
Ahogyan folyamatosan változik a világ körülöttünk, úgy változik szű-
kebb környezetünk, azon belül is viszonyunk a közösséghez, a barátaink-
hoz, a településünkhöz. Ez volt a tizenharmadik Falugyűlés, amelyen pol-
gármesterként részt vettem, de emlékszem az ezt megelőző időszakra is,
amikor tizenkét éven keresztül képviselő voltam. Még a „hőskorban” to-
longtak az emberek az OMK-ban egy-egy Falugyűlés alkalmával, szinte
egymás szavába vágva próbáltak tanácsot adni az önkormányzat tisztségvi-
selőinek! Az évek során egyre kevesebben éreztek késztetést arra, hogy
meghallgassák az aktuális önkormányzati tájékoztatót, és esetleg ötleteikkel
segítsék nagyközségünk előrehaladását. Mára már csak harmincegynéhá-
nyan maradtak azok, akik úgy gondolták, hogy néhány órát együtt töltenek
Dömsöd választott vezetőivel, és a közös gondolkodás hátha gyümölcsöző
lesz a jövőre nézve!? Nagyon kérem, az előző mondatokat ne vegyék szem-
rehányásnak, csak a tényt rögzítettem! A mai informatikai fejlődést látva el
tudom képzelni, hogy néhány év múlva egy település vezetése már csak
elektronikusan tartja a kapcsolatot az ott élőkkel. Így lehet ez még akkor is,
ha személytelensége miatt nekem nem nagyon tetszik az emberi kapcsola-
taink elgépiesedése! 

No, de vissza a Falugyűléshez! A megszokott forgatókönyv most sem
változott. Először vendégeink szóltak a jelenlévőkhöz, szakterületük sze-
rint. Dr. Tóth Károly rendőr alezredes a közbiztonsággal, Bodonyi-Kovács
Tamás a DAKÖV Kft. főmérnöke az ivóvíz, a csatorna problémáival, Sza-
bó Gábor, a Kunépszolg Kft. ügyvezetője pedig a hulladékszállítás problé-
máival foglalkozott. Elsősorban a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdés-
felelek után Dr. Bencze Zoltán által összeállított prezentáció segítségével
idéztem fel az elmúlt négy és fél év történéseit. Sikereket, kudarcokat egy-
aránt! A mai napig kudarcként élem meg az útjaink állapotát. Az idei hat ut-
cát érintő felújítás ellenére hiányérzetem van azért, mert még mindig van-
nak olyan burkolatlan útjaink, amelyek esős időben szinte járhatatlanok. A
legnagyobb baj az, hogy nem is látom azoknak a százmillióknak a forrását,
amelyeket a jövőben erre költhetnénk! Egyértelmű sikernek tartom viszont
azt, hogy a Képviselő-testület döntéseként, egy teljesen új eljárást próbál-
tunk ki az ivóvizünk fertőtlenítésére! Külön is jónak tartom, hogy az egész-
séges ivóvizünk élvezeti értéke, „aromája” visszatért a tíz évvel ezelőttihez!

Még egy dologról szeretnék írni a Falugyűlés kapcsán. Nem nagyon
szoktam biztatni senkit sem arra, hogy olvasson el egy a facebookon talál-
ható írást. Most mégis erre inspirálom Önöket! Ispán Imre volt az egyik
dömsödi polgár, aki végighallgatta a három és fél órát, és az ott hallottak
ösztönözték arra, hogy egy irodalmilag is kiváló esszében foglalja össze
azt, hogy mit is gondol közös dolgainkról! Facebook oldalán érdemes el-
olvasni mindenkinek, de hangsúlyozottan a fiataloknak ajánlom! Több
mint gondolatébresztő írás! 

Türelmetlenül várjuk a tavasz közeledtét, várjuk a földfagy kiengedését,
hogy azonnal kezdeni tudjuk a kátyúktól hemzsegő utcák reparálását. És
ez csak egy dolog a rengeteg elvégzendő feladat közül, amely az év során
vár ránk! 

Legnagyobb sajnálatomra ismét egy fiatal munkatársunk haláláról kell
írnom! Fehér Péter a település-fenntartási csoportunk megbecsült tagja
volt, aki emberi tisztességével, szakmai kvalitásával méltán vívta ki kollé-
gái, ismerősei elismerését! Tragikus halálával szinte pótolhatatlan űrt ha-
gyott maga után!

Már a januári írásomban foglalkoznom kellett volna a tűzoltó egyesüle-
tünkben bekövetkezett változásról. Ispán Ignác képviselőtársam, aki ti-
zennyolc éven keresztül elnöke volt az egyesületnek, lemondott tisztségé-
ről, és a tagság Dr. Bencze Zoltánt választotta meg vezetőjének. A lekö-
szönő elnöknek – a dömsödi emberek nevében is – köszönöm az eddigi
munkáját, míg a most megválasztottnak minden jót kívánok a nem köny-
nyű feladathoz!

Befejezésül, továbbra is kérem, hogy adójuk 1 százalékát rendeljék a
Dömsödért Alapítványnak! Adószámuk: 18668456-1-13. 

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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2018-as évben a csoport állandó és közmun-
kás dolgozói sok feladatot végeztek el Dömsöd
Nagyközség közterületein és közintézményei-
ben. A karbantartási munkák mellett saját beru-
házásokat is kiviteleztünk, illetve futó vagy kez-
dődő pályázati munkákba is besegítettünk vagy
munkafolyamatokat el is végeztünk.
Január:
Térkő gyártása (helyben)
Karácsonyi fények leszerelése
Közterületi kukák ürítése, szemétszedés (Nagy-
tanyai út, Dunavecsei út, Tehenészeti út)
Petőfi híd előkészületi munkálatok: Dunasor,
Gesztenyesor padka leszedése, út szélének mur-
vázása hengerelése (hídépítés miatt elkerülőút),
gallyazás
Ráckevei út kátyúzása, csatornaparti út javítása
(Komatsu), gallyazás
Február:
Térkőgyártás (helyben)
Táncsics utca kátyúzása
Bajcsy – Táncsics sarkán lévő murvás parkoló
javítása 
Dózsa Gy. úti óvoda WC csempejavítása 
Középső út, Középső-Duna parti út kátyúzása
(hídépítés miatt elkerülőút), gallyazás
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés  

Elterelőutak kitáblázása
Petőfi híd korlátok leszerelése, elszállítása
Közterületi kukák ürítése
Széchenyi Általános Iskola gázóra takaró készí-
tése, felszerelése
Március:
Zöldfelület-karbantartás
Térkőgyártás (helyben)
Közterületi kukák ürítése, szemétszedés 51-es
főút mellett Kiskunlacháza irányába közigazga-
tási határig
Dabi óvoda szennyvízcsőtörés kiásása, javítása
(tehergépkocsi az udvaron ráhajtott a tisztító
nyílásra)

Középső út, Ráckevei út újrajavítása 
Március 15-re zászlók kihelyezése, leszedése
Kossuth L. u. 142. szociális lakás felújítása (csem-
pézés, víz- és villamoshálózat cseréje, festés)
Petőfi híd vízeltávolítás zagyszivattyúkkal már-
cius 9-én pénteken, 10-én szombaton, 11-én va-
sárnap
Zöldkereszt kültéri világítás kiépítése
Április:
Zöldfelület-karbantartás
Közterületi kukák ürítése, szemétszedés 51-es
főút mellett Tass irányába közigazgatási határig
Petőfi híd földmunkálatok végzésében besegí-
tés (Komatsu), új korlátok felszerelése, aszfalt-
vágás (dilatáció)

Középső út, Ráckevei út újrajavítása 
Híd közvilágításához szükséges elemek a hely-
színre történő szállítása (Iveco), közmű árok ki-
ásása (Komatsu), visszatemetése, kandeláberek
felállítása, rögzítése

Kossuth L. u. 142. felújításának folytatása
Országgyűlési választásokra körönként szava-
zófülkék helyszínre szállítása, felállítása, elbon-
tása, elszállítása
Tavaszi szünetben OMK tálaló konyha csövei-
nek elburkolása
Petőfi park, önkormányzat előtti park térvilágí-
tás felújítása, bővítése
Gyerekház tetőterében mért főkábel cseréje
Villanyoszlop-állítás kondi parkhoz, térvilágítás
és kamerák elhelyezése
Kondi park területének teljes kitisztítása (volt
gyakorlókert)

Május:
Zöldfelület-karbantartás
Közterületi kukák ürítése, szemétszedés Petőfi
utca, Petőfi-fa, Dózsa György út
Színpad és sátrak állítása rendezvényre, ezek el-
bontása, terület takarítása
Petőfi – Szabadság úti telek tereprendezése
Középső út, Ráckevei út újrajavítása 
Dabi szigeti út javítása
Petőfi sarki telek járda kitűzése, helyének kitük-
rözése, betonozás, térkövezés
Vásártéren zöldhulladék darálása
Kossuth Lajos úti fedett buszmegálló készítése,
telepítése (Kovács bolt)
Gyermekjóléti és családsegítő irodába új íróasz-
tal készítése
Június:
Zöldfelület-karbantartás
Közterületi kukák ürítése, szemétszedés Rákó-
czi út, Vasút út
Hal-Víz Napok sátrak, színpad állítása
Középső-Dunapart, Petőfi út kosaras autóval
gallyazás, nyesedék-elszállítás
Bajcsy sarki telken kerítésbontás, szellőzők ki-
bontása, betontörés
Dabi óvoda vakolatleverés, szárító vakolat fel-
hordás

Településgazdálkodási csoport 2018-as évben
végzett tevékenysége
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Gyereknap színpad és sátrak állítása rendezvényre
Iskolák udvarai, illetve közterületi részeinek ren-
dezése, szemétszedés, ballagásra készülés 
Nagytanyai út javítása
Fogoly köz, Rigó, Fácán, Veréb, Páva utcák ja-
vítása
Rendkívüli viharkárok felszámolása
Július:
Gyereknap színpad és sátrak elbontása, terület
takarítása
Zöldfelület-karbantartás
Közterületi kukák ürítése, szemétszedés Tamási út
Dabi óvoda konyha csempejavítás, járdajavítás
Bajcsy sarki telek vízelnyelő készítése, dréncső-
fektetés, visszafedés
Dömsödi Napok színpad és sátrak állítása, szé-
kek, asztalok szállítása, elrendezése

Péntektől vasárnap estig folyamatos ügyelet a
rendezvények alatt
Hétfőn sátrak, színpad elbontása, terület takarí-
tása
Kőrisfa utca gallyazása, nyesedék elszállítása,
illegális szemétlerakó felszámolása
51-es főút benzinkút előtti fák gallyazása
Augusztus:
Zöldfelület-karbantartás
Közterületi kukák ürítése, szemétszedés Védgát
OMK tálaló konyha felújítás: csempézés, járó-
lapozás, asztalosaink új bútorokat készítettek
Hajós-kastély mennyezetvakolat leverése, mér-
nöki felméréshez tetőterének lepakolása
Sportcsarnok fogadóterének lapozásának javítása
Strand színpad állítás autóstalálkozóra, bontása
Augusztus 20-ra Középső-Dunapart szemétsze-
dés és útpadka-javítás, zászlók kihelyezése, le-
szedése
Kőrisfa út szélesítése, árok vonalának kijelölése,
szintezése, árok kiszedése, bejárók becsövezése
Sportcsarnok lépcsőfedő féltető bontása (32 m)

Szeptember:
Zöldfelület-karbantartás
Közterületi kukák ürítése, szemétszedés 51-es
út településen belül
Sportcsarnok kültéri lépcsőjének vakolatbontá-
sa, újravakolása, járófelület javítása, simítása
Bajcsy telek út alap kitűzése, kiszedése, terep-
rendezés
Kátyúzás Széchenyi út, Haladás utca, Határ út,
Vörösmarty út
Kőrisfa utca gépek utáni helyreállítása, kiter-
melt föld elszállítása
Sportcsarnok lépcsőfedő féltető vasszerkezet
felépítése 
Új íróasztal készítés konyha élelmezésvezetőnek
Október:
Zöldfelület-karbantartás
Közterületi kukák ürítése, szemétszedés Tamási út
Bajcsy sarki telek pincesíp zsaluzása, betono-
zás, előtető pilléralap készítés
Hajós-kastély belső mennyezetek Dóka lábak-
kal történő alátámasztása 

Közműfal (pengefal) készítés (alapásás, beto-
nozás, zsalukőrakás)
Sportcsarnok lépcsőfedő féltető polikarbonát
burkolat felszerelése, szegése
Vásártér zöldhulladék darálása
November:
Közterületi kukák ürítése 
Petőfi híd járda befejezése (térkövezés, betono-
zás) Kis-Dunapart útig
Bajcsy ablaktartó pillérek készítése
Faültetések 51-es főút, 15 fa pótlása, Petőfi sar-
ki telek akác és vérszilva ültetése
Katolikus templom alapkőletételéhez sátorállí-
tás, -elbontás
Karácsonyi fények ellenőrzése, feljavítása
Hajós-kastély tégla pakolás raklapra 
Hajós-kastély előtti járda elbontása, közmű árok
kiásása (elektromos hálózat, földkábel), helyre-
állítás
Attila utca 2. szám alatt felajánlott fenyő kivá-
gása, elszállítása, Petőfi parkban felállítása

Baross utca, Dunavecsei út (földes rész a játszó-
tér mögött) megtolása
Sportcsarnok lépcsőfedő féltető csatorna felsze-
relése és vízelvezetés kiépítése az árokrendsze-
rig, lépcsőfeljáró világítás kiépítése 
Bojlercsere szolgálati lakásban
December:
Közterületi kukák ürítése
Térkőgyártás (helyben)
„Kék” híd lépcsőinek akadálymentesítése

Karácsonyi díszek felhelyezése (OMK épü-
lete és parkja, központ, 51-es főút dömsödi
és dabi részén, Szabadság és Bajcsy-Zsi-
linszky úton)
Bojlercsere 1 darab szolgálati lakás, 2 darab
szociális lakás
Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés

Alkalomszerűen:
Közérdekű munka büntetésesek foglalkoztatá-
sa, felügyelete, kapcsolattartás pártfogóval,
rendőrséggel, munkaügyi hivatallal.

Készítette: Pongrácz József
Kelt: Dömsöd, 2019. január 28.

Láng András
településgazdálkodási csoportvezető

Pongrácz József
településgazdálkodási csoportvezető-

helyettes
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Ügyfélfogadás az
OMK-ban:

Hulladékszállítással 
kapcsolatosan:

péntekenként 13-18 óráig.

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

A Polgármesteri
Hivatal ügyfél-
fogadási rendje

Nap Idő
Hétfő 8.00–12.00, 

13.00–17.30
Kedd Nincs
Szerda 8.00–12.00, 

13.00–16.00
Csütörtök Nincs
Péntek 8.00–11:30

dr. Bencze Zoltán jegyző

Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete
korábban döntött arról, hogy a község település-
rendezési eszközeinek teljes felülvizsgálatát, il-
letve új településrendezési eszközök készítését
nem kezdi meg.

A településen jelentkező fejlesztési igények
több esetben szükségessé teszik a fejlesztendő
területre vonatkozóan a rendezési terv módosí-
tását.

A vállalkozások segítése érdekében a képvi-
selő-testület a településrendezési eszközök
részleges módosítását kezdeményezi. Ezért ösz-
szegyűjti mindazon változtatási kérelmeket,
melyeket a kérelmezők – a fejlesztési elképzelé-
sükkel összhangban – módosításra benyújtanak.

A benyújtott változtatási kérelmek vélemé-
nyezési dokumentációjának elkészítésére együt-
tesen kér ajánlatot. 

A településrendezési eszközök módosítási
igényét a következő adatok megadásával ad-
ják le írásban a polgármesteri hivatalban a
polgármesternek vagy a képviselő-testület-
nek címezve:
– kérelmező  neve, címe, egyéb elérhetősége
(telefon, e-mail),
– a módosítással érintett ingatlan(ok) címe,
helyrajzi száma, nagysága,
– a területen tervezett fejlesztési elképzelés is-

mertetése, esetleg tanulmányterv,

– a terület jelenlegi övezeti, építési övezeti be-
sorolása,

– a módosítással elérni kívánt övezeti besorolás
megjelölése, vagy a fejlesztés megvalósításá-
hoz szükséges beépítési paraméterek és egyéb
feltételek ismertetése,

– ha a módosítást követően új beépítésre szánt
terület fog létrejönni, akkor nyilatkozat arról,
hogy a település mely területén tud területet
felajánlani a biológiai aktivitás érték fenntar-
tása miatt erdőpótlásra,

– nyilatkozat, hogy a tervezett fejlesztést a telepü-
lésrendezési eszköz módosítás hatályba lépésé-
től számított három éven belül megvalósítja,

– nyilatkozat arról, hogy a módosítási eljárás le-
folytatásához szükséges dokumentáció elké-
szítésének költségét – kérelmére eső rész –
részben (összeg megjelöléssel) vagy teljes
egészében vállalja.
A településrendezési eszközök módosítá-

sára irányuló kérelmek leadási határideje:
2019. március 14.

További információ a foepitesz@domsod.hu
e-mail címen, vagy csütörtökönként 9-15 óra
között a polgármesteri hivatalban a főépítész-
nél. Előzetes időpont-egyeztetés a 06-30-900-
5898 telefonszámon.

2019.01.31.  Bencze István
polgármester

Tisztelt Dömsödi Polgárok, Vállalkozások!

Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete
február 1-jére falugyűlést hívott össze. Ilyenkor
a község vezetése hagyományosan az új eszten-
dő elején értékeli előző évi munkáját. Meghí-
vást kapnak a víz- és hulladékszolgáltató köz-
művek és a rendőrség. Képviselőik, rövid tájé-
koztatást követően készséggel válaszolnak a la-
kosság által feltett kérdésekre. Így volt az idei
esztendőben is. Az elhangzottak alapján a szol-
gáltatások minősége kielégítő, zökkenőmentes
volt mind a csatorna-, a víz- és a hulladékszállí-
tás területén. A rendőrségi beszámolóból szin-

tén azt hallhattuk, hogy a közbiztonság területén
rendben működnek a dolgok. A Ráckevei
Rendőrkapitányság és a Kiskunlacházi Rendőr-
örs kiemelt figyelmet szentelnek Dömsödnek.
Kiskunlacházához 11 település tartozik, munká-
juk elvégzéséhez Dömsöd községtől kapják a
legtöbb segítséget. 

A folytatásban Bencze István polgármester
úr tartott beszámolót. Összefoglalásában a
2014-2019 között megvalósult beruházásokat,
fejlesztéseket ismertette. Ezt követően a jelen-
leg futó és a tervezett beruházásokra is kitért.

A falugyűlés utolsó szakaszában tehették fel
hozzászólásaikat, kérdéseiket a jelenlévők.

Vass Ilona

Kisebbségi képviselõi fogadóóra!
LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke minden héten hétfőtől péntekig

délután 15.00-től 16.00 óráig 
tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tókert u. 13. 

Falugyûlés 2019-ben

Fotó: Vass
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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 2018. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek, egyesületek 
s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DDÖÖMMSSÖÖDDÉÉRRTT
AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY

részére.

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

költségvetéséből nem tud
támogatni.

AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::
11118888666666668888444455556666 -- 1111 -- 11113333

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

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

Művészeti Iskolát. 

Ezúton kérjük az adófizetőket, 
hogy adójuk 1 százalékával támogassák

az iskolát az alapítványon keresztül.

Az alapítvány neve: 
Pro Musica Alapítvány Dömsöd, 

adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel és köszönettel: 
a kuratórium

Rendelkezés az 1%-ról
Dömsödért Alapítvány

Megjegyzés rovatban: 

Céltámogatás DUSE részére
Adószám: 18668456-1-13

11742070-20009991

2019-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy tá-
mogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesü-
letet adója 1%-ával a
2018. évi adóbevallása-
kor, függetlenül attól, hogy ki is készíti el a
bevallását. Nyilatkozzon a „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület javára! Nagylelkű
felajánlását, támogatását előre is köszönjük.

Egyesület adószáma: 18670062-1-13
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület

Adója 1%-ának felajánlása nem kerül önnek egy fillér-
jébe sem, de ezzel hozzájárulhat családja, értékei, a saját

és a közösség biztonságának javításához.
Ha Ön úgy dönt, hogy adója 1%-át egyesületünknek

ajánlja fel, akkor kérjük használja ezeket az adatokat:

A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: Dömsödi Tűzoltó Egyesület

SZJA 1%
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink javára

ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:

– Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

– Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

– Magyarországi Baptista Egyház technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!
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A békéltetés ingyenes, rövid időtartamú,
szakszerű bíróságon kívüli vitarendező eljárás.
Célja az egyezség létrehozása a fogyasztó és a
vállalkozás között keletkezett jogvitában. Ha az
egyezség nem jön létre a felek között, akkor a
békéltető testület eljáró tanácsa a rendelkezésé-
re álló bizonyítékok és a felek nyilatkozatai
alapján az ügyben döntést hoz. 

A Pest Megyei Békéltető Testület a Pest
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereske-
delmi és Iparkamara mellett működő független
testület. Hatáskörébe tartozik a Pest megyében
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző fogyasztók által kezdeményezett jogviták bí-
rósági eljáráson kívüli rendezése. Fogyasztói
jogvitának minősül a termék és szolgáltatás mi-
nőségével összefüggő vitás ügy, amely a fo-
gyasztó és a vállalkozás között keletkezett. Ha a
fogyasztónak hitellel vagy biztosítási esemény-
nyel kapcsolatos panasza van, akkor a Pénzügyi
Békéltető Testülethez kell fordulnia. Határon át-
nyúló ügyekkel az Európai Fogyasztói Központ
foglalkozik. A Pest Megyei Békéltető Testület a
hozzá benyújtott, a hatáskörébe nem tartozó ké-
relmeket hivatalból átteszi a hatáskörrel rendel-
kező szervezethez, vagy írásban tájékoztatja a
kérelmezőt, hogy mely szervezethez lehet köz-
vetlenül fordulnia. 

A békéltető eljárást a fogyasztó kezdemé-
nyezheti, aki a terméket megvásárolta, vagy
igénybe vette a szolgáltatást. A természetes sze-
mélyen kívül a társasház, lakásszövetkezet,
egyházi jogi személy, civil szervezet vagy mik-
ro-, kis- és középvállalkozás is fogyasztónak
minősül a gazdasági tevékenységi körén kívüli
jogvitában.

A békéltető testületi eljárás megindításának
feltétele, hogy a fogyasztó először a panasszal
érintett vállalkozással kísérelje meg a vitás ügy
rendezését. Ennek eredménytelenségét bizonyí-
tani kell.

Az eljárást írásban, postán feladott levélben
vagy e-mailben benyújtott kérelemmel kell kez-
deményezni. Panaszküldésre lehetőség van a
Testület www.panaszrendezes.hu honlapján a
„Panaszküldés” menüpont segítségével is az

elektronikus nyomtatványok kitöltésével és a
mellékletek csatolásával. 

A kérelemhez másolatban csatolni kell azo-
kat az iratokat, amelyek tartalmára a fogyasztó a
beadványában bizonyítékként hivatkozik, külö-
nösen a szerződés, megrendelés, munkalap,
számla, nyugta, garanciajegy, jegyzőkönyv,
szakvélemény, levelezések, a vállalkozás nyilat-
kozata a jogvita közvetlen rendezésének elutasí-
tásáról.

Feleket az eljárásban meghatalmazott képvi-
selheti. A vállalkozást törvényes, szervezeti
vagy jogi képviselő (ügyvéd) képviseli. A fo-
gyasztót bármely természetes vagy jogi sze-
mély, illetőleg jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet képviselheti. A fogyasztó ügy-
védet is megbízhat képviseletének ellátásával.
A meghatalmazás eredeti példányát a kérelem-
hez csatolni kell. A Békéltető Testület a megha-
talmazottnak kézbesíti postai vagy elektronikus
úton az eljárás lefolytatásához szükséges értesí-
téseket és a határozatot.

A fogyasztó kérelme és a bizonyítékok alap-
ján a Pest Megyei Békéltető Testület felveszi a
kapcsolatot a bepanaszolt vállalkozással és az
ügyet előkészíti a meghallgatás (tárgyalás)
megtartására. Háromtagú eljáró tanács vagy jo-
gász képzettségű egyedül eljáró testületi tag
folytatja le a meghallgatást. A háromtagú ta-
nácsnak is van jogász képzettségű tagja, vagy a
tanács elnöke rendelkezik az előírt végzettség-
gel. A fogyasztó és a vállalkozás a megküldött
listából választott tagot jelölhet a háromtagú el-
járó tanácsba. A jelölt tag független szakértő,
nem képviselője a feleknek. Ha a felek a jelölést
elmulasztják, vagy nem kívánnak élni ezzel a
lehetőséggel, akkor a Testület elnöke jelöli ki az
eljáró tanács tagját. A háromtagú tanács elnökét
vagy az egyedül eljáró testületi tagot mindig a
Testület elnöke jelöli ki. 

Az eljáró tanács vagy az egyedül eljáró testü-
leti tag a meghallgatás befejezését követően az
okirati bizonyítékok, szükség esetén tárgyi bi-
zonyítékok és a felek nyilatkozatai alapján hatá-
rozatot hoz vagy ajánlásról dönt, melyet a meg-
hallgatáson kihirdet. Az eljáró tanács határozata

lehet kötelezés, egyez-
ség jóváhagyása hatá-
rozattal vagy ajánlás.
A kihirdetett határo-
zatot az eljáró tanács
30 napon belül postán, tértivevényes ajánlott le-
vélben megküldi a feleknek vagy meghatalma-
zottaiknak.

A vállalkozást az eljárásban együttműködési
kötelezettség terheli, így a fogyasztói panaszra
válasziratot kell küldenie a Testület részére. Ha
a vállalkozásnak Pest Megyében van székhelye,
telephelye vagy fióktelepe, egyezség létrehozá-
sára is feljogosított képviselőt kell küldenie a
meghallgatásra. Ha a vállalkozás nem teljesíti
kötelezettségét, a fogyasztóvédelmi hatóság bír-
ságot szab ki, mely kis- és középvállalkozások
esetében ötszázezer forintig terjedhet, nagyvál-
lalkozások esetében az éves árbevételhez igazo-
dóan, akár milliós tétel is lehet.

A fogyasztók és a vállalkozások a Pest Megyei
Békéltető Testülettől tájékoztatást kérhetnek és
igénybe vehetik a tanácsadás lehetőségét is.

A fogyasztói panaszok rendezését kezdemé-
nyező kérelmeket az alábbiak szerint lehet be-
nyújtani a Pest Megyei Békéltető Testülethez:

Személyesen a Testület székhelyén félfoga-
dási időben, keddtől csütörtökig 9:00 – 14:00
óra között lehet benyújtani, vagy postai külde-
ményként a Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. cím-
re lehet feladni.

Postán feladott küldeményként levelezési
címre is küldhetők:

Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím:
pmbekelteto@pmkik.hu
Fogyasztói panaszok, beadványok be-

nyújthatók a
www.panaszrendezes.hu vagy a 
www.pestmegyeibekelteto.hu
„Panaszküldés” menüpont segítségével.

Dr. Csanádi Károly
a Pest Megyei Békéltető Testület

elnöke

Amit a békéltetésrõl tudni
kell 2019-ben

Dr. Csanádi Károly
elnök

A Dömsödi Általános Ipartestület bérbeadja 2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13. sz. alatt
található igényesen felújított nagytermét, mely alkalmas rendezvények, baráti, családi

összejövetelek megtartására (max. 60 fő)!

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

ipartestulet.d@pr.hu

AA  DDöömmssööddii   ÁÁllttaalláánnooss  IIppaarrtteessttüülleett  hhíírreeii
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Az egészséges életmódra, egészséges életvitel igényének kialakítására
nevelés az óvodás életkorban kiemelt jelentőségű. A gyermekek lelki éle-
tének, jellemének kialakításában döntő fontossága van az első hat-hét év-
ben szerzett benyomásoknak. Ezért nagy felelősség hárul az óvodára,
hogy intenzíven alakítsuk a gyermekek testi-lelki egészségkultúráját.

Ebben a nevelési évben intézményünk is csatlakozott az Országos
Gondolkodj Egészségesen! programhoz. 

A november 19-23-ig tartó hét volt a GE! Hét. Az idei Blum héten az
elfogadás, az együttműködés és a kommunikáció témája került a közép-
pontba, így a gyermekek az óvodában a hét napjait a „kis tiritarka” sün
meséjével kísérhették végig. 

Intézményünk minden óvodása megkapta a GE! Zsákocskát, bennük
az összművészeti neveléshez kapcsolódó, mesét rejtő GE! Magazinnal,
valamint hasznos termékmintákkal, ismertetőkkel. A zsákocskákat aján-
dékba kapta minden gyermek szülője, hozzátartozója.

Az Országos GE! Hétre egy egész hetes projekt tevékenység tervezetet
is kaptunk segítségül, melyet minden óvodapedagógus a saját óvodai cso-
portjára vonatkozólag személyre szabottan dolgozott fel. 

Ezenkívül az Új óvodában a következő programokat terveztük és szer-
veztük a gyermekeknek ezen a héten.

November 19-én zenés előadáson voltunk az OMK-ban. Cél az egész-
ségtudatos életmód fontosságának kiemelése, játékosan, sok-sok zenével. A
Diri Dongó együttes segítségével elutazhattunk az Egészség-szigetre és
megismerkedhettünk az ott élő egészséges gyermekek életmódjával. Mit ér
az egészség? című dalukban énekeltek arról, hogy milyen szabályokat kell
betartanunk egészségünk megőrzése érdekében. A zöldség és gyümölcs fo-
gyasztásának fontosságát a Főzelék dalukon keresztül ismerhettük meg.
Közös aerobik tornával, különböző gyakorlatokkal megmozgatták a gyer-
mekeket, melybe a felnőttek is bekapcsolódhattak. Alkalmi piacot hoztak
létre kosarakkal, a zöldségeket és gyümölcsöket kellett különválasztani, va-
lamint ízük szerint is csoportosítaniuk egy versenyjáték keretében. Egy éne-
kes, játékos orvos látogatott el a műsorba, aki kérdésekkel megerősítette az
elsajátított ismereteket, és játékos vizsgálattal mutatta be a gyógyítás fontos-
ságát. Édességkészítés sem maradhatott ki a műsorból, ezért a Répatorta
dallal ünnepeltünk, és közös tánccal búcsúztunk az Egészség-szigettől,
melyben a gyermekek táncolhattak a Gyümölcs karneválon!

November 20-án az óvó nénik bábelőadása volt. A Neszepisze megfá-
zott című mesét báboztuk el, ami egy beteg kismalacról szólt.

November 21-én közös reggeli torna volt az emeleti folyosón „Móka
torna” névvel. Mind a 6 csoport gyermekei és dogozói együtt tornáztak.

Erre a napra minden csoporttól kértünk egy zöldség és egy gyümölcs
figurát elkészíteni, amikből kiállítást készítünk.        

November 22-én „Gyümölcskép” fotózás volt. Készítettünk egy áll-
ványt telis-teli gyümölcsökkel, emögé kellett beállni a gyermekeknek, és
így készült róluk 1-1 kép. Az állványon a következő felirat volt:

„Minden nap egy alma
az orvost távol tartja.”

Egy helyi méztermelőtől többféle mézet kaptunk. Így minden csoport
mézkóstolót is tartott. Sok olyan mesét olvastak a kolléganők a gyermekek-
nek, amelyek az egészségről, esetleg a betegségről szóltak. (Mese a víziló-
ról, aki félt az oltástól, A fogfájós nyuszi, Hapci manó akcióban, Szurtos
Peti…). Hallgattunk dalokat a  fogmosásról, a kézmosásról, tisztálkodásról. 

Jól sikerült hetet zártunk, melyen óvodásaink nagyon sok hasznos tud-
nivalóval gazdagodhattak. 

Madarász Mária óvodapedagógus/intézményvezető

EGÉSZSÉGHÉT AZ „ÚJ” ÓVODÁBAN…

Sérelmek a pszichiátrián – ingyenes
jogsegélyszolgálat

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne
történhessen meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Tel.: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Tel.: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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A 2019-es év első hónapja január, amikor is 7-én a hosszú téli szünet
után újra iskolába mentünk! 

Ezzel a pár sorral kívánok minden kedves olvasónak Szeretetteljes és
Boldog Új Esztendőt!

„Ölelj szívből, szeress jobban, nevess többet, örülj mindennek, moso-
lyogj gyakrabban, imádkozz sokat, beszélj kedvesen, higgy erősebben,
szólj gyengédebben és élj boldogabban!”

Az iskolai hagyományokat tekintve, már 30. alkalommal került meg-
rendezésre a Magyar Kultúra Napja alkalmából a területi KAZINCZY

PRÓZAMONDÓ VERSENY. A 2. a osztály ün-
nepi műsorával kezdődött, melyet Balázs Lajosné
tanított be.

14 iskolából érkeztek gyerekek, ebből 27 harma-
dikos és 30 negyedikes kisdiák, akiknek az anya-
nyelv művelése, a múltunk és jelenünk védelme, a
nyelvünk szépségeinek megőrzése fontos feladat-
ként áll előttük. A magyar nyelv gazdag, szép, sok-
oldalú, mindent ki lehet fejezni vele, és csak rajtunk
múlik, hogyan használjuk, milyen példát mutatunk
a fiataloknak.

Az idén a kötelező szöveg – mint mindig – próza,
melyet Milne: Micimackó című könyvéből válasz-
tottunk. A szabadon választott szövegek megszólal-
tatása jól átgondolt, kidolgozott volt. Szinte min-
denki eljutott a szóhangsúlytól, a mondathangsú-
lyon keresztül a szöveghangsúlyig.

Eredmények:
3. évfolyam 4. évfolyam
1. Komlósdi Eszter (Kunszentmiklós) 1. Marosi Hella ( Dunaharaszti)
2. Juhász Gábor (Kklacháza/Gárdonyi) 2. Gavlik Kata Viola (Dunaharaszti)
3. Csécs Alíz (Dömsöd) 3. Tarr Zoltán (Dömsöd)
3. Basa Lara Noa (Dömsöd) 3. Jamrik Nóra (Szigetcsép)
4. Bakos Bence (Szigethalom) 4. Fazekas Petra 
4. Pém Luca Szonja (Dunaharaszti) (Kklacháza/Gárdonyi)
4. Szigetvári Lilianna (Dunaharaszti) 5. Baráth Dorina (Dömsöd)
5. Noszky Alexandra (Szigethalom) 6. Kolmann Dorka (Szalksztmárton)
6. Marek Zsombor Dániel (Dunaharaszti)

Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak a nyelvi kultúra iránt érzett fe-
lelősséget, a kísérő szülőknek az ittlétet, a versenyző gyerekeknek a felké-
szülést és mindezekkel együtt, hogy ezt a napot ünneppé varázsolhattuk!

Január 30-án Dóbiás Péter és zenekara je-
lenítette meg Pomádé király farsangi történetét.

A februári hónapot a farsangi készülődéssel
kezdtük. Az alsóst február 21-én (csütörtö-
kön), a felsőst pedig február 22-én (pénteken)
tartjuk. 

Mindenkinek jó felkészülést kívánok!      

Budainé Doroszlay Judit
(4. a osztályfőnöke)

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺

Kazinczy Prózamondó Verseny

Baráth Dorina 4. a 5. helyezést ért el

Immár hagyomány, hogy a környékbeli kisiskolások számára
Dömsödön rendezik meg a Kazinczy Prózamondó Versenyt, minden
évben január 22-én, a Magyar Kultúra Napján.

Idén is így volt. A művelődési ház nagytermében gyülekeztek a
versenyzők, kísérőik és a zsűri. Izgatott, ám felemelő hangulat járta
át az aulát. A színpadon pedig a 2. a osztály előadása nyitotta meg a
rendezvényt. Precízen, érthetően foglalták össze magyarságunk, nem-
zeti kultúránk mibenlétét. Hogy mit jelentett régen és mit jelent ma a
magyar kultúra.

Öröm volt nézni és hallgatni kis előadásukat. Annyira hiteles volt,
hiszen ugyanazok a gyerekek beszéltek most a magyar kultúráról,
akik szeptemberben a szüreti mulatságon gyönyörű népdalainkból

adtak elő egy kis csokorra valót, adventkor pedig szintén ők énekel-
tek csodálatos csengő hangon karácsonyi dallamokat. Ők tudni fog-
ják felnőttként is, hogy mennyire fontos, mennyire meghatározó min-
dennapi életünknek e kis szelete: a kultúra.

Fasang Árpád zongoraművészt idézve:
„Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezer éves

örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a
nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tar-
tást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok meg-
oldásában is.”

Vass Ilona
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Gondban a zsűri a farsangon

„Régi mesékre emlékszel-e még?”

„Az emlékezés az egyetlen paradicsom, ahonnan nem űznek el” – jelige

40 évvel ezelőtt...

A teljesség igénye nélkül, de hiteles fényképekkel próbálom elővarázsolni, hogy
milyen volt dömsödi diáknak lenni az 1978/79-es tanévben. Emlékeztek?

Keressétek magatokat a képeken! Örömmel mutassátok meg gyerekeiteknek, szü-
leiteknek. Jó böngészést!

Ha a képek emlékeket ébresztettek volt diákokban, szerezzenek örömet a lap ol-
vasóinak és folytassák a régi meséket! S így elindulhat egy új rovatunk.

Farsang

Fotó: Vass



10 XXIX.  évfolyam  2.  szám

Terematlétika 
eredmények 

helyesen:

A 2005-ös fiú csapat
tagjai: 

András Ákos
Varga Miklós Richárd
Varju Dániel
Manger Bence Illés
Brassó József
Durbák Bence

Arany János levelező tesztverseny 1. for-
dulójának eredményei:
5. osztály 6. osztály
1. Papp Mihály 1. Katona Marcell
2. Danyi Zsanett Ambruska Bernadett
3. Balogh Antal Baranya Ábel

2. Perger Panka
3. Matus Alexandra

7. osztály 8. osztály
1. Sas Zsuzsanna 1. Vella Donát
2. Ispán Kitti 2.Várkonyi Valéria
3. Szabó Petra 3. Tarr Zsófia

Gratulálunk!

Hírek a felsõ
tagozatból

Helyesbítés

Egy újabb lehetőséget kaptam Bada Zoltán ver-
senyigazgató úrtól, hogy újra megmérettethettem
magam ezen a színvonalas szépségversenyen.

Mint ahogy 2017-ben is, válogatón kellett
részt vennem, hogy a Top 16-ba kerüljek. Mikor
kiderült, ki jutott be a döntőbe, elkezdődött a
felkészülés. Először a hivatalos fotókat készítet-
tük el Csizmazia Zsolttal, amelyet a közönség-
szavazatnál közöltek Rólunk. Modell Divatis-
kolában voltak a járáspróbák, Zámbó Vörös
Viktória (stílusszakértő, szakmai koordináto-
runk) irányításával. Aki megtanította mind a
tizenhatónknak a színpadi járás rejtelmeit. Az ő
precizitásának és kitartó munkájának volt kö-
szönhető, hogy a döntő napján egy csapatként
állhattunk a színpadra. Megafitness KÖKI adott
otthont a verseny felkészülése alatt a koreográ-
fia próbáinknak Cseh-Szakál Tibor (verseny-
táncos) vezetésével, aki kihozta belőlünk a
„szexy” énünket. A döntőig vezető út egy rend-
kívül jó önbizalomtréning volt. A versenyre a
körmünk BrillBird felajánlásával készült el. 

Ezek után elérkezett a várva várt nagy nap
(2019. 01. 12.), amelynek otthont adott a Tö-
rökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Ház.
Délutántól a színpadra lépésig hajunkat Kászo-
nyi Szalon Érd, sminkünket pedig Természetes
Szépséged Varázsa és VICTORIAProfessional
MakeUpArtist készítették el. Míg mi „szépül-
tünk”, addig a színpadi fénytechnikát és a LED-
falat beállította Lukácsi Event csapata. 

Az est házigazdái: Gergely Róbert és Némedi
Varga Tímea voltak. Sztárfellépők: Tóth Andi
és Szabó Ádám.

A döntő estélyén háromféle ruhában léphet-
tünk színpadra:

*Először a hivatalos Pest Megye Szépe
arany/ezüst feliratú fekete pólóban és a magas-
derekú farmer shortban. 

*Másodszor Adryproject kalocsai motívumok-
kal díszített, újragondolt menyecskeruháiban. 

*Harmadszor pedig a Colorado Fashion es-
télyi ruháiban vonulhattunk fel, amelyek csupa
flitterekből álltak. 

Támogatónk többek közt a Buda Környéki
Televízió volt, akik minden eseményünket meg-
örökítettek. Ezekből kisfilmet is készítettek,
melyet a gálaest kezdeteként levetítettek Ró-
lunk. 

Számomra az est fénypontját jelentette, ami-

kor kimondták a nevem, hogy „A LEGBÁJO-
SABB” hölgy címét én nyerhettem el, ezáltal
KÜLÖNDIJAS lettem. A díjat Balczó Kornélia
zsűritag adta át. 

Idén a verseny egyik fő támogatója az
SOS GUARD Kft.
volt. A szépségverseny
az időskori biztonság-
ra hívta fel a figyel-
met. A három egész-
ségügyi csomag közül
az egyiket én vehet-
tem át. Vigyázzunk
szeretteinkre! 

A Döntő – Gálaest
után levezettük a Ben-
nünk lévő feszültséget
az érdi Club Spaten-
ben.

Köszönöm Mind-
azoknak, akik támogat-
tak vagy éppen bátorító
szavakkal láttak el akár
az internetes felületen,
akár személyesen. 

Budai Noémi Judit

II. Pest Megye Szépe „LEGBÁJOSABB” hölgye
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TÁJÉKOZTATJUK, HOGY 2019. ÉVTŐL CSAK ÉRVÉNYES HORGÁSZKÁRTYÁVAL TUDJA TAGSÁGÁT RENDEZNI, HORGÁSZOK-
MÁNYAIT MEGVÁSÁROLNI!

I./ Érvényes kártya bemutatásával: H.E. irodában azonnal, forgalmazó helyeken a megszokottak szerint!
II./ Befizetett regisztráció esetén a nyilatkozattal és a befizetés igazolásával, mint (I./)
III. Regisztráció hiányában – regisztráció adókártya alapján, nyilatkozat és befizetési csekk kiadása. Ezt követően, a csekk befizetése után, következő

alkalommal, mint (II./)
Tisztelt Horgásztársak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2019. évi horgászengedély díjakról és feltételekről:
1./ FOGÁSI NAPLÓ: A napló leadási határideje 2019. február 28.
A napló leadásáról az átvevőnek igazolást kell adni abban az esetben, ha engedélyét később váltja ki.
Aki a postát választja beküldésre, és nem egyesületünknél kíván tag maradni, akkor kérnénk a címére kiállított felbélyegzett borítékot is küldeni,

hogy az igazolást visszajuttassuk! A levelet lehetőleg ajánlott küldeményként kérnénk feladni. Cím: Dömsödi H.E. 2344 Dömsöd, Pf. 28.
2./ 2018. évi ÁLLAMI HORGÁSZJEGY:  ÉRVÉNYES 2019. JANUÁR 31-IG. Eddig horgászhat vele, de a vízterületre érvényes engedéllyel – pl.

napijeggyel) kell rendelkeznie!
3./ 2019. évi díjakról: (Árváltozás joga fenntartva!) (A 2019-es ENGEDÉLYEK KIADÁSÁT VÁRHATÓAN JANUÁR 20-TÓL TUDJUK

ELKEZDENI, de érdeklődjön előtte telefonon: 06/30-350-8820.)

BOJLIS behúzós területi jegy ára: 55000 Ft.  
GYERMEKJEGYEK: Duna-ági: 500 Ft + 200 Ft. Általános 2500 Ft + 200 Ft. 

JEGYKIADÁS REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT! EZÉRT SZÜKSÉGES A GONDVISELŐ ADÓKÁRTYÁJA!!!! TÖBB GYERMEK ESETÉ-
BEN ELŐSZÖR ÉRDEKLŐDJÖN!!!!!!!!!

HORGÁSZVIZSGA: INGYENES. FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN AZ EGYESÜLETNÉL!

Dömsödi Horgász Egyesület nyitva tartása
HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.

JANUÁR hónapban: MINDEN HÉTFŐN 15-17 ÓRA KÖZÖTT, 
SZOMBATON 9-12 ÓRA KÖZÖTT.

FEBRUÁR, MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HÓNAPOKBAN: 

MINDEN HÉTFŐN ÉS PÉNTEKEN DU. 15-18 ÓRA,
SZOMBATON DE. 09-12 ÓRA,
KIVÉTEL 03. 15.; 04. 19-20-21-22.

MÁJUS – JÚNIUS – JÚLIUS HÓNAPOKBAN:

MINDEN SZOMBATON DE. 10-12 ÓRA KÖZÖTT.

AUGUSZTUS HÓNAPTÓLAZ EGYESÜLET REGISZTRÁCIÓS PONTJAIN:

DÖMSÖD CÉLPONT(Y) HORGÁSZSZAKÜZLET
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ

DUNAHARASZTI VÍZIPÓK HORGÁSZ SZAKÜZLET  (FŐ ÚT 33.)

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

KÖZLEMÉNY
2018. december 

Köszönjük mindazoknak, akik 2016. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesüle-
tünk részére ajánlották fel!

Egyesületünk számlájára 188 095 Ft érke-
zett.

Az összegből 2018. évben nyugdíjas 80
éven felüli horgászainknak támogatására 
131 500 forintot, a különbözetet 56 598 Ft-ot
pedig működési költségre fordítottuk. 

______________________________

Szintén köszönjük mindazoknak, akik 2017.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesü-
letünk részére ajánlották fel.

Egyesületünk számlájára 248 041 Ft érke-
zett.

Az összeget 2019. évben kívánjuk felhasz-
nálni a kiírási célnak megfelelően nyugdíja-
saink támogatására és működési költségre!

Dömsödi H. E. Elnöksége

Értesítés 2019. évi horgászengedély-váltásról
A DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA

Megnevezés Felnőtt tag Női tag 70 év Ifjúsági Államijegyes Államijegyes Államijegyes
2 bot (alanyi jogon) felett 18 év betöltéséig felnőtt tag 70 év felett női horgász

2 bot 2 bot 1 bot 2 bot 2 bot 2 bot
Egyesületi tagdíj 2800 1000 1000 0 2800 1000 1000
Állami + fogási 2200 2200 200 2200 2200 200 2200

Szövetségi 2000 1000 0 2000 2000 0 2000
RSD Területi 33000 33000 33000 5000 Napijegy Napijegy Napijegy
vagy Mellékvízi 25000 25000 25000 0 Napijegy Napijegy Napijegy
Összesen: RSD 40000 38200 34200 9200 7000 1200 5200

Összesen: Mellékvízi: 32000 30200 26200 0 0 0 0
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Hétfő: Zárva
Kedd: 10-16

Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16

Péntek: 10-16
Szombat: 08-12 

Tel.: 06-24-519-711

Mindenkit szeretettel várunk!

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás a könyv-
tárban Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl. 

Nyitva tartás a könyvtári 
nyitvatartási rend szerint.

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár 
nyitva tartása

Rejtvény
Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás 

Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzletében 
(Dömsöd, Váczi u. 15.).

A decemberi szám pontos megfejtése:
„TÁBORFALVA,
SÁROSPATAK”

A decemberi szám nyertese:
PETYOVSZKY ERIKA

DÖMSÖD, BAROSS UTCA 2/D
A nyereménye felhasználható 

2019. MÁRCIUS 31-IG.

A volt római katolikus templom-
mal szemben lévő sarki telek rende-
zése során véletlenül bukkantak rá
erre a kiváló állapotban megmaradt
pincére az önkormányzat munkatár-
sai. A pincének bejárata már nem
volt, csupán két lefedett üreg, ame-
lyen keresztül feltárultak a keskeny
levezető lépcsők is. Próbáltam utána-
járni a pince történetének. Idősek
visszaemlékezései ill. írott források
alapján a második világháború előtt
Kánn Irén tulajdona volt az ingatlan,
aki kocsmát üzemeltetett itt. Miután
a családnak nagy szőlőültetvényei
voltak Dabon, a bort ebben a pincé-
ben tárolták. Kánn Irén örökös nél-
kül maradt. A deportálások során
Auschwitzba vitték, ahonnan többé nem tért vissza. Vagyona más család-
hoz került, az ingatlant pedig 1945 után államosították. A kocsma mellett
pékség, illetve cukrászda is üzemelt itt, amelyet Schönfeld Miksa és fele-
sége működtettek. Ebbe a pékségbe hordták a dömsödi asszonyok az ott-
hon kelesztett kenyeret kisütni. A megszálló orosz csapatok később ide
gyűjtötték be mindazokat a „javakat”, amelyeket a dömsödi emberektől
szereztek meg (elsősorban nagyobb mennyiségű bort), ahogy a helyiek
mondták: a „zabrát”. Ha szomjasak voltak, meglőttek egy hordót és boká-
ig jártak a patakzó borban... A kenyereket kivették az emberek kezéből, a
sajátjuknál jobb ruhákat és cipőket az utcán levettették velük... A történe-

lem viharai keresztülvonultak a fa-
lun. Az épületek némelyike bomba-
találatot kapott, mások újraépültek,
gazdát cseréltek. A pince ellenállt az
időnek. Épségben maradt. 

Személy szerint is hálás vagyok
azoknak, akik megtalálták és nem
ítélték pusztulásra. Akik visszafor-
dították a dózert az utolsó pillanat-
ban... 

Az elmúlt ötven év távlatára visz-
szatekintve ez nem mindig volt így.
Számunkra felbecsülhetetlen értékű,
évszázados épületek, ingóságok,
gyűjtemények, egész temetők estek
áldozatul ennek a kíméletlen és tu-
datlan pusztításnak.

Az a politika, amely halálra ítéli a
kultúrát, maga is halálra van ítélve. Az a politika, amely szellemi örökségét
nyerészkedésre váltja, sosem szabadul meg a szégyen bélyegétől. Akik men-
tik az értékeket, azok neveire évtizedek múlva is tisztelettel emlékeznek majd. 

Köszönjük Bencze István Polgármester Úrnak és a települési munka-
csoport vezetőinek: Láng Andrásnak, Ifj. Pongrácz Józsefnek, a hasznosí-
tási tervet, Tóth Pálnak, Turóczi Györgynek, Juhász Imrének, Jónás Zol-
tánnak, Berki Zoltánnak, Béczi Andrásnak és Fehér Péternek, Szabó Zol-
tánnak az igényes szakmai kivitelezést, amellyel a képen látható pincét az
utókornak helyreállították!                                       Fotó: ifj. Pongrácz József

Szabó Andrea

Nem hagytuk veszni...
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Az ún. Wangiri-típusú csaláshullám során az elkövetők távoli orszá-
gokból indítanak véletlenszerű, szolgáltatóktól független hívásokat. A te-
lefonszámokat véletlenszerűen egy szoftver generálhatja a csalóknál, így
bármilyen szám hívását megkísérelhetik. A magyarországi szolgáltatók
folyamatosan figyelik a külföldi számokról hazai hívószámra érkező tö-
meges híváskezdeményezéseket, és folyamatosan tiltják le a már ismert
számokat.

Nem kerül pénzbe, ha véletlenül felveszi valaki a gyanús külföldi
számról érkező hívást, de a visszahívás már komoly költségekkel járhat!
Ne tegye!! Szükség esetén inkább szöveges üzenetet küldjön a hívónak.

A Magyarországról indított telefonszám helyes formátuma:
+36301234567

Az ettől eltérő formátumban érkező hívás külföldről érkezik. Mielőtt
felvenné, esetleg visszahívná, gondolkodjon, hogy tartózkodik-e rokona,
barátja külföldön éppen, várható-e bárkitől külföldről indított hívás. Ha
nem, mindenképpen gyanakodjon! Gyanús telefonhívást a szolgáltató fe-
lé is bejelenthet! Amennyiben jóhiszeműen járt el és visszahívta a külföldi

telefonszámot, jelentős számlát generálva ezzel, abban az esetben is je-
lentse a szolgáltatónak, illetve a rendőrség felé.

Kerülje el, hogy telefonos
csalás áldozatává váljon! 
Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnmegelőzési

Osztálya

VIGYÁZAT!
NE VÁLJON KÜLFÖLDI TELEFONOS CSALÓK

ÁLDOZATÁVÁ!

Ne vegye fel, ne hívja vissza!

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

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

Dömsöd ÖTE eseményei – január hónapban 
2019-01-05. Nem kellett sokat várni az év el-

ső riasztására. Kisebb tűz volt a Rákóczi úti ma-
lomban. A tüzet lapátokkal és hóval eloltottuk,
személyi sérülés nem történt.

2019-01-19-én este a Préri horgásztóhoz
riasztották egyesületünket. A helyszínen az
egyik épületben gázrobbanás történt. Való-
színűleg műszaki hiba miatt szivároghatott a
gáz az épületben, és a gáztűzhely használata
közben fizikai robbanás történt, de szeren-
csére tűz nem volt. A helyszínen egy fő ki-
sebb sérüléseket szenvedett.

2019-01-23-án a Rákóczi úti malomban volt
ismét tűz. A káresetet egy sugárral, kéziszer-

számokkal számoltuk fel, az épület szerkezeté-
ben kár nem keletkezett. 

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha be-
jelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös
számon tegye meg legelőször, de ezt követően
a Dömsödi Tűzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefon-
számon.  

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

Ha baj van!  105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-

383-5407

Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Se-
gítse önkéntes munkánkat!

Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: 
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET         
Egyesület számlaszáma: 
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalunkon
(www.domsodi-tuzolto-egyesulet.webnode.hu)
vagy a Facebook-on találhatóak.                               

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

prémium szám
vagy drága zóna
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Világszerte elterjedt macskabetegség, amely
lesoványodással, a nyirokcsomók duzzanatával
és vérszegénységgel jár. Ismertebb neve „macs-
ka AIDS”, mert sok szempontból hasonlít az
emberi AIDS-hez. Ezt is egy retrovírus okozza,
a FIV, ami az angol feline immundeficiency
virus megfelelője. A macskák vírusa nem fertő-
zi meg az embereket vagy más állatfajokat. A
leucosishoz (FeLV) hasonlóan leggyakrabban a
kóborló kandúrok betegednek meg. Elsősorban
nyállal terjed (kandúrok marakodása), de nemi
úton is fertőz. Más érintkezési formák, mint kö-
zös tálból étkezés, ivás vagy egymás tisztogatá-
sa során a vírusátvitel – ha talán nem is lehetet-
len, de – biztosan nem jelentős. Ezért a szintén
retrovírus okozta másik macskabetegséggel, a
macskaleukémiával szemben ez nem az egy-
mással barátságos viszonyban álló, hanem az el-
lenséges macskák betegsége. A fertőzött anyák
az utódaiknak is átadhatják a betegséget. A fer-
tőzött macskák hosszú ideig hordozzák a vírust,
mielőtt megbetegednek. Ez az inkubációs idő-
szak akár 6 évig is eltarthat. Ezért általában az
idősebb macskákat érinti a betegség. 

A fertőzött egyedek vírushordozókká válnak,
de nem mindegyikük betegszik meg és mutat
tüneteket.

A betegség különböző súlyos, idült lezajlású
kórkép formájában jelentkezhet. A tünetek a
leucosishoz hasonlóan itt is nagyon változato-
sak: lesoványodás, étvágytalanság, elesettség,
szájgyulladás, fogínygyulladás, fekélyek, orr-
hurut, kötőhártya-gyulladás, hasmenés, bőr-

gyulladás, nyirokcsomó-duzzanat, az immun-
rendszer gyengült állapota („macska AIDS”). A
beteg macska fogékonnyá válik egyéb vírusos,
bakteriális, egysejtű élősködők vagy gombák
okozta fertőzésekre is. A beteg macska sérülé-
sei, tályogjai nagyon lassan, néha csak hónapok
alatt gyógyulnak. A légzőszervi megbetegedé-
sek hetekre elhúzódnak. A betegség kezelésre
nem reagáló hasmenés formájában is jelentkez-
het. Időnként étvágytalanság és ezért a testtö-
meg csökkenése is előfordulhat. A szőrzet
gyakran ápolatlan. Végül elégtelenné válik több
szerv működése és a macska elpusztul.  

A macska immunhiány betegség vírusával
történt fertőzést szerológiai vérvizsgálattal mu-
tatjuk ki. Ennek pozitív eredménye azt jelenti,
hogy a macska fertőzött, de a negatív lelet vi-
szont csak annyit, hogy a macska nem fertőzött
vagy tévesen negatív, aminek – különösen fel-
nőtt macskák esetében – két oka is lehet:

1. Hosszú a lappangás, vagyis akár két évet is
igénybe vehet, amíg a fertőzést követően a vér-
vizsgálat eredménye pozitív lesz.

2. Amikor a macska szervezete kimerül a fer-
tőzés miatt, akkor a teszt ismét negatívvá válhat.
Ez azért következik be, mert ilyenkor a keringő
ellenanyagok hozzákapcsolódnak a nagyszám-
ban jelen levő vírusokhoz. Mivel a vizsgálat a
keringő ellenanyagokat mutatja ki, azok elhasz-
nálódása negatív eredményhez vezethet. Ez
nem minden macskában következik be.

A 4 hónaposnál fiatalabb, pozitív macska-
kölykök nagy többsége viszont nem fertőzött,

hanem a szervezetükbe került, lassan fogyó
anyai ellenanyagok okozzák a téves eredményt.
Ezek az ellenanyagok legkésőbb 6 hónapos kor-
ra kiürülnek, és az ezt követő vizsgálat már ne-
gatív eredménnyel zárulhat. Ha ekkor is pozitív
a lelet, akkor a cica valóban fertőzött.

A gyógykezelés ebben az esetben is csak tü-
neti, illetve a szövődmények megelőzésére szol-
gál (antibiotikum, immunerősítők), és csupán
az állat életének meghosszabbítása érhető el ve-
le. Nagyon fontos a klinikai tüneteket mutató
egyedek folyamatos állatorvosi felügyelete,
amelyeket így optimális esetben akár évekig ki-
elégítő állapotban lehet tartani.

A kijáró macskákat még az ivarérettség eléré-
se előtt ajánlott ivartalanítani, így kevesebbet
fognak más, esetleg fertőzött állatokkal érint-
kezni (kevesebb a verekedés, nincs párosodás).
Ahol több macskát tartanak együtt, a fertőzött
egyedeket érdemes elkülöníteni (külön edények,
külön alom).

Védőoltás jelenleg nem áll rendelkezésre.
dr. Siket Péter állatorvos

Állatorvosi tanácsok
Macska-AIDS (FIV fertõzés)

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

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

– Betegellátás,
– Védőoltások beadása,
– Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása,
– Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek stb.)
– Ultrahangos fogkőeltávolítás,
– Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

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

Szabó Lajos Öreg-
fiúk Labdarúgó

Emléktorna
2019. február 23. 
szombat, 10 óra

Szeretettel várunk minden régi és új sport-
társunkat a Dömsödi Sportcsarnokban meg-
rendezésre kerülő labdarúgó öregfiúk torná-
ra, mely esemény keretein belül szeretnénk
megemlékezni és egyben tisztelegni volt
sporttársunkra és a sportkör egykori vezető-
jére, Szabó Lajosra. Ezt a tornát szeretnénk
minden évben megrendezni volt NB I-es, NB
II-es csapatok részvételével.

Az első torna résztvevő csapatai:
– VASAS
– CITY TAXI
– CSEPEL
– DUNAVARSÁNY
– DUNAHARASZTI
– DÖMSÖD
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, és

jó szórakozást kívánunk.
Jakab Attila főszervező

KútfúrásKútfúrás 110-es csatorna-
csővel – garanciával.

06-30-964-0485
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A lapzárta után beérkező anyagokat, illetve
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Várható megjelenés: március eleje
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok

feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében

közreműködők:
Bencze István, Budai Noémi, Budai Szilvia,
Budainé Doroszlay Judit, dr. Csanádi Károly,
Csömöri Elly, Földvári Attila, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,

Korona Sándor, Madarász Mária, 
Mészáros Pálné, Pongrácz József, 

Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabó Andrea,
Szabóné Lévai Csilla.

Készült 800 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenik meg.

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.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

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

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

A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

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

Fogorvosi rendelés: 
Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 8-13 óráig, 
kedd, csütörtök: 12-17 óráig, 
szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig iskolafogá-
szat), péntek: 9-13 óráig.

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
időpontkérés szükséges.

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

A Magyar Korona
Gyógyszertár 
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

Született:
Dudás Dezső – Kun Bernadett 

DEZSŐ MARCELL
Nagy Tamás Bence – Gulyás Krisztina

TAMÁS BENCE
Czégány Tibor – Bencze Noémi Edit

NÓRA
Rab Sándor Csaba – Polgár Edit 

ZSOMBOR CSANÁD

Házasságkötés nem történt.

Elhunytak:
Fehér Péter 42 éves
Papp Lászlóné Halász Katalin 88 éves
Kun Ferenc 69 éves
Májer Imre 74 éves
Kovács Istvánné Mészáros Erzsébet 68 éves
Szőgyényi Sándorné Gestmár Borbála 87 éves
Turóczi Andrásné Gajár Julianna 81 éves
Zelenyák László 79 éves
Hegedűs Lajosné Csintalan Anna Irma 77 éves
Szabó Tibor Máté 19 éves
Bak Árpád Zsigmondé Balogh Róza 68 éves
Muhari Jánosné Bögös Eszter 60 éves
Kiss Miklósné Mathesz Magdolna 92 éves

Anyakönyvi hírek

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

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

06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk: 
Tárkányi Béla parancsnok: 

06-20-383-5407

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

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

„Jöjjetek, mert már minden készen van.”
(Lukács 14-17)

Szeretettel hívunk minden Nőtestvérünket

a Nők Ökumenikus
Világimanapja

alkalmából

2019. március 02-án szombaton
du. 3 órakor, a Dömsödi

Református Gyülekezeti Házban
tartandó istentiszteletünkre.

Alkalmunk szeretetvendégséggel zárul.
Hívogassunk másokat is!

Szabóné Lévai Csilla b. lelkipásztor
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Terveinket sokszor felülírja a szomorú való-
ság. Már készültem arra, hogy a legközelebbi
Pedagógusnapon átadjam Dulcz Dénes kollé-
gának az Aranydiplomát. Azt a díszdiplomát,
amivel az alma mater tiszteli meg az ötven éve
végzett hallgatóit. Sajnos már nincs miért el-
küldenem az igénylő levelet, már nem lehet kö-
szönteni, csak búcsúzni és emlékezni. Emlé-
kezni és megköszönni azt a 41 év szolgálatot,
amit Dömsödért, a dömsödi gyerekekért tett
Dulcz Dénes, decemberben elhunyt kollégánk.

Mit kellene megköszönni? Mindent nem tu-
dok, ami a nevéhez fűződik, csak néhányat
emelek ki, de azt úgy írom le, mintha itt lenne
közöttünk, mintha együtt ülnénk az ünnepi
asztalnál. Mintha...

Drága Dénes! 
Elmondom helyetted, hogy Te olyan peda-

gógus voltál, akinek ez nem szakmát, hanem
hivatást, szolgálatot jelentett. 

A szolgálat 1963-ban kezdődött, amikor
mint képesítés nélküli testnevelő tanár kaptál
szerződést a dömsödi általános iskolába. A
szerződés aztán negyvenegy évig tartott, szer-
ződés a gyerekekért, a kollégákért, Dömsödért.

Fiatalos lendülettel fogtál munkához – ak-
kor még egyetlen testnevelőként –, és olyan
sportélet megteremtésébe kezdtél, ami az ak-
kori szegényes körülmények között nagy kihí-
vásnak számított. Sokat dolgoztál azért, hogy
legyen a gyerekeknek megfelelő szabadtéri

sportolásra alkalmas hely. A különböző sport-
ágak megszerettetéséért sokat fáradoztál. A
rendszeres felkészítés meghozta gyümölcsét,
hiszen nagyon szép eredményeket értek el ta-
nítványaid a különböző szintű versenyeken.
Hosszú éveken keresztül egyedüli testnevelő-
ként hárult rád ez a feladat.

Mindenki tudja Rólad, hogy szeretted a
természetet, különösen vízkedvelő ember
voltál. Fontosnak tartottad, hogy tanítványaid
is ilyenekké váljanak. Idősebb kollégád nyom-
dokaiba lépve, 25 évig végezted a víziúttörő
munkát. Több mint száz helyi, járási és orszá-
gos szervezésű vízitúrán vehettek részt irá-
nyításoddal a dömsödi gyerekek. Tetted ezt
nagy lelkesedéssel, időt, fáradságot nem saj-
nálva, minden nyári szünetben. Egy életre
szóló élményhez juttattad mindazokat a tanít-
ványaidat, akik a mai napig is szívesen me-
sélnek azokról a kenus túrákról. Sok helyi
gyermeket úszni is Te tanítottál meg a Dunán,
szintén a nyári szünetekben szervezett úszó
tanfolyamokon. Nyáron a víz, télen a jég.
Éveken keresztül jégpályát létesítettél a Szé-
chenyi úti iskola udvarán a gyerekek és a szü-
lők legnagyobb örömére. A vizes élet mellett
emlékezetesek az általad szervezett tűzoltó
bemutatók, a lövészversenyek, az akadály-
versenyek. A környezettudatosság kialakítá-
sáért szervezett vas- és papírgyűjtések, és
mindazok a programok, amelyekkel értékes-

sé, tartalmassá, színessé tetted az iskola tanu-
lóinak mindennapjait. Köszönet érte. 

Milyen voltál kollégának?  Pontos, megbíz-
ható, jó kolléga. Mindig számíthattunk Rád.
Szaktanárként, osztályfőnökként tanítványai-
dat olyan emberi értékek elsajátítására nevel-
ted, amely értékek Téged is jellemeztek. Jó hu-
moroddal képes voltál a konfliktusok megoldá-
sára, a feszültségek oldására. De sokszor nevet-
tettél meg bennünket a rólunk szóló verseiddel,
vagy egy-egy tanítási órán történt esemény hu-
moros előadásával. Alig vártuk ezeket az alkal-
makat, no meg az utánozhatatlan korhelyle-
vest, halászlevet, a halomban álló palacsintát.
Hányszor leptél meg bennünket ezekkel a fi-
nomságokkal, de ezt is csak úgy, nem kértük,
hoztad, mert Te ilyen voltál. A szó legszélesebb
értelmében vett igazi közösségi ember.

Kedves Dénes! Hát ezt mind elmondtam vol-
na Neked, de már nem lehet.  Mert sajnos nincs
„mintha”. Elmentél, de itt hagytad örökül nekünk
és az utánunk jövőknek is pedagógus hitvallásod,
ami csak négy szó, de abban benne van, ami fon-
tos, amiért majd talán mi is azt mondhatjuk, érde-
mes volt pedagógusnak lenni. Ez a négy szó csak
annyi: Munkád legyen a hivatásod!

A volt kollégáid és a jelenlegi tantestület ne-
vében búcsúzik Tőled: 

Mészáros Pálné intézményvezető
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Sajnos ismét búcsúznunk kell egy pedagó-
gustól. Szomorúan vettük tudomásul a hírt,
hogy Hegedűs Lajosné, akit mindannyian
Gyöngyinek, Gyöngyi néninek ismertünk,
örökre eltávozott közülünk.

Gyöngyi néni, akit Csintalan Anna néven
anyakönyveztek, Üllőn született 1942-ben.
Tanítói diplomáját a Budapesti Felsőfokú
Tanítóképző Intézetben szerezte, 1965-ben.
Kimagasló tanulmányi eredménnyel végez-
te el a tanítóképzőt, nagy lelkesedéssel ké-
szült a tanítói pályára. Először a nagykátai
járás iskoláiban tanított, onnan 1972-ben
Apajra került, majd a következő évtől már a
dömsödi Általános Iskolában tanított, és az-
tán itt is telepedett le családjával. Két fiú-
gyermeket neveltek férjével, gyermekeik is
az iskolánk tanulói voltak.

Egy olyan pedagógustól búcsúzunk most,
akinek nem szakmája, hanem hivatása volt a
nevelés, oktatás. Nagyon szerette az alsó tago-
zatos korosztályt. Nagyon sok dömsödi, ma
már felnőtt ember mondhatja el magáról, hogy
Gyöngyi néninél ismerte meg az írás, olvasás,

számolás „tudományát”. Tanítói munkássága
utolsó éveiben már nem osztálytanítóként, ha-
nem napközis nevelőként segítette a különö-
sen hátrányos helyzetű, olykor nehéz sorsú
gyerekek tanulását. Sok esetben Ő volt egyet-
len támaszuk, segítőjük, szinte a családot is Ő
jelentette számukra.

Szakmai felkészültsége példaértékű volt a
tantestületben. Nagyon változatos módszerek-
kel tanított. Egyszerre volt képes figyelni a ne-
hezebben haladókra, és azokra is, akik nagyon
könnyen tanulták az olvasást, számolást és
írást. Ma ezt így mondjuk, nagyon jól tudott
differenciálni. Munkáját igényesség, rendsze-
retet jellemezte, amit tanítványaitól is megkö-
vetelt. A szülőkkel jó kapcsolatot tudott kiala-
kítani, reálisan értékelt, ha kellett, jó tanácsok-
kal látta el őket gyermekük jobb előmenetele
érdekében. 

A vele egy épületben tanító kollégákkal kü-
lönösen jó, szinte családias kapcsolatban, azo-
nos nevelési elvek mentén nevelték-oktatták a
kis nebulókat. 

A mindenkori tantestület igen értékes tagja

volt. Szakmai felkészültségét nemcsak a saját
osztálya tanításában kamatoztatta, de szívesen
segítette a fiatal, pályakezdő kollégákat is.
Bármikor lehetett rá számítani, jó szándékú,
udvarias, a szakmája iránt elkötelezett tanító
volt. Közvetlenségét, egyszerűségét, jó humo-
rát mindnyájan szerettük. Jó volt vele együtt
dolgozni. 

Diplomája megszerzésének 50. évforduló-
ján Aranydiplomát kapott, amelynek átvétele-
kor is arról beszélt, milyen csodálatos dolog
pedagógusnak lenni, hogy a nehézségek mel-
lett is mennyi örömöt, mennyi boldogságot ka-
pott tanítványaitól. Úgy vélte, ezt semmilyen
más szakma nem adta volna meg neki.

Legyen ez egy utolsó üzenet nekünk, a volt
kollégáinak és azoknak a pedagógusoknak is,
akik már nem ismerhették Őt. 

Drága Gyöngyi, drága Gyöngyi néni! Emlé-
ked szívünkbe zártuk, mert tudod:

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Mészáros Pálné
intézményvezető

Dulcz Dénes általános iskolai tanár emlékére

Búcsú Hegedûs Lajosné tanítótól



A mögöttünk hagyott év ismételten sok munkával telt. Négy időszaki
kiállítás fogadta a látogatókat és ugyanennyi rendezvény, mindemellett
múzeumpedagógiai órák, csoportvezetések, együttműködői és kutatói te-
vékenységek jellemezték az évet, valamint az épületek és rendezvények
zökkenőmentes működtetéséhez szükséges kérelmezések reménytelen-
nek tűnő kiviteleztetése adott bőséges feladatot a 2018-as esztendőre.

A feladatok elvégzéséhez elsősorban a fenntartó Önkormányzattól
kaptunk segítséget; emellett önkéntesek és együttműködő partnerként
Dömsöd Református Egyházközség, Még 1000 év Dömsödért Egyesület,
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Óvoda, Dömsödi Értéktár, Mű-
velődési Központ, Dömsöd település kézművesei, Ráckeve Árpád Múze-
um, Lengyel Kutatóintézet és Múzeum (Budapest), valamint a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum (Szekszárd) voltak segítségemre. 

A kötelező 40 órás diákmunka keretében is akadt segítség.
RENDEZVÉNYEK IDŐRENDBEN

– Március 10-én nyílt meg és április 04-ig tartott a Visegrádtól-Viseg-
rádig c. kiállítás a Petrovics-féle házban. Ez az anyag a Lengyel Kutatóin-
tézet és Múzeum gondozásában áll, tőlük kaptuk meg. Az intézettel való
kapcsolatot Nemoda-Stiasny Márta segítségével vettük fel. A kiállítási
anyagot Balázs István történész részletesen mutatta be az érdeklődőknek. 

– Március 15. Az ünnepnapot megelőző napokban óvodás, iskolás
csoportokat és vendégeket fogadtunk. Múzeumpedagógiai órán a forrada-
lom jelképeire összpontosítottunk.

– Március 31-én, Nagyszombaton második alkalommal tartottunk  ha-
gyományos technikát bemutató tojásfestést a múzeumban.

– Június 23-án első ízben próbáltuk megrendezni a Petrovics-ház ud-
varán a „Mogyorós nyomán” a NYITOTT PORTÁT. Célunk az volt,
hogy mind a dömsödieknek, mind pedig a nyaralóknak lehetőséget bizto-
sítsunk hónapról hónapra a helyi kézművesekkel való találkozásra. Mind-
három alkalommal kiemelten foglalkoztunk egy-egy jellegzetes tevé-
kenységgel. Júniusban körtelekvárt főztünk. Második alkalommal csatla-
kozva a falunapi programsorhoz július 14-én kenyérlángost sütöttünk.
Harmadik alkalommal augusztus 18-án a kádár mester tevékenységébe
lehetett bekapcsolódni.

– Július 01-jén községünk díszpolgára, Bazsonyi Arany születésének
90. évfordulójára emlékeztünk. Ezen az alkalmon a Dömsödi Református
Gyülekezeti Házban bemutatásra került Bazsonyi Arany: Szigorú idő-
rendben c. verseskötete, valamint a Szekszárdi Wosinsky Mór Megyei
Múzeum tulajdonában lévő Bazsonyi festményekből nyílt kiállítás, mely
július 29-ig volt megtekinthető.

– Július 11. – augusztus végéig volt megtekinthető a Petrovics-házban
a Szent László legendái c. kiállítás, melyről részletes ismertetőt tartott Ba-
lázs István történész. A kiállítási anyag augusztus végéig várta a nagy-
közönséget.

– Október 19-én Retró Játék kiállítás nyílt a Dabi Óvoda 40 éves fenn-
állása alkalmából. A kiállítási anyag összeállításában tevékenyen részt

vettünk, majd a teljes anyagot a Petrovics-féle házban helyeztük el, mely a
tervezettnél tovább, november második feléig volt megtekinthető.

A rendezvények, kiállítások látogatottsága hullámzó. 
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, RENDEZVÉNYEK

– Február 10-én 24 fős csoporttal utaztunk Kecskemétre a SEUSO ki-
állításra. A páratlan leletanyagot idegenvezető tolmácsolása mellett te-
kinthettük meg.

– Július 9-27-ig a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tartott a
Petrovics-portán nyári napközis tábort. Együttműködésünk kapcsán a
helyszín biztosítása mellett előadásokkal, kézműves foglalkozással, kiál-
lítási tárlatvezetésekkel színesítettük a napközis tábor programsorát.

– Szeptember 7-én a Kossuth Társaság rendezésében (Budapesten a
Csili Művelődési Központban) „A Petőfi-házaspár és 1848-49” címmel
nyílt kiállítás. Erre az alkalomra a dömsödi Petőfi Emlékmúzeum kokár-
dákat, korabeli folyóiratokat és leírásokat bocsájtott rendelkezésül. Dr.
Sturcz Zoltánné, a kiállítás rendezője elismeréssel nyilatkozott hozzáállá-
sunkról, támogatásunkról.

– December hónapban Majosháza általános iskolájából érkezett
néhány fős színjátszó csoport. A múzeumi berendezés díszletül szol-
gált a betlehemi játékukhoz, melynek egyes momentumait vették
filmre. A teljes feldolgozást Majosháza lakóinak, a szülőknek szán-
ták karácsonyi ajándékul.

Ugyancsak decemberben már megszokott módon a múzeum udvarán
állította fel a Még 1000 év Egyesület a Betlehemi jászol makettjét. Idén is
jöttek csoportok, akik igényelték a történet ismertetését és énekeltek, ver-
seltek a Betlehem előtt.

Vass Ilona
múzeumvezető
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