk és várunk 

minden kedves testvérünket!

November 2.-ához közeledve egyre gyakrabban fordulunk meg
a temetőben, felkeresve elhunyt hozzátartozóink sírjait. Emléke-
zünk, egy-egy szál virággal, mécsessel, felidézve a közös emléke-
ket. Idén is így lesz, biztosan, de vajon mindig így volt és mindig
ide a dömsödi vagy a dabi temetőbe temetkeztek? A kérdés jogos!
Dömsöd tekintetében különösen érdekes a felvetés, hiszen vala-
mikor két település is volt közigazgatási területén, úgymint Döm-
söd és Dab. Saját templommal és temetővel rendelkezett és ren-
delkezik a mai napig.

Érdekesség, hogy mindkét település temetője, az Öreg temető,
egymás mellett, a mai Thököly és Határ út közti szakaszon húzó-
dott. A népesség növekedésével a települések határai kitolódtak, a
községek a 19. század második felére temetőik áthelyezését fon-
tolgatták, ami végül meg is történt. A felparcellázott terület beépí-
tésével Dömsöd és Dab összeépült, majd 1939-ben közigazgatási-
lag is összevonásra került. Az Öreg temetőbe a dömsödiek 1874-
ben, a dabiak 1875-ben temetkeztek utoljára. A temető végleges
bezárása 1906-ban történt meg. A dabi református egyház irattá-
rában található levelek igazolják, hogy az egyház a falu elöljá-
róitól kért területet temető létesítésére. Miután ez a kérés elutasí-
tásra került, a falu vezetése, a község közlegelőjéből biztosított te-
rületet az új temetkezési helynek, mely később is a falu tulajdo-
nában maradt. Ez a temető ma Dabi temető néven ismert. Döm-
södön az új református temető a falutól északi irányban terül el. A
terület és a temető ma is az egyház tulajdonát képezi. Az új teme-

tőbe először 1875-ben temetkeztek, ma pedig a kor elvárásainak
megfelelően már urnafalba is helyeznek hamvakat. Legfiatalabb
temetőnk a katolikus temető, amit 1926 novemberében Csík
József plébános szentelt meg.

A Petőfi Emlékház és Kiállítóhely udvarán egy tucat fejfát pillant-
hat meg a látogató. Lelőhelyük szinte kivétel nélkül a dömsödi te-
mető. Feliratuk, finom díszítésük az esőnek, fagynak köszönhetően
megkopott. Csak formájuk és méretük árulkodik, kié is lehetett egy-
kor a síremlék. Elvétve néhány darab eredeti helyén még fellelhető,
de többségük megsemmisült vagy kőfaragott síremlékre cserélődött.
A kőfaragott síremlékek anyaga, formája az évtizedek alatt adott
korszak divatja szerint változott. Ma is megtalálhatóak, de gyakran
szembesülünk a búcsúzás vagy emlékezés egészen egyedi megje-
lenésével vagy szó szerint meg nem jelenésével. Napjainkban egyre
divatosabb a hamvasztás, amit aztán szétszórnak vízsugárral vagy a
Dunába szórnak, esetleg a lakás egyik szegletébe helyeznek el, vagy
jó esetben a temetőbe. A búcsúztató szertartások is nagyon sokfélék,
lehetnek egyháziak, polgáriak, vagy csak teljesen személyesek.
Mindez azon múlik, hogy az elhunyt hozzátartozói hogyan kívánnak
végső búcsút venni szerettüktől.

November 2-án egy-egy szál gyertyával, virággal, koszorúval
keressük fel elhunyt szeretteink nyughelyét és emlékezzünk rájuk!

Vass Ilona

Régi és új temetõk, változó szokások és az
emlékezés
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Várható megjelenés: november 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, Földvári Attila,

Katona Krisztián, Kopor Tihamér, Mészáros Pál-
né, Ócsai Julianna, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz

József, Stomfoliné Józsa Piroska, Szabó Péter,
Szarka-Huszár Nikolett, Varga Gézáné, Vargáné
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Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 

Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: 06-20/485-6060, 06-24-435-103
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!)
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46.
Tel.: 06-70/605-7056, 06-20-628-9447
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 7.30-
11.30 óráig, kedd: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46. 
Tel.: 06-20-550-0364
Rókusfalvy doktornő 2021. július 1-től
nyugállományba vonult. Helyettesítését
Szőnyi doktornő és Wagner doktor úr lát-
ja el az alábbi rendelési idők szerint: 
„A” hét (páros hét): dr. Szőnyi Aliz
Hétfő: 8:00–10:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 8:00–10:00, Csütörtök: 15:00–17:00,
Péntek: 12:00–14:00.
„B” hét (páratlan hét): dr. Wagner Viktor
Hétfő: 11:00–13:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 11:00–13:00, Csütörtök: 17:00–19:00,
Péntek: 12:00–14:00.
A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelés 2022. január 3-tól
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság út 46.
Új telefonszám!
Tel.: 06-20-259-9647
e-mail: gyerekorvos@domsod.hu
Dr. Dékány György gyermekorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 14.00–17.00
Kedd: 8.00–11.00
Szerda: 14.00–17.00
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 8.00–11.00
Tanácsadás: szerda 12.00–14.00

Fogorvosi rendelés: Dr. Stiller Zsolt 
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: 06-20-369-6408
Rendelési idő: Hétfő: 08.00–13.00
Kedd: 8.00–13.00 és 13.00–18.00
Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: (sürgősségi ellátás esetén dr. Er-
dey Katalin Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
tel.: 06-24-260-002)
Péntek: 8.00–13.00

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 – 18.00 
Szombaton: 8.00 – 12.00

Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720

Születtek:
Rim József – Orosz Kinga 

LUCA
Németh János – Ádám Viktória 

ZALÁN SÓLYOM
Czikora Máté – Horváth Zsuzsa

ÖRS

Házasságot kötöttek:
Bak Adrienn – Fehér Károly
Szabó Vivien – Zsebők Attila
Géza Éva – Csordás Sándor

Elhunytak:
Marton György 71 éves
Gyökeres Józsefné Blaskó Mária 87 éves
Juhász István 72 éves
Pergerné Kenesei Krisztina 56 éves

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

Anyakönyvi hírek

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

06-70-634-5434

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a rendőrség segélyhívó száma 
a 112-es központi szám.

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

domsodote@gmail.com

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485
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Kérjük, támogassák munkánkat, egyesületün-
ket továbbra is!

Dömsödi Tűzoltó Egyesület 
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Adószám: 18688320-1-13 
Számlaszám: 51700272-10903818-00000000
Takarékbank
Személyes támogatás esetén kérem keresse-

nek a 06-20-232-7042-es telefonszámon.
Cégek támogatást is várjuk, az ő esetükben

igazolást kiállítunk a támogatásról, hogy azt ké-
sőbb adózásukban fel tudják tüntetni!

Beavatkozások
Újabb hónap telt el. Újabb riasztásokon va-

gyunk túl.
Szerencsére a csapadékos időjárásnak köszön-

hetően a vegetációs tüzek megszűntek.
Ez a hónap nyugalmasabb volt, mint az eddi-

giek, mert összesen csak 4 esetben riasztották
egyesületünket.

Szeptember 10-én rádión kaptunk riasztást,
mely szerint Ráckeve Szent István téren az OTP
előtt egy gépkocsi füstöl. Az esethez a vonulást
a ráckevei kollegákkal kezdtük meg, de még a
szerek kiérkezése előtt vissza lettünk forgatva,
mert kiderült, hogy nem tűzeset, hanem műsza-
ki hiba miatt füstöl a gépkocsi motortere, így
tűzoltói beavatkozást nem igényel.

Ugyanezen a napon ismét rádión kaptunk
riasztást tűzesethez: az Angyali-szigetről erős
füstölést tapasztalnak.

Ide is a ráckevei kollegákkal együtt vonul-
tunk. A helyszínre történő kiérkezést követően a
kevei kollegák csónakon megközelítették a te-
rületet, ahol a felderítés során kiderült, hogy a
házak mögött zöldhulladékot égetnek, nem épü-
let ég. Így egységünkre nem volt szükség, és mi
bevonultunk. A ráckevei kollegák a rendőrség-
gel közösen jegyzőkönyvet vettek fel, és a ren-
dőrség feljelentést is tett az ügyben. 

Szeptember 15-én „gázömléshez” riasztották
egységünket. 

A jelzett helyen egy három és fél tonnás kis
tehergépkocsi a gázcsonknak tolatott, ami emi-
att annyira megsérült, hogy a rajta lévő csap le-
szakadt, és a cső teljes keresztmetszetében „öm-
lött” a gáz.

Egységünk a területet lezárta, egy védősugár
fedezete mellett kéziszerszámok segítségével a
csövet körbeásta és a védőcsövet eltávolította,
így már el tudtuk szorítani a műanyag gázcsövet
és megszűnt a gáz kiáramlása. 

A Tigáz kiérkezését követően egységünk és a
ráckevei kollegák meg a rendőrség, polgárőrség
is állomáshelyére vonult.

Szeptember 18-án fakidőléshez kaptunk ri-
asztást Dömsöd – Apaj összekötő útra. 

Itt a szeles időben magánterületről egy kb. 12
méter magas szürkenyár fa kidőlt és a fél útpá-
lyát elzárta. 

Egységünk a káresetet egy motoros fűrész
segítségével felszámolta. 

104. riasztásunk szeptember 24-én este volt,
amikor is egy Mercedes típusú gépkocsi auto-
mata segélykérő rendszere bejelzett.

A jelzés szerint Dömsöd – Tass között az 51-
es főúton van az esemény. 

A ráckevei és a dömsödi tűzoltók, a Dömsödi
Polgárőrség és a rendőrség is a szakaszt több-
ször is végigjárta, de káresetet nem talált.

Valószínűleg műszaki hiba miatt téves volt a
segélykérés.

Sikeres pályázatot zártunk ebben az évben is,
amit a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség kö-
zösen írt ki az önkéntes tűzoltó egyesületek szá-
mára. Idén ismét szakfelszerelésekre és egyéni
védőeszközre pályáztunk, mert a nagy igénybe-
vétel miatt folyamatosan cserélni kell ezeket.

A pályázatban „B” és „C” méretű nyomóol-
dali tömlőket, tűzoltó védőkesztyűt, egy személy-
kereséshez szükséges akkumulátoros keresőlám-
pát, valamint egy EDR rádiót nyertünk összesen
750.000 forint értékben.

Az eszközök egy része saját beszerzésben
történik, amelyek megtérítése később a pályázat
terhére valósulhat meg, a másik részét a BM
OKF szerzi be és adja át majd valószínűleg de-
cemberben.

F O N T O S ! ! ! ! !
Lassan, de biztosan érkezik a hideg, ezzel pe-

dig a fűtési szezon. Hosszú évek óta a legtöbb
házban a gázfűtés volt használatban, a fával vagy
a szénnel történő fűtés nem.

Éppen ezért is kérjük, hogy mielőtt a magas
gázárak miatt sokan visszatérnének a szilárd fű-
tőanyagokhoz, a fűtőrendszert, a kémény előtte
vizsgáltassák meg szakemberrel.

Nagyon fontos, hogy a kémény megfelelő ál-
lapotban legyen, mert ha hibás, hiányos, akkor
gyorsan tüzet tud okozni, és az pedig percek
alatt el tud hatalmasodni a tető héjazatán.

A kéményseprő szolgáltatást a Katasztró-
favédelem kéményseprői magánszemélyeknek
INGYENESEN végzik! 

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

A „kicsi Steyr” felújítási projekt is halad,
több hét, majd 3 hónap megrendelés, várakozás
után szeptember 27-én megjött a kerékfékmun-
kahenger, amelyre vártunk. Továbbra is várjuk
még a fék munkahenger karmantyúkat is az
osztrák teherautós boltból. Ezeket tartalékban
rakjuk el, ha ismét hiba lenne a fékkel, gyorsan
tudjuk javítani. Elkészült a málhatér-világítás,
és a külső munkalámpák is felkerültek. A javítá-
si sorrendben a kormánymű folyásának kijaví-
tása és a víz szivattyú szétszerelése jön. 

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!
Segítse 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

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

Szeptember hónapunk
Képek csak
illusztrációk
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