
A ragyogó őszi időben továbbra is kézenfekvő a szabadban végzett
munkavégzés. Nagyon sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, többek között
mi is. Közterületeinken az utolsó tél előtti simításokat végezzük, persze
várjuk a fák lombjának összetakarítását is. Itt szeretném megjegyezni,
hogy a zöldhulladékot – így a faleveleket is – csak a lebomló zsákban lehet
kihelyezni! Más zsákban rakott zöldhulladékot nem visz el a szolgáltató!!!
Lehetőség van arra, hogy a lerakóra ki lehet vinni ezeket a zsákokat, de
fontos információ ehhez, hogy azokat a lerakó kijelölt helyén ki kell üríte-
ni! Már nagyon várom a Dömsödön megépülő komposztáló megvalósítá-
sát, mert az végleges megoldást fog adni erre a már régi problémára!

Még a jó időben kezdődhet el a nem kis indulatokat kiváltó katolikus
templom bontása is. Bár önkormányzatunk közvetlenül nem vesz részt a
beruházásban, azért amennyiben tudunk, segítünk abban, hogy egy na-
gyon szép, modern templommal gazdagodjon Dömsöd! Jó néhányan vi-
tatják a bontás szükségességét, és inkább a felújítás mellett érveltek.
Többségük nem rosszindulatból, hanem a régi értékek védelmében emeli
fel szavát. A legnagyobb baj az, hogy ezek az emberek szinte soha, vagy
legalábbis nagyon régen voltak a templomban, így nem tudnak valós íté-
letet mondani az épület állapotáról! Én az utóbbi időben többször körbe-
jártam Nemeskürty esperes úrral a templomot, és elfogadtam a hozzáértő
építészek véleményét, hogy menthetetlenné vált az épületegyüttes! Az
utóbbi hónapokban már félő volt, hogy egy jelentősebb vihar akár a tetőt
is beszakíthatja, soha megbocsátható károkat okozva. A döntés megszü-
letett, most már minden érintettnek azon kell dolgoznia, hogy büszkék le-
hessünk arra, hogy XXI. századi léptékkel mérve csodaszép templom
épüljön Dömsödön, melynek csodájára járnak az ország minden részé-
ből. Én hiszem, hogy így lesz!!!

Továbbra is várjuk az útpályázatokkal kapcsolatos döntéseket, me-
lyeknek sikere jelentősen alakítaná mostani siralmas útviszonyainkat.
Nagyon jó lenne a pozitív eredmény még úgy is, hogy a kivitelezés már
csak a jövő tavaszra maradna!

Az egészségügyi centrum építésének előkészítése sokkal lassabban
megy, mint ahogyan előzetesen gondoltam. Nehezen állnak össze a kü-
lönböző szakvélemények, amelyek a kiviteli tervekhez kellenek. Csak re-
mélni tudom, hogy azért felgyorsulnak az események, és még bőven ka-
rácsony előtt lesz kivitelezőnk a közbeszerzés eredményeként. 

Elviekben 2019. január 1-től bölcsődét kellene működtetnie akkora te-
lepülésnek, mint mi is vagyunk. Erre ebben az időpontban nem lesz lehe-
tőségünk. Mivel az előző bölcsődei pályázaton nem kaptunk támogatást,
most egy új variáció került elénk, egy „mini bölcsőde” építésére. Emiatt
még rendkívüli Testületi ülést kell összehívnunk, amelyen reményeim
szerint tervezőt is fogunk tudni választani! 

Október 23-án Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke lesz az
ünnepi szónok. Jó lenne, ha minél többen együtt emlékeznénk a forrada-
lom hőseire!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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Gyémántdiplomát vehetett át dr. Nagy István 2. o.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 3. o.

A Dabi Óvoda 40 éves évfordulója alkalmából 6-7. o.

Állatok világnapja az óvodában 8. o.

Retró játék kiállítás... 8. o.

Keresztrejtvény 10. o.

Hogy tetszik lenni? Interjú Tarrné Zsókával 11. o.

Temetői istentiszteletek 17. o.

Ecsettel és vésővel – sokoldalú alkotó: Berki Géza 19. o.
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Tisztelettel hívjuk Önt és Kedves Családját
2018. október 23-án 10.00 órára

a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ nagytermébe
az 1956. október  23-i forradalom és szabadságharc tiszteletére

megrendezésre kerülő községi ünnepségünkre.

Ünnepi beszédet mond: 
Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke.

Ünnepi műsor: Ju és Zsu Társulat, Dömsödi Fiatalok.  
Felkészítő: Csikós Lászlóné.

Az emlékezés koszorúinak elhelyezése a kopjafánál.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

„…A„…A szabadság ott kezdődik, szabadság ott kezdődik, 
ahol megszűnik a félelem.”ahol megszűnik a félelem.”



A Dömsödi Hírnök hasábjain alig tíz eszten-
deje számolhattunk be arról az örömteli ese-
ményről, hogy településünk állatorvosa, dr.
Nagy István aranydiplomát kapott. (Az akkor
készült interjú a 2010. februári szám 19. oldalán
található.) 

Idén szeptember 07-én ünnepélyes keretek
közt vehette át a gyémántdiplomát, ahová fele-
sége és Zoltán fia kísérték el. Az 1958-ban vég-
zett 120 hallgató közül harmincan vehették át a
jubileumi oklevelet. Ebből az alkalomból az
Állatorvostudományi Egyetem évkönyvet adott
ki, melyben az 50, 60, 70 éve végzett hallgatók
fényképes rövid önéletírása olvasható. A kiad-
vány előszavában Sótonyi Péter rektor köszönti
a jubilálókat. 

Dr. Nagy István, vagy ahogyan legtöbben szó-
lítjuk: Doktor úr, Pista bácsi, megkeresésemre
szívesen mesélt életének azon szakaszairól, me-
lyek tanulmányaihoz, hivatásához kötődnek. Tő-
le tudom, hogy Dömsödön született, itt járt elemi
iskolába, majd Ráckevén végezte a polgárit, s mi-
kor megnyitotta kapuit az Ady gimnázium, az
érettségit is ott szerezte meg. Onnan jelentkezett
az Állatorvostudományi Egyetemre. Büszkén
mesélte, hogy az egész országban csak itt folyik
állatorvos képzés, mely 1787 óta működik. Az
egyetem ma is az elit európai egyetemek élvona-
lához tartozik, és más országokban honosítás nél-
kül fogadják el az itt szerzett diplomákat.

A képzéshez tartozó gyakorlatot Apajon az
Állami Gazdaságban végezte, ahová az egye-
tem befejezését követően elhelyezkedett. Hiva-
tása során valamennyi állatfaj állategészségügyi

problémájával foglalkozott, és az állami gazda-
ság vágóhídján húsvizsgálati gyakorlatot is vég-
zett. Feladatkörében összetett, felelősségteljes,
igényes munkát végzett. 1961-től nyugdíjazásá-
ig Dömsöd körzeti állatorvosa volt. A faluban
működő mindhárom termelőszövetkezet állat-
egészségügyi ellátása is az ő feladata volt.

Érdemei elismeréseként 1963-ban a Pest Me-
gyei Tanácstól a „Pest Megye Kiváló Állatte-
nyésztője” bronz fokozatú kitüntetést kapta.
1977-ben „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója”
miniszteri kitüntetést vehetett át. Szülőfalujától
2007-ben „Dömsödért Emlékérmet” kapott.

Pista bácsi megbecsült, köztiszteletben álló
állatorvosa a dömsödi embereknek. Az állatok
gyógyítása mellett mindig meghallgatta az em-
berek problémáit, s ha módjában állt, mindig se-
gítő kezet nyújtott. Számos történet sejlik fel
benne, mikor felidézi pályaútját. A kollektivizá-
lással mennyi-mennyi gyönyörű ló került a vá-
góba, mert a tsz-nek nem volt szüksége akkora
lóállományra. Mennyi gazda tragédiája zajlott
le a szeme előtt… Mondhatni, hogy friss diplo-
más állatorvosként rögtön a mély vízbe került. 

A szövetkezetek megalakulását követően
igen fontos volt, hogy az állatállomány egészsé-
ges legyen, hiszen az az ott dolgozók megélhe-
tésének biztosítékát jelentette. Nehézségek ké-
sőbb is adódtak, de higgadt, szigorúan vett, kö-
vetkezetes intézkedésekkel a betegségeket, jár-
ványokat vissza lehetett szorítani. Ilyen élmé-
nye volt a doktor úrnak, mikor építették a Ju-
hászföld felé vezető utat. Akkor megbontottak
egy homokdombot, ami tele volt birkatetem-
mel. Az állatok valamikor lépfenében pusztul-
tak el, s ennek a betegségnek a spórái akár 70
évig is aktívak maradhatnak. Ekkor nagyon oda
kellett figyelni a juhászoknak is, hogy egészsé-
gesek-e az állataik vagy sem.

Amikor száj- és körömfájás volt, a Csaplár-
tanyát karantén alá kellett helyezni. Nehéz idő-
szak volt.

Pista bácsi örömmel meséli, hogy fia, Zoltán
is állatorvos Dömsödön, és volt olyan, mikor
együtt is dolgoztak. Szolgálati idejére szívesen
emlékezik vissza, de hangsúlyozza, hogy nem
szeretne a mostani fiatalok helyében lenni. Sok
változás történt a képzésben. Míg az ’50-es évek
végén mindent meg kellett tanulni egy állator-
vosnak, és talán épp ez volt benne a legszebb,
addig napjainkban szakosodni kell az egyes ál-
latfajtákra. Öt év, míg elvégzik az egyetemet,
aztán még kettő a szakosodás.

„– Nem csak a munkámat szerettem – mond-
ta –, hanem az emberekkel is szerettem bánni!
Nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy átvehes-
sem a gyémántdiplomát!”

Kedves Pista bácsi! Magam és a Dömsödi
Hírnök olvasói nevében szeretettel gratulálok,
és jó egészséget kívánok az elkövetkezendő
esztendőkben!

Vass Ilona

2 XXVIII. évfolyam 10. szám

Gyémántdiplomát kapott dr. Nagy István állatorvos



Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,

Péntek: 8–11.30 óráig. Szerdán: 8–12-ig Áporkán,
13–17-ig Apajon is ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

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

Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézmény-

vezető, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)

06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)

fax: 06-24-523-147, 
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigié-

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

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyer-
mek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módsze-
reinek és eszközeinek felhasználásával szolgál-
ja a gyermek testi és lelki egészségének, család-
ban történő nevelkedésének elősegítését, a

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, il-
letve a családjából kiemelt gyermek visszahe-
lyezését.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgálta-
tást igénybe vevő személy saját lakókörnyeze-
tében kell biztosítani az önálló életvitel fenntar-
tása érdekében szükséges ellátást. A házi segít-
ségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.

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

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

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

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

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

nácsadás, tájékoztatás; segítség mozgósítása; –
kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szol-
gáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali,
konkrét segítséget tudnak nyújtani.
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KútfúrásKútfúrás 110-es csatorna-
csővel – garanciával.

06-30-964-0485

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2018. október 31. szerdán 14-15 óráig

LÁZÁR JÓZSEFLÁZÁR JÓZSEF
képviselő úr, a Népjóléti Bizottság

elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ

KÖZLEMÉNY
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az

idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázathoz.

A pályázati kiírások részletesen megte-
kinthetőek a www.domsod.hu honlapon.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztrá-
ció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2018. november 6.

AA GGYYEERRMMEEKKJJÓÓLLÉÉTTII SSZZOOLLGGÁÁLLAATT HHÍÍRREEII
Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ

és Gyermekjóléti Szolgálat

Ügyfélfogadás az
OMK-ban:

Hulladékszállítással 
kapcsolatosan:

péntekenként 13-18 óráig.

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

90 év 10 évre van a 100-tól,
ezzel nyugodtan dicsekedhetsz bárhol.
Boldogságban, egészségben légy gazdag,
mindentmegkapj, amit az életmégmegadhat.
Tõlünk ezt a kis köszöntõt kapod,
kívánunkBoldog 90. Születésnapot!

Szeretettel lányod, unokáid és dédunokáid



Az Országgyűlés 2017. évben is módosí-
totta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.). A
Vgtv. 29. § (7) bekezdésének értelmében
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfize-
tése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét
megelőzően engedély nélkül vagy engedély-
től eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi
létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási enge-
délyezési eljárást 2018. december 31-ig ké-
relmezi, és az engedély megadásának feltéte-
lei fennállnak. 

A törvény szabályai szerint a mentesítésre
alapot ad önmagában az, ha valaki még az
idei évben beadja a fennmaradási engedély
kiadására irányuló kérelmét, vagyis nem
szükséges, hogy év végéig az engedélyt meg
is kapja.

Mire kell engedélyt kérni és ki adja ki?
A kutak megépítéséhez, átalakításához,

üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjo-
gi engedély szükséges. Abban az esetben, ha
a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély
nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően
került megvalósításra, fennmaradási enge-
délyt kell kérni. 

A fennmaradási engedély kiadására vonat-
kozó hatáskör megoszlik a helyi vízgazdálko-
dási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, il-
letve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel ren-
delkező fővárosi és a kijelölt megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban:
katasztrófavédelmi igazgatóság) között, attól
függően, hogy milyen kútról van szó, illetve
az milyen célú vízigény kielégítését szolgálja.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gya-
korlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány-
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetésé-
hez, fennmaradásához és megszüntetéséhez,
amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, vala-
mint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmé-
nyek védelméről szóló kormányrendelet sze-
rint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előze-
tesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológi-
ai védőidom, védőterület, valamint karszt-
vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése
nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizá-
rólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű víz-
készlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító
hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és magánszemé-
lyek részéről a házi ivóvízigény1 és a háztar-
tási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvíz-

igény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó,
víztisztítási feladatokat ellátó vízi létesít-
mény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fenn-
maradásához és megszüntetéséhez.

Vagyis a jegyző adja ki az engedélyt ak-
kor, ha a kút nem érint karszt- vagy rétegvi-
zet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút
épülettel rendelkező ingatlanon van, magán-
személy a kérelmező, a kút házi ivóvízigény
és a háztartási igények kielégítését szolgálja
és a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

A háztartási igény fogalmát és a gazdasági
célú vízigény fogalmát a jogszabályok pon-
tosan nem határozzák meg, azonban a jog-
szabályi rendelkezésekből az következik,
hogy a háztartási igény minden az ivóvíz biz-
tosításán túli, a saját háztartás kielégítését
szolgáló vízhasználat, míg az ezt meghaladó
gazdasági érdekeltség körébe sorolható víz-
használat (vagyis olyan tevékenységhez kap-
csolódik, aminek a célja a haszonszerzés) az
már gazdasági célú vízigény.

Mint az látható, jelenleg a szabály egy-
aránt vonatkozik fúrt és ásott kutakra is, füg-
getlen attól, hogy csak háztartási igényekre
(mosás, saját kert locsolása stb.) használják
vagy ivóvíznek is, és nem számít az sem,
hogy milyen mélyre nyúlik le.

A fentiektől eltérő minden más esetben,
vagyis ha az előző feltételek közül akárcsak
egy nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem
a katasztrófavédelmi igazgatóság hatásköré-
be tartozik a kút fennmaradási engedélyezési
eljárása!

A BM OKF ezzel kapcsolatos tájékoztató-
ja elérhető az alábbi címen:

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes
/iparbiztonsag/vizugy/Tajekoztato_engedely
_nelkuli_viziletesitmenyek_2018.pdf

Vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárás

A fennmaradási engedélyezési eljárás irán-
ti kérelem benyújtása előtt tervdokumentáci-
ót kell készíttetni a vízjogi engedélyezési el-
járáshoz szükséges dokumentáció tartalmá-
ról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a

továbbiakban: BM rendelet) szerint. A fenn-
maradási engedélyezési eljárás iránti kére-
lemnek tartalmazni kell a BM rendelet által
előírt adatokat, amelyek a következőek:

II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési
és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalma

1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, any-
ja neve, születési helye, ideje.

2. A vízjogi létesítési engedély száma, kel-
te, kiállító hatóság (fennmaradási engedély-
kérelem esetén nem kell kitölteni).

3. A kút helye: irányítószám, település,
közterület jellege, házszáma, helyrajzi szá-
ma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terep-
szint (mBf).

4. A vízhasználat célja: háztartási víz-
igény, házi ivóvízigény.

5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek el-
hárítását szolgáló tevékenységekre és létesít-
ményekre vonatkozó általános szabályokról
szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet sze-
rinti vízminőség-vizsgálat eredménye.

6. A kút műszaki adatai:
6.1. talpmélység (terepszint alatt, méter-

ben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, mé-
terben);

6.2. csak fúrt kút esetében:
6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakat-

hossz,
6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakat-

hossz,
6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, át-

mérője, kialakítása, típusa,
6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat

anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m);
vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott
falazat, helye (m-m).

6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút ese-
tében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fed-
lap, anyaga.

6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
6.6. A használat során keletkező szennyvíz

mennyisége, elhelyezése.
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környeze-

téről.
6.8. Fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) be-

kezdésének való megfelelés igazolása.
6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt

kút esetében a jogosultsággal rendelkező ki-
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TÁJÉKOZTATÁS
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetésérõl

1  házi ivóvízigény: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet
szerinti polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított,
nem gazdasági célú vízigény



vitelező is; fennmaradási engedély kérelem
esetében a kútr. 13. §-ban2 megjelölt szakem-
ber: a közölt adatok a valóságnak megfelel-
nek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba
a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz
nem kerülhet).

Az eljárás mentes az igazgatási szolgál-
tatási díjfizetési kötelezettség alól:

– a vízkivételt biztosító vízilétesítmények
engedélyezési eljárása 2018. december 31-ig.

A kérelemhez csatolni kell:
1. a tervdokumentációt
2. ha az érintett ingatlan (amin a kút van)

nem a kérelmező tulajdonában van, akkor a
tulajdonosnak a tervezett vízilétesítmény tu-
lajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhaszná-
lattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzí-
tő – írásbeli hozzájárulását

A fennmaradási engedélyezési eljárás so-
rán be kell vonni az illetékes Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságot annak megállapítására,
hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy ré-
tegvíz készletet.

Abban az esetben, ha a kérelemben megje-
lölt kút ivóvízigény is szolgál, akkor szakha-

tóságként a kormányhivatal Népegészség-
ügyi Osztályát is be kell vonni.

Csak a szakhatósági hozzájárulás, vala-
mint a szakértői vélemény esetén adhat ki
a jegyző fennmaradási engedélyt.

A kút engedélyezésének további feltételei:
a) a kitermelt víz használata során keletke-

ző szennyvíznek a környezetet nem veszé-
lyeztető módon való elhelyezése,

b) a vizek hasznosítását, védelmét és kár-
tételeinek elhárítását szolgáló tevékenysé-
gekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról szóló kormányrendelet szerinti
követelmények maradéktalan teljesítése, va-
lamint

c) a fúrt kút fennmaradásának engedélye-
zése esetén annak megállapítása, hogy a kút a
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontjá-
nak3 hatálya alá tartozik, és az nem veszé-
lyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő
érdekeket.

A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a

vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azo-

kat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása
előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018.
december 31-ig nem kér fennmaradási en-
gedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak
2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot
kell fizetni. A bírság az engedély nélkül lét-
rehozott építmény értékének 80%-áig, en-
gedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat
esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A termé-
szetes személyre kiszabott bírság összege
nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A
fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a ku-
tak engedélyeztetési eljárását tette díjmen-
tessé.

A kérelem benyújtásához formanyomtat-
ványt készítettünk, ami a www.domsod.hu
honlapról letölthető illetve személyesen át-
vehető a Dömsödi Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán vagy a jegyzői irodában (2344
Dömsöd, Petőfi tér 6.)

További felvilágosítás, esetleges változá-
sok a www.domsod.hu honlapon a jegyzői
tájékoztatók között kerülnek közlésre, illet-
ve az 24/523-126, 24/523-120, 24/523-134
telefonszámokon kapható.
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2  101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
13. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények műszaki tervezési feladatait az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakor-

lási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetnek.
(2) Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is – az végezheti, aki
a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tar-

tozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel
rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által
kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

(3) 100 m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá közüzemi vízellátást szolgáló kút kivitelezése geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-
mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelete mellett végezhető.

(4) A kút kivitelezésének részét képező feltáró fúrásokban, illetve kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések mérnökgeológus,
geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember közreműködésével végezhetők.

(5) Mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések kiértékelését, az összefoglaló szakvéleményt kizárólag geofizikus, geofizikus mérnök, geoló-
gus, mérnökgeológus, hidrogeológus vagy hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember készíthet. A vizs-
gálat jóváhagyását csak legalább ötéves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkező szakember végezheti el.

(6) A vízföldtani naplót legalább ötéves felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási gyakorlattal rendelkező geológus, mérnökgeológus, hidrogeológus vagy
hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember készíthet.

3 a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés

alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érin-
tése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a
házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Nap Idő
Hétfő 8.00–12.00, 13.00–17.30
Kedd Nincs
Szerda 8.00–12.00, 13.00–16.00
Csütörtök Nincs
Péntek 8.00–11:30

dr. Bencze Zoltán jegyző

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.
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„Az ember akkor ad igazán, ha munkáját, lelkét, szellemét adja.
És egész énünknek a nagyszerű felajánlása mindenki számára
éppen annyira gazdagítja az adományozót, mint a közösséget.”

(Anatole France)

1978. november 27-től 30 óvodás elhelyezésére alkalmas egy csoport-
szobában és kiszolgálóhelyiségeiben fogadhatták a gyermekeket a Dabi
Óvodában. 

1978-1979. Régi Óvoda 5. Vegyescsoport Dabon. Óvónő: Kovács
Lajosné, Gulyás Györgyné, dajka: Ispán Lajosné, Fülöp Imréné.

Gyermekek:
1978. 11. 27-től felvettek: Brassó János, Csepregi János, Gyökeres

Erika, Ispán Hajnalka, Madarász Andrea, Meidl Szilvia, Papp Attila, Ve-
res János, Wallner Éva, Boros Csaba, Fabula György, Gajár János, Gyö-
keres Zsolt, Hegedűs Árpád, Hegedűs Edina, Ispán Krisztina, Orosz Jó-
zsef, Számpor Erzsébet, Számpor János, Takács Zoltán.

Év közben léptek be: Fülöp Viktor (1978. 12. 08.), Sárközi Boglárka
(1978. 12. 08.), Ispán Imre (1978. 12. 08.), Bődi Endre (1978. 12. 15.),
Csécs László (1978. 12. 15.), Galambos Katalin (1978. 12. 15.), Szabó
Csaba (1978. 12. 15), Melikánt Judit (1979. 01. 22.), Denke Gábor (1979.
02. 16.), Denke László (1979. 02. 16.).

Az épületről a Dabot bemutató leírást Kiséri Nagy László 1935-ben
megjelent munkájából idézem. „A népnevelés ügyéért lelkesülő lakos-
ság az 1914. évben új, modern iskola építéséhez fogott. Az épület ugyan a
világháború kitörése miatt ekkor még befejezést nem nyerhetett, sőt a ne-
héz anyagi viszonyok következtében 10 évig használhatatlanul állott, míg
végre az 1925. évben a felbuzdult áldozatkészség 32 000 pengős költség-
gel teljes befejezésre juttatta az épületet. A két tantermes, egy tanítói la-
kással bíró modern iskolát 1925. év szeptemberében avatta fel és adta át a
hivatásának Kerecsényi Zoltán református esperes, iskolaszéki elnök. Az
első számú tanítói állásra K. Nagy Lászlót, a második tanítói állásra Beth-
lendi Jánost választják meg, ki az oláhok által megszállott Erdélyből me-
nekült.”

Községi iskolaként 1977 szeptemberéig funkcionált, amikor átadásra
került az „Új Iskola”. Megsárgult iratok őrizték meg számunkra a fontos
és pontos információkat az óvodai irattárban a „Dabi Óvoda” megnyitásá-
ról. 1978. szeptemberi beszámolójában Király Andrásné Borika kérte a
Végrehajtó Bizottságot, hogy a Dabon kialakítandó óvoda kivitelezését,
illetve elkészültét határidő meghatározásával határozza meg. A Végrehaj-
tó Bizottság 1978. szeptember 24-én az óvodáskorú gyermekek elhelye-
zése érdekében felhívta a Dózsa Termelőszövetkezet elnökének figyel-
mét, hogy a dabi iskolában kialakítandó óvoda átalakítási munkáit 1978.
október 30-ig végezzék el. 1978. október 31-én a ráckevei járási művelő-
dési osztály vezetője visszaigazolta, hogy 25 férőhelyet és egy óvónői, va-
lamint egy dajkai állást engedélyez 1978. november 1-től. Király András-
né november 28-án jelentette a járási hivatalnak, hogy 1978. november
27-én beindult az engedélyezett egy csoportfejlesztés, mely szerint az egy
óvónői keretet egyelőre áthelyezéssel oldották meg, a dajkai keret decem-
ber 1-jével lesz betöltött. Az áthelyezett óvónő Kovács Lajosné Margó
néni lett. Ispán Lajosné Kati látta el átmenetileg a dajkai munkát, majd
december 8-tól  Fülöp Imréné Zsuzsika néni lett a dajka. 

További segítségként a Termelőszövetkezet fizette 1978. december 11-
től Gulyás Györgyné Marika bérét 1989. 08. 31-ig, aki áthelyezéssel az
Óvoda állományában tovább dolgozott 1991. 08. 31-ig.  

1985. november 4-én adta át a Termelőszövetkezet a magánlakások
átalakításával  az újabb két csoportot és kiszolgáló helyiségeit az olaj-
kályhás fűtést központi fűtéssel kiváltva az egész épületben. Ekkor a „Ré-
gi Óvodából” került át a korszerűbb körülmények közé 2 csoport, így a
„Régi Óvodában” 2 csoport maradt. 

A hivatalos átadásról a Termelőszövetkezet által kiadott Dolgozók
Lapjában jelentetett meg cikket. A Dózsa MGTSZ további dolgozók
bérének átvállalásával és társadalmi munkával is folyamatosan tá-
mogatta az intézményt.

Odor Béláné Magdi néni 1981. augusztus 31-ig vezető óvónőként,
majd 1981. szeptember 1-jétől 1983. január 31-ig vezetőhelyettesként irá-
nyította a „Dabi Ovi" csoportjait is. A hivatalos dokumentumokban
(törzskönyvekben és statisztikákban a „Régi Óvoda” csoportjaiként sze-
repeltek 1991. 08. 31-ig, a „Régi Óvoda” bezárásáig. Külön vezetőhe-
lyettese nem volt az előbbiek miatt a „Dabi Óvodának”.

Király Andrásné Borika 1988. 07. 31-ig, Orosz Lajosné 1988. 08.
01-től 2017. július 31-ig voltak munkáltató óvodavezetők. Jelenleg 2017.
08. 01-től Madarász Mária az intézményvezető. 

Vezetőhelyettesként/tagintézményvezetőként irányították a Dabi Óvo-
dában dolgozók munkáját: Kovács Lajosné, Gacsné Gránitz Enikő, Földi
Lászlóné, Markóné Kovács Gabriella, Orosné Dávid Ildikó, dr. Siketné
Gém Andrea. Jelenleg 2008. 09. 01-től Zsidai Mónika a tagintézmény-
vezető.

Az „Új Óvoda” 25 éves évfordulójakor, 2000-ben döntöttem úgy, hogy
a kiállításra képes tablót/évkönyvet szerkesztek. Az óvodatörténeti
anyagból 2003-ban, a „Dabi Óvoda” 25 éves évfordulójára is a névsorok
elkészültek Hegedűs Istvánné óvodatitkár és Orosné Dávid Ildikó segítsé-
gével. Mivel folyamatosan gyűjtöttem a csoportképeket, 2008-ban hatá-
roztam el, hogy a jubileumi jutalomban részesülő és a nyugdíjba vonuló
kollégákat óvodatörténeti albummal ajándékozzuk meg. Ekkor kezdtem
el a Bölcsődében töltött éveket is feldolgozni. Kezdetben papíralapon ki-
nyomtatva, könyvkötővel beköttetett albumokat készítettünk a minden-
kori óvodatitkárok és Szadai Ági segítségével. 

Célom az volt, hogy az általam megszerkesztett óvodatörténeti névso-
rok és csoportképek (feliratozással, ülő sor stb.) lapozgatásával maradan-
dó emlékeket állítsak az ünnepelt kollégáimnak, melyet bármikor fella-
pozhatnak. 

Úgy gondolom, hogy értékként hagyom az utódokra az általam ki-
dolgozott Új Óvoda (1975-2015), a Bölcsőde épületében töltött évek
(1991-2000) és a Dab (1978-2015) óvodatörténeti anyagot is. Kérem,
hogy amit az óvoda múltjáért tettem, őrizzék meg, becsüljék meg,
folytassák utódaim! Nyugdíjas éveimben terveim között szerepelt,
hogy folytassam a „Dabi Óvoda” óvodatörténetet, és elkezdtem a
„Régi Óvoda” óvodatörténeti anyagának a feldolgozását is a munká-
ba lépésem évétől, 1977-től a bezárásig, 1991-ig. Az „Új Óvoda”
1975-76 és 1976-77-es évekről nem találtunk csoportképeket. Meg-
nyitó és évzáró ünnepségekről készült fotók vannak, de azokon nem
látszik minden kisgyermek!

Bölcsődei anyaghoz 1 db fényképet nem találunk az 1994-95-ös
minicsoportról. Lehet, hogy nem is készültek akkor csoportképek?

A „Régi Óvoda” anyagának feldolgozása már most érzem, hogy
sokkal több időt vesz majd igénybe. Eddig a 44 csoportról 12 cso-
porthoz van anyagom, 2 csoport van készen, melyet Kovács Martinné
Gizike 40 éves jubileumi jutalma és nyugdíjba vonulása alkalmából
készítettem el! 

2017. augusztus 1-jétől nyugdíjasként folytattam a gyűjtő/kutató
munkát, amelyhez nagyon sok segítséget kaptam. 2018. április 24-
én készültem el a „Dabi Ovi” óvodatörténeti anyagával. Az „Új
Óvodában” Madarász Mária intézményvezetőnek, Pergel Renáta
intézményvezető-helyettesnek és Szadai Ágnes óvodatitkárnak van
hozzáférése a 2018. május 15-én átadott archivált óvodatörténeti
anyaghoz.

1978-tól 2016. 08. 31-ig 100 óvodai csoport működött Dabon.
2017.  augusztus 1-jén képpel és feliratozással a jubileumosok albu-

A DABI ÓVODA 40 éves évfordulója alkalmából
Nyugdíjasként készültem az évfordulóra
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mai mentett anyagával, a gyermekeim családi albumunkban lévő cso-
portképeivel, valamint Szadai Ági éveken át nyújtott segítségének
köszönhetően 64 csoport anyaga volt készen. Úgy éreztem, hogy fel-
jogosított és kötelezett az egy munkahelyen eltöltött 40 év és az
1988-tól a nyugdíjazásomig az intézményvezetői beosztásom az ar-
chívum létrehozására és átadására az utókornak, hiszen a legtöbb
adatról az információval én rendelkeztem.

Képeket kaptam, melyeket ezúton is köszönök:
Bagi Ferencné Adritól, Ambruska Péterné Zsuzsitól, Nagy Lász-

lóné Anikótól, Bene Jánosné Ágitól, Juhász Gusztávné Jutkától, Büti
Anikótól, Czékmán Anitától, Szabó Miklósné Jucustól, Csörgő
Istvánné Terikétől, Fülöp Imréné Zsuzsikától, Kiss Sándorné Erzsi
mamától, Korona Sándortól, Kósa Jánosné Marikától, Pergel Renátá-
tól, Kovács Lajosné Margó nénitől, Zsidai Mónikától, Szaszák csa-
ládtól, Ila Erikától, Bede Nellitől, Matula Bettitől, Móricz Zsolttól,
Szakos Melindától, Szijjártó Mónikától, Ispán Hajnitól, Zsidai Móni-
kától, Orosz Józsefné Piroskától.

Segítettek a feliratozásban egykori és mostani kollégák: Kovács
Lajosné Margó néni, Gulyás Györgyné Marika, Fülöp Imréné Zsuzsika,
Kiss Sándorné Erzsi mama, Koronáné Szabados Terike, Ispán Lajosné
Kati, Kovács Martinné Gizike, Tóthné Kalló Judit, Nagy Lászlóné Anikó,
dr. Siketné Gém Andrea. 

Valamint az adott időszakban óvodába járó „gyermekek és/vagy
szüleik”: Madarász Viki és a facebookos ismerősei, Velláné Bucsi Mar-
csi, Bencze Noémi, Czékmán Anita, Hegedűs Orsi, Szakos Melinda, Kiss
Edina, Czikora Anita, Orosz Kinga, Orosz Réka, Gugyella Edina, Bődi
Szilvi, Kovács Rita, Faragó Zsolt, Kovács Sándorné Ági, Bús Ilonka,
Szabó Brigi.

Nem sikerült csoportképet találnom, lehet, hogy nem is készült az
első csoportról? Ünnepségről készült fotók vannak, de azokon nem lát-
szik minden kisgyermek!

Ünnepségen készült fotók Orosz Józsefné Piroskától:

Acsoportszoba 1979 januárjában:

„Egy hivatás nagysága elsősorban talán abban van, hogy egyesíti az
embereket; csak egyetlen igazi fényűzés van: az emberi kapcsolatoké. Ha
csupán anyagi javakért dolgozunk: magunk építjük magunk köré börtö-
nünket. Bezárjuk magunkat, magányosan, hamunál hitványabb pénzünk-
kel, amely semmi olyat nem nyújt, amiért érdemes élni.” (Antoine de
Saint-Exupéry)

Az emberi kapcsolatoknak köszönhetően hálás vagyok minden segí-
tőmnek, akik nélkül egyedül nem sikerült volna valóra váltani a tervemet!

KÖSZÖNÖM!! 
Orosz Lajosné
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Óvodánkban feladatul tűztük ki azon érté-
kek, ismeretek, magatartásformák és életviteli
szokások közvetítését, melyek felkészítik cse-
peredő gyermekeinket arra, hogyan óvhatják
meg természetes környezetünket. A külső világ
tevékeny megismerésére nevelés sikere elsősor-
ban a gyermekeket nevelők hozzáállásán, atti-

tűdjén, nevelési módszerein múlik. A hagyomá-
nyos ünnepek mellett jelentős szerepet kapnak
az úgynevezett zöld ünnepek óvodánkban: a Ta-
karítási Világnap, az Állatok Világnapja, a Víz
Világnapja és a Föld Napja is. Ezen kiemelt na-
pokon az óvodások játékos feladatokon keresz-
tül oldhatnak meg környezetvédelmi, környe-
zetmegóvó gondolkodásmódot fejlesztő felada-
tokat, amelyekből megtapasztalhatják, hogy ho-
gyan óvják környezetüket.

Az Állatok Világnapján, október 4-én, játé-
kos formában gazdagítottuk a gyermekek isme-
reteit az állatok életéről, védelméről. 

Kalandtúra állomásai:
• Kenguru kifutó: Ugrálj úgy, mint egy ken-

guru! Ugráló labdával haladj a kijelölt útvonalon!
• Kisvakond műhelye: Készíts állatfigurá-

kat homokból!

• Misi mókus diaműhelye: Nézz meg egy
kis mesét állatokról!

• Róka Rudi Tudományi Központja: Rakd
ki a puzzle-t! Melyik lábnyom lehet a kirakott
állaté?

• Torkos Oroszlán: Etesd meg az oroszlánt!
(Célba dobás)

• Zebra Móka: Motorozz úgy, hogy ne üsd
el az állatokat!

• Hullámos papagáj kreatív műhelye: Szí-
nezz kedvedre!

A gyermekek nagyon jól érezték magukat.
Az átélt, megtapasztalt élményeken keresztül
több információt gyűjthettek be az izgalmas,
mókás játékok során. 

Szabó Orsolya 
és a Baglyocska csoport óvodapedagógusa

az Óvodában

Retró játék kiállítás
Retró játék néven nyílik kiállítás

október 19-én a Dabi Óvodában, 
az óvoda 40 éves 

jubileumi fennállása alkalmával.

A helyszűke és az idő rövidsége miatt a
RETRÓ JÁTÉK kiállítás 

ezt követően a Petrovics-házban 
november 04-ig lesz megtekinthető, 

a múzeum nyitvatartási idejében.

A kiállítás egyéb időpontokban 
bejelentkezéssel is látogatható!

Információs telefonszám: 
06-20-253-2589
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Augusztus 30-án a kiskunlacházi művelődési ház újbóli megnyitóján vett részt egy társastánc
csoport, Mihó Diána tanárnő felkészítésével.

Szeptember 29-én a zenész növendékeink léptek fel a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ által megrendezett Szüreti Mulatságon, Donec Szergej vezetésével.  

Iskolánk hangszertára és kottatára is gyarapodott a nyár folyamán: Eper Ferenc egy elektromos
gitárt, erősítőt és kottákat; Fabula János kottákat ajándékozott iskolánknak.

Mindkettőjüknek szeretnék köszönetet mondani felajánlásukért.
Az elmúlt időszakban két pedagógus elment iskolánkból. Szeptember elején Kovács Eszter fu-

volatanárt váltotta Bai Barbara tanárnő. 
Szeptember közepén Mihó Diána társastánctanár távozott iskolánkból. Döntését tiszteletben tart-

va, magam és valamennyi munkatársam nevében megköszönöm eddigi tevékenységét, és további
sikereket kívánok neki és növendékeinek!

A társastánc tanszakon október 1-jétől Bábel Brigitta tanárnő veszi át a helyét, szeretettel várjuk a
táncolni vágyó gyerekeket és ifjakat.

A Dezső Lajos AMI pedagógusai a 2018/2019. tanévben október 1-jétől: 
Bábel Brigitta – társastánc, Bai Barbara – fuvola, Berki Artúrné – zongora, Brusztné Firnigl Judit

– grafika, Csernov Miklós – rézfúvó és furulya, Donec Szergej – szolfézs, Gábor Tünde – színjáték,
Gáncs-Cserna Marianna – ének, Germán Fatime – grafika, Halasiné Németh Erika – zongora,
Halassyné Székely Orsolya – zongora (makádi tagozat), Jakab Zsófia – furulya és klarinét, Kander-
ka Andrea – klarinét és furulya, Kiss Árpád Bálint – gitár, Kovács Ferenc – klarinét és furulya
(makádi tagozat), Köntös Ágnes – szolfézs, Tóth Andrea – társastánc. 

Köntös Ágnes
intézményvezető

A Dömsödi
Általános

Ipartestület
bérbeadja 2344
Dömsöd, Petőfi
S. u. 11-13. sz.
alatt található

igényesen
felújított 

nagytermét,
mely alkalmas rendezvények, baráti,
családi összejövetelek megtartására

(max. 60 fő)!
Érdeklődni lehet: 

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

ipartestulet.d@pr.hu

című állandó kiállítás

megtekinthető az Iparos körben

minden hétköznap délelőtt, ill.

csoportoknak előre megbeszélt

időpontban, tárlatvezetéssel.

Érdeklődni a következő

számokon: 

Szabó Andrea: 06 30 5947 169

Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

AA  DDöömmssööddii
ÁÁllttaalláánnooss

IIppaarrtteessttüülleett
hhíírreeii

A DDezsõ LLajos AAlapfokú 
Mûvészeti IIskola hhírei

Meghívó
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt a
Dezső Lajos Alapfokú 

Művészeti Iskola 
hagyományos rendezvényére, a
Dömsödi Művészeti Napok

megnyitójára, melyet 
2018. október 25-én, 

csütörtökön 17 órakor tartunk
a Petőfi Sándor Oktatási és 
Művelődési Központban!

Fotó: Vass



10 XXVIII. évfolyam 10. szám

VÍZSZINTES
1.: Jász-Nagykun-Szolnok megyei város,

az első megfejtés
11.: tengeri emlős
12.: duplán, finom cukorka
13.: palindrom férfinév
14.: őslény része!
15.: színültig
17.: galambdúc vége!
18.: osztrák autójel
19.: szaglószerv, nózi
20.: szolmizációs alaphang
22.: a kén vegyjele
23.: ló teszi, ha mérges
25.: kutya, házőrző
27.: kis házikó
29.: mely személy?
30.: alvás közben láthatjuk
32.: ellenben, azonban
33.: az origó jele
34.: jószívű
35.: kéz
37.: a magyar abc harmadik betűje
38.: óda vége!
40.: papírra jegyez
42.: ágy része!
43.: egész rész!
44.: becézett Ilona
46.: egymást követő magánhangzók
48.: lyuk a tó jegén
49.: település Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében, a második megfejtés

FÜGGŐLEGES
1.: ellenségeskedik
2.: kórházi osztály
3.: a túlpartra
4.: római 500
5.: autót javít
6.: orosz teherautó márka
7.: névelő
8.: a földre
9.: harkály lakhelye
10.: nagyra növő békafajta
15.: török autók jelzése
16.: idősebb, rövidítve
19.: …-móg, zsörtölődik
21.: állati lakhely
24.: utóirat!
26.: kedveskedő dicséret
28.: vadon része!
30.: Ádám becézve
31.: növény lesz belőle
34.: határozott névelő
36.: a sugár jele
39.: fölé ellentéte
41.: személyére
43.: steril sebkötöző anyag
45.: római 49
47.: magam
48.: éneklő hang
50.: méter
51.: a hidrogén vegyjele

Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás 
Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzletében

(Dömsöd, Váczi u. 15.).

AZ ÚJSÁGBAN TALÁLHATÓ
PÁLYÁZATI SZELVÉNYT

KIVÁGVA, NÉVVEL, CÍMMEL,
MEGFEJTÉSSEL,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A

GYŰJTŐKBE! 
KÖSZÖNJÜK!

AZ AUGUSZTUSI SZÁM 
PONTOS MEGFEJTÉSE:

„PANNONHALMA, KISKUNHALAS”

AZ AUGUSZTUSI SZÁM NYERTESE:
FARAGÓ JÓZSEFNÉ

DÖMSÖD, ELŐRE UTCA 17.

A NYEREMÉNY FELHASZNÁLHATÓ
2018. NOVEMBER 30-IG.

A megfejtéseket leadhatják: 
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert), 

Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette: Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDŐ: 
VÍZSZINTES 1. ÉS 
VÍZSZINTES 49.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2018. november 10.

2018. októberi szám megfejtése:

Név, lakcím:

Kérjük kivágni és leadni:
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A címben feltett kérdés rutinosan több do-
logra is utalhat, de a Dömsödi Hírnök hasáb-
jain azon beszélgetőpartnerek hosszú évtize-
deken át betöltött feladatairól szól, akik aktív
munkával töltött életszakaszukat követően
nyugdíjba vonultak. A Dömsödi Hírnök hű-
séges olvasói a „kezdetek kezdetén”, vagyis
az 1990-es évek első felétől gyakorta olvas-
hatták ezt a rovatot. Most mindezt újragon-
dolva kérdeztem Tarrné Zsókát, az óvoda-
konyha nyugdíjba vonult élelmezésvezetőjét: 

– „Hogy tetszik lenni?” 
– Köszönöm jól vagyok, mintha szabad-

ságon lennék. Tulajdonképpen szeptember
1-től jöttem el nyugdíjba. Előtte a hivatalos
dolgok: 8 hónap felmentési idő, ebből még
négy aktív munkával töltött, majd készenléti
időszak. Ha kellettem, akkor bementem dol-
gozni, ha nem, úgy maradhattam otthon. Kb.
augusztus végén kezdett tudatosulni ben-
nem, hogy most akkor tényleg nyugdíjas le-
szek. Mindenesetre elfoglaltság az így is
akad bőven.

– Pontosan mikor került a konyhára
dolgozni?

– 1985 májusában, 32,5 éve. Akkor érett-
ségivel vettek fel, s csak később jött ki a tör-
vény, hogy aki ilyen munkakörben dolgozik,
annak le kell tenni az élelmezésvezetői képe-
sítést. Elvégeztem az iskolát, és tulajdonkép-
pen ugyanott, ugyanabban a munkakörben
dolgoztam nyugdíjazásomig.

– Milyen kihívásokkal találta szemben
magát mint élelmezésvezető?

– Mikor idekerültem, megmutatták, mit
hogyan kell csinálni, átadták a feladatokat és
így kezdtem. Tulajdonképpen a raktározási
rész nem volt számomra ismeretlen, hiszen
előtte a honvédségnél dolgoztam. A munka-
köröm még emellett magát az élelmezési
részt fedte le, illetve a könyvelés is ide tarto-
zott. Tehát egy személynek háromféle tevé-
kenységet kellett ellátni. Nekem ez amiatt
sem okozott problémát, mert a bátyám sza-
kács volt és valamikor sokat segítettem neki.
Az elméleti ismereteket pedig szakkönyvek-
ből sajátítottam el. Később, mikor kötelező-
vé tették az élelmezésvezetői képzést, azt is
megcsináltam.

– A 32,5 év alatt milyen változásokon
ment át az iskolai-óvodai közétkeztetés,
élelmezés?

– Változások mindig vannak szinte folya-
matosan. Úgy körülbelül a ’90-es évek elejé-
ig a magyar élelmiszerkönyv és törvények
alapján a hagyományos rendszer volt a jel-
lemző, ami szigorú volt, de jó. Igazából a
magyar gyerekek a magyar konyhához van-
nak hozzászokva, ami leveses meg pörköltes,
főzelékes meg tésztás. Az újabb és újabb in-

tézkedések mindezt nemigen veszik figye-
lembe. A ’90-es évektől inkább a modern
konyhákat próbálják erőltetni, amit a magyar
gyerekek nem is nagyon szeretnek és nem is
nagyon tudnak hozzászokni. Például napja-
inkban egyre jobban előtérbe kerülnek a tel-
jes kiőrlésű kenyerek, rozskenyerek, ám a gye-
rekek legjobban a magyar fehér kenyeret,
kiflit, zsömlét szeretik. Ugyanígy említhetném
az újfajta párolással készített ételeket, amit
külföldi konyhai technológiával állítanak elő.
Mindezek a magyar gyerekektől a mai napig
távol állnak. A gyerekek étkezési szokásain
sokat ront a népszerű chips, hamburger, piz-
za és hotdog. Ezekkel az ételekkel viszont
már egészen kicsi korukban találkoznak,
amire a család ad lehetőséget. Már nem fizet-
nek elő a szülők tízóraira, hanem rábízzák a
gyerekre, hogy vegyen magának valamit. Ez
általában chips, pizza, édesség, üdítő... Saj-
nos a felsősök már teljesen átálltak erre az ét-
kezésre, és a főzelékeket, párolt zöldségeket
már semmilyen formában nem eszik meg. 

Érdekes jelenség, hogy míg az oviban
megeszik a főzeléket meg más ételeket, isko-
lásként azt mondják, hogy ők ezt nem is is-
merik és nem eszik meg.

– Sokat foglalkozott a tv és a rádió az éte-
lek közétkeztetésben való sózásának mérté-
kével. Mi ezzel a helyzet itt Dömsödön?

– Egy időben szigorúan be kellett tartani,
hogy nem lehetett sózni, és tulajdonképpen a
mai napig ez így is van. Ki lehet helyezni a
sót az asztalra, és mellé ki kell írni: „A só ká-
rosítja az egészséget, az ételt mindenki saját
felelősségére sózza.” Valójában a sótlan éte-
leknek nem lehet érezni azt a jellegzetes
ízvilágát, amit a kellő mennyiségű sózással
elérhetünk. 2017-18-ban hoztak egy olyan
rendeletet, hogy akkor mégis lehet egy kicsit
sózni, azonban 2020-ra az eredetileg tör-
vénybe iktatott mennyiségre kell visszaállni.
Ezt nagyon nehéz elérni és betartani, hiszen
az alapélelmiszerek is tartalmaznak vala-
mennyi sót, így azt is bele kell számolni a na-
ponta adható sómennyiségbe. Ezek a rendel-
kezések természetesen a közétkeztetésre vo-
natkoznak, de mi a helyzet a családokkal, hi-
szen onnan indul minden. Így a reform intéz-
kedéseket a családokkal, a kisháztartásokkal
közösen kellene megvalósítani. Amíg ott
nincs változás, addig hiába vezetnek be bár-
miféle intézkedéseket a menzákon.

A magyar konyhára, a magyar emberek íz-
lésére a fűszeres ételek a jellemzőek.

– Otthon a családnak hogyan főz?
– Hagyományosan készítettem és készí-

tem az ételeket, de az egyéni kívánalmakat és
igényeket mindig igyekszem figyelembe
venni. 

– Ön nemcsak a munkában és a család-
ban vállal komoly szerepet, hanem a köz-
életben is tevékenyen részt vesz. Tagja az
Iringó Színjátszó Körnek és a Még 1000 év
Dömsödért Egyesületnek. Hogyan tudta
mindezt összeegyeztetni?

– Mind az Iringó Színjátszó Körnek, mind
pedig a Még 1000 év Dömsödért Egyesület-
nek alapító tagja vagyok. Az egyesület meg-
alakulásakor mindenki vállalt valamilyen sze-
repet, én a háttérmunkában kívántam tevé-
kenykedni. Mindenféle programot szervez-
tünk, lendületesen, sok energiával, és ez a
mai napig így van. Elsősorban azt tartom,
tartjuk szem előtt, hogy a dömsödi embere-
kért, az ő művelődésükért, szórakozásukért
dolgozzunk!

Mint említettem, az Iringó Színjátszó Kör-
nek is alapító tagja vagyok. Ez alatt az idő
alatt sajnos nagyon sokan elmentek közü-
lünk, vagy elköltöztek. Szerencsére mindig
jönnek közénk új tagok, és egy-egy produk-
cióra mindig jó hangulatban készülünk.

Az eredeti kérdésre válaszolva igaz az a
mondás, hogy arra van időd, amire akarod
hogy legyen!

Nekem nagyon nagy segítőm a férjem. Ér-
dekes, mert nem az elejétől, hanem kicsit ké-
sőbb kapcsolódott be a színjátszásba. A gye-
rekeimet vittem mindig magammal, és az el-
ső fellépésünkkor egy kis népi jelenetben lá-
tott bennünket. Látta, hogy milyen ügyesek a
gyerekek, és valahogy onnantól a férjem is
egészen máshogy állt a dolgokhoz. Hagyta
hogy menjünk, majd Ő is segített a díszletek
elkészítésében, s végül kisebb szerepeket is
kapott. A férjem nemcsak a színjátszásban,
hanem az Egyesületben is nagy segítségemre
van. Mindig mindenben lehet rá számítani és
ott van.

Mindezek mellett persze otthon voltak el-
maradt feladatok, mert ennyi minden mellett
volt amit meg tudtam csinálni, volt amit
nem. Bízom abban, hogy most nyugdíjasként
ezeket be tudom pótolni, és lassan mindenre
sor kerül majd.

– Vannak-e tervek a jövőre nézve?
– Nem szoktam előre tervezni, mert azt a

sors mindig fölülírja. Leginkább a családra
és az unokákra szeretnék nagyobb figyelmet
fordítani. 

Közéletben vállalt feladataimat szívesen
ellátom, ezzel is színesítve a falu közösségé-
nek szórakoztatását.

Kedves Zsóka! Kívánom, hogy nyugdíjas
évei örömteli és tevékeny hangulatban telje-
nek, családja körében és a falu közösségében
egyaránt!

Vass Ilona

Hogy tetszik lenni?
Beszélgetés Tarr Istvánné Zsókával, az óvodakonyha nyugalmazott élelmezésvezetõjével



Kristóf Józsefné Csaplár Eszter kedves olva-
sónk bocsátotta rendelkezésünkre a következő
két felvételt.

Elmesélte, hogy szülei 1932. március 19-én
kötöttek házasságot, így a két felvétel korábban
készülhetett.

Az első fotón Kiss Eszter (Csaplár Eszter
édesanyja) és Rumi József látható. A fiatal je-
gyespár egyszerű magyaros viseletben jelent
meg a szüreti felvonuláson és az azt követő mu-
latságon. A beállított felvételen jól érzékelhető a
női és a férfi ruhadarabok finom fehér anyaga,
melyeknek egyetlen dísze a nemzetiszínű szala-
gozás. Ugyanilyen szalagozást láthatunk a férfi
kalapon és a női hajviseletben is. A teljes ruhá-
zat fehérségét a gazdagon díszített mellények
teszik különlegessé.

A jegyespár esküvőjére a vőlegény megbete-
gedése és az azt követő halála miatt nem kerül-
hetett sor.

A fiatalok tiszta tekintete, üdesége örök em-
lék az utókor számára.

A másik kép szintén szüreti felvonuláson és
mulatságon rögzítette a pillanatot.

A felvételen Szabó Ilona (Kiskunlacházá-
ra ment férjhez) és Csaplár Sándor (Csaplár

Eszter édesapja) látható. Ruházatuk a szüreti
alkalomhoz illően egyszerű és mégis jelleg-
zetes magyaros. Mind a fotóbeállítás, mind
pedig a csőszleányok és csőszlegények ruhá-

zata megegyező képet mutat a korabeli Döm-
söd szüreti viseletéről.

A fotókat ezúton is köszönjük.
Vass Ilona

Az idei esztendőben kicsit másképpen alakult
a hagyományos szüreti mulatság Dömsödön.
Bizonyos elemei teljes mértékben jelen voltak,
mások pedig mint szimbólumok jelentek meg,
sajnos volt ami teljesen kimaradt, mindemellett
új elemekkel is találkozhattunk.

Mik is voltak ezek, hogyan is formálódott
2018-ban mindez? 

Kezdjük egy kis történelmi áttekintéssel: 

Az elmúlt évszázadokban szerte a Kárpát-
medence területén a termények (búza, szőlő) si-
keres betakarításának végeztével mulatozással
ünnepelték a munkálatok végét.

Így júliusban arató ünnepet tartottak, októ-
berben szüreti mulatságot.

A szüreti mulatságokat a századfordulón mi-
niszteri rendelettel egységesítették, így annak
menete országos viszonylatban hasonlóképp

alakult. A menet már a kora délutáni órákban el-
indult. Helyi viseletben, szépen felöltözve járták
a fiatalok a falut, hogy hívogassák a lakosságot
az esti mulatságba. Gondosan feldíszített lovak-
kal, lovas kocsikkal, ökrös szekérrel járt a me-
net, a szekéren hordó, melybe az esti vigalomra
gyűjtögették a bort. 

Mindebből nem maradhatott ki sem a tánc,
sem az éneklés. Az esti közösségi teret szintén

gondosan feldíszítették, megjele-
nítve a szőlőültetvényt. Erre a
„szőlőültetvényre” vigyáztak a
csőszleányok, csőszlegények, s
ha valakit rajtakaptak, ítéletre a
bíró és bíróné elé vitték. A játékos
mulatozás hajnalig tartott. 

Idén az elmúlt évekkel ellentét-
ben egyes települések egyazon
időpontban tartották a hagyomá-
nyos szüreti felvonulást. Ebből
adódóan mint korábban utaltam
rá, idén kicsit máshogyan szerve-
ződött Dömsödön a szüreti mulat-
ság. Ám aki eljött, biztosan jól
érezhette magát! Erről gondosko-
dott a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ minden dol-
gozója és mindazok a dömsödi
idős és fiatal emberek, gyerekek,
akik önzetlenül segédkeztek a
rendezvény lebonyolításában.

Köszönet érte!
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Emlék az 1930-as évekbõl, a szüreti mulatság

Szüreti mulatság 2018-ban

Fotók: Vass Ilona



A szüreti mulatság helyszíne a művelődési ház
és az előtte elterülő Béke tér. A Béke téren felállí-
tott színpadon történt a felvonulás. Ünnepségre
hívogattak tréfás strófáikkal a kikiáltók. A ren-
dezvény fő alakjaként megjelent a bíró és bíróné
a csőszleányokkal és a csikóslegényekkel, de a
cigánylányok sem maradhattak el. A közönség
szórakoztatásáról a dömsödi kiscsoportos óvodá-
sok Pergel Renáta néni, Turcsánné Márti néni,
Geczőné Andi néni vezetésével, a második osz-
tályosok Balázsné Erzsike néni vezetésével, a he-
tedikesek Ácsné Jaksa Szilvia tanárnő vezetésé-
vel, a Dezső Lajos AMI növendékei Donec
Szergej tanár úr vezetésével, Szabó Petra, Hajdú
László, a Kökényszem citerazenekar, Solti János,
Palojtai Érsek Ágnes, Fodor Ottília gondoskod-
tak. Az aulában Markovics Ágota és Zsikóné
Kendra Klára kiállítási anyagában gyönyörköd-
hettek a látogatók. A kiállításon részt vett Tihanyi
Dániel színész-énekes. A vállalkozó kedvű gye-
rekek termésképet, gyurmafigurát készíthettek.

A csőszök szorgosan gondoskodtak arról, hogy a
közönség soraiból se éhen, se szomjan ne vesz-
szen senki! A hagyományos szüreti felvonulás és
menet elképzelhetetlen lovas kocsik és lovasok
nélkül! Különleges lehetőség volt, hogy aki sze-
retett volna, felülhetett e nemes állatok hátára, és
egy picit lovagolhatott, mások pedig kocsikáz-
hattak egy rövid kör elejéig, feledhetetlen élmé-
nyekkel gazdagodva. 

Az esti mulatságon a szépen feldíszített nagy-
teremben a BGB zenekar húzta a talpalávalót. Új
elemnek számított a vacsorán feltálalt autentikus
ételsor, a füstölt csülkös bableves csipetkével és a
kukoricaprósza ciberelekvárral. Idén a szőlő és a
sikeres szüret megünneplésekor sajnos a tőkéken
még hírmondónak sem maradt egyetlen fürt sem,
így a díszletből ez az elem hiányzott. Bízunk ab-
ban, hogy jövőre ez máshogyan alakul majd!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok
önzetlen segítségét, akik az idei szüreti mulat-
ság előkészületeiben, lebonyolításában és az

utómunkálatokban részt vettek! Név szerint: Si-
mon Norbert, Kovács Petra (bíró-bíróné), Boros
Gergő (kicsibíró), Nagy Sebastian (kisbíró),
Király Liza, Király Panna, Rakszegi Zamira
(csőszlányok), Csörgő Lujza, Fekete Tina, Sza-
bó Vanda (szüretszépei), Bányai Dorina, Farkas
Attila, Csehi Csaba, Szécsényi Károly és csa-
ládja, Csonka Lajos, Bakó Gábor és Gábor Ger-
gő – a finom vacsora készítői, Szabó László,
Banya Klub, OMK dolgozói, Burján András –
Burján Hús, Mizsei Beáta – Mizsi Bolt, Dobos
György – Dobos ABC, Nagyközségi Konyha,
Jakab Attila, Dömsödi Borászat, Vass Ilona,
Feigl Ilona, Perger János – Barkácsbolt, Goods
Market, Perger Éva – Bútorbolt, Palócz Lajosné
– Palócz Lajos Weekend Travel, Kakukné Csör-
gő Mónika, Fekete Lászlóné Jutka, Dezső Lajos
AMI, Szijártó Mónika, Lakatos Károly, Telepü-
lés Gazdálkodási Csoport, Szűcs-Balázs Zsu-
zsanna, a dömsödi családsegítők, Földi Krisztina.

Vass Ilona, Csikós Lászlóné
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Háztartási ételmaradék spontán, nem receptúraszerű etetése esetén
ügyelni kell arra, hogy a hús (izom) nem tartalmaz elegendő kalciu-
mot és jódot. A színhús-etetési szindróma csontritkulást, pajzsmi-
rigy-alulműködést eredményez. Ha lehet, soha ne etessük kutyánkat
csak színhússal. Nyers hús etetésekor nagy a parazitás fertőződés ve-
szélye, nyers sertéshús az Aujeszky-kór (álveszettség), nyers barom-
fihús etetése pedig a szalmonellózis miatt tilos. Nyers hal etetése B1-
vitaminhiányt okozhat, mely idegrendszeri tünetekkel jár. Sok csont
etetése székrekedést okozhat, súlyos esetben bélelzáródást. Nyers
máj etetése hasmenésre, és főleg macskáknál hozzászokásra hajla-
mosít. Sok macska ilyenkor másféle ételt nem is fogad el. Az egyol-
dalú táplálás eredménye A-vitamin túladagolás, a nyaki gerinccsigo-
lyák súlyos elmeszesedése. A tojástermékek kiváló tápláló hatásúak,
de nyersen adva a szalmonellózis veszélyét hordozzák. A tej laktóz
(tejcukor) tartalma sok felnőtt állat számára emészthetetlen, ezért
hasmenésre hajlamosít, sőt a tej ételallergiát is okozhat. 

Gabonaféléket és zöldségeket csak főtt állapotban szabad adni,
még így is sokkal kevésbé tudják megemészteni a kutyák, mivel hús-
evők. Hüvelyes magvakat, bélgázképző hatásuk miatt, nem célszerű
használni.

A kutya- és macskatápok etetésénél friss ivóvízről mindig gon-
doskodni kell. A száraz tápok vízben vagy tejben való elkeverése
nem előnyös, mert a falánk állat kellő rágás nélkül nyeli le a fala-
tot, ami emésztési problémákhoz vezethet. A vízzel vagy tejjel ke-
vert tápok könnyen romlanak, és hasmenést okozhatnak. Tápok
etetésekor mindig ügyeljünk a csomagoláson lévő adagolási táblá-
zatra. Korlátlan mennyiségben etetve fiatal állatoknál növekedési
zavar, súlyos izületi problémák lépnek fel, míg a felnőtt egyedek
elhíznak.

Az elhízás ugyanolyan „népbetegség” kedvenceinknél, mint az
embereknél. Rengeteg a túlsúlyos kutya és macska. Nem vesszük fi-
gyelembe, hogy ők ragadozók. Ha van zsákmány, azt el is fogyaszt-
ják, hiszen ki tudja, mit hoz a holnap? A harmadik adag eleséget is
ugyanolyan lelkesen habzsolják, mintha éhesek volnának. Sok gazdát
megtéveszt ez a viselkedés. A kövérség szövődményei (keringési,
ízületi gondok, cukorbetegség, macskákban májproblémák) állatok-
ban nagyon gyakoriak.

Hogy ismerhetjük fel az elhízást? Bonyolult pontozásos kondíció-
becslési módszerek léteznek, ezeket nem részletezném. A legegysze-
rűbb, ha a mellkast végigtapintva próbáljuk a bordákat elérni. Ha
nem érezzük őket, ez bizony kövérségre utal.

Mit tehet a kövér állat gazdája? Bizony fogyókúráztatni kell a ku-
tyát. A legjobb a ciklikus-periodikus módszer. Először cél testsúlyt
tűzünk ki, ez lehet a fajta standard vagy az állatorvos által becsült ér-
ték (keverékek). Utána megnézzük a tápzacskón, hogy erre mennyi
eleség járna, ez a 100%. Kezdetben, az első két hétben ennek csak a
60%-át adjuk, majd két hétig a teljes (100%-os) adagot, majd kéthe-
tente ezt váltogatjuk. A kúra akár fél évig is eltarthat, de így csökken
a májelzsírosodás veszélye.

Az igénybe vett tápnak arányosan több fehérjét, aminosavakat és
vitaminokat kell tartalmaznia. A legjobbak az állatpatikákban kapha-
tó speciális fogyasztó tápok. Az egyéb úgynevezett light eleségek in-
kább az elhízás megakadályozására, testsúly kontrollra használható-
ak elsősorban ivartalanított állatoknál. Az etetési időt csökkentsük, a
mozgás aktivitást lehetőleg növeljük.

Ne adjunk sok szénhidrátot (tésztaféléket, kenyeret, péksütemé-
nyeket, édességet), zsíros ételeket az ilyen kutyának.

dr. Siket Péter állatorvos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Állatorvosi tanácsok
Gyakori kutya és macska etetési hibák, elhízás
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PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

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

Diósd : Dömsöd 2:2 (0:2)
A 2 gólos félidei vezetést a 83. és a 84.

percben egyenlítette ki a hazai csapat. A mie-
ink góljait Végh Gábor és Szabó István sze-
rezte.

Dömsöd : Kiskunlacháza 3:0 (1:0)
A szomszédvár ellen biztos győzelmet aratott

csapatunk. Gólszerzők Cserna Gábor, Rösch
Péter, Cserna Gábor. Ki kell még emelni Faragó
Gábor védőjátékát.

Dömsöd : Szigethalom 5:0 (2:0)

A mezőnyben szépen játszó Szigethalom el-
len nagyarányú győzelmet ért el csapatunk.

Gólszerzők: Cserna G., Kerekes Zoltán, Rösch
Péter, Végh G., Cserna G.

Dömsöd : Délegyháza 4 :3 (2:1)
Eseményekben gazdag mérkőzésen sikerült

itthon tartani mind a 3 pontot. Az ellenfél 11-est
hibázott. A mieink góljait Rösch Péter, Palotai
György, Szabó István, Cserna Gábor szerezték,
míg az ellenféltől Nagy F., Inotai A. és ismét
Nagy volt eredményes. 

A csapatunk a középpályán volt jobb, és
Cserna gólra törő játéka segítette csapatunkat a
3 ponthoz.

Dömsöd 19 ponttal és 28-8 -as gólkülönbség-
gel vezeti a tabellát a 16 pontos Délegyháza és
Ráckeve előtt. Csapatunk következő hazai mér-
kőzései: okt. 6. 15 órakor Ócsa ellen, okt. 20. 14
órakor Tárnok ellen, okt. 27. 13.30-kor Gyál el-
len, nov. 3-án 13.30-kor Ecser ellen és nov. 17-
én 13 órakor Páty ellen játszik csapatunk bajno-
ki mérkőzést.                                              Varsányi

Vezeti a tabellát a Dömsöd SE a megye III. 
felnõtt labdarúgó bajnokságban

Hétfő: Zárva
Kedd: 10-16

Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16

Péntek: 10-16
Szombat: 08-12 

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

Dömsöd múltjából 
állandó helytörténeti 

kiállítás a könyvtárban 
Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl. 
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár nyitva tartása

Helyesbítés
Olvasói jelzés alapján értesültünk arról, hogy a Dömsödi Hírnök 2018. szep-

temberi számának 7. oldalán, az „50 éves általános iskolai osztálytalálkozó” cí-
men megjelent ballagási fotó leírásakor a tanárok névsorában egyetlen név téve-
sen jelent meg. 

A felvételen lévők teljes névsorát helyesbítve közöljük.                             -szerk.-
Ülő sor: Horváth Éva; Orosz Lajos; Ónodi Zsigmondné Irmuska néni; Laczi

Pál; Kónya Miklósné; Decsov Lajos; Kluch Rózsa; Gálna Sándor; Rázsó Mária;
Bártfai Róbert; Nagy Judit.

Első álló sor: Csizmadi István; Ambruska Margit, Faragó Márta; Hegedűs Ilona;
Bárány Erzsébet; Uhrin Irén; Pleskovics Margit; Gáspár Erzsébet; Ispán Brigitta;
Nagy Ilona; Gyöngyösi Ilona; Zsoldos Mária; Fehér Károly; Várkonyi Kálmán.

Felső álló sor: Szekeres Zoltán; Sallai Károly; Dobos Gyula; Pék László; Tó-
bisz László; Ispán Zoltán; Tóth István osztályfőnök; Orosz István; Kiss György;
Rogocz Zoltán; Gulyás Gyula; Szűcs Dániel.

Hátulsó álló sor: Répás Lajos; Földvári József; Illés Zoltán.

Sérelmek a pszichiátrián – 
ingyenes jogsegélyszolgálat

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai keze-
lése során?

Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne tör-

ténhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.
Telefon: 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 Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témá-
jában.

Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.
Telefon: 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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Múltunk peremén

Augusztus 21-én nyílt vándorkiállítás Dunaújvárosban. A „Múltunk
peremén” című Szőgyényi Sándor néprajzi kiállítás egy mindennapi nép-
rajzi kiállításon felül bemutatja egyben egy szegény földműves család tör-
ténetét, mindennapjait. Az egész vándorlás ötlete a számomra eddigi leg-
szomorúbb napon született meg. Dédipapám temetése után, mikor be-
szédbe elegyedtünk nővérének gyermekeivel. Annyira tetszett nekik,
amit csinálok, hogy megígérték, elintézik lakóhelyükön, Dunaújváros-
ban, hogy kiállíthassak. Így is történt, rá fél évre jött a telefon, hogy elin-
tézték és vihetem. Nagy örömmel nekivágtam, és megkértem Szabóné
Lévai Csilla nagytiszteletű asszonyt, hogy legyen szíves megnyitni. 

Részlet a megnyitó beszédből:

„A Bibliában, a Római levélben olvassuk ezt a rövid félmondatot:
…ha a gyökér szent, az ágak is azok. (Róma 11,16) Azt mondja el ez
a néhány szó, hogy az ágak minősége nagyban függ a gyökértől, a
gyökérrel való kapcsolatától. Az utódok életszemléletét, értékrendjét
és életminőségét meghatározza az, hogy hogyan kapcsolódnak, ho-
gyan viszonyulnak mindahhoz, amit az elődök megéltek, megterem-
tettek. Hogy mivé lesznek az ágak, azt meghatározza a gyökér minő-
sége, hiszen az táplálja az ágakat. Elválaszthatatlan kapcsolat. Ha az
elődök emberi tartással, hittel, megállták helyüket, tették a dolgukat,
beteremtették a családnak, amit kellett, igyekeztek fejlődni, akkor
olyan alapot teremtettek, amire az utánunk következő generációk
építhettek. Ezért meghatározóan fontos ismerni a gyökereinket, az
előttünk járt nemzedékeket, az ő életüket, életszemléletüket. Ezen a
kiállításon Attila ezeket a gyökereket próbálja bemutatni. Nem mint
halott múltat, hanem mint élő organizmust, amely a mai napig táplál-
ja az ágakat, az újabb és újabb generációkat.”

Nagyon jó érzésekkel zárult a kiállítás. El sem képzeltem, hogy még a
helyi TV és újság is jelen lesz a megnyitón és riportot készítenek velem.
Itt is szeretném megköszönni Szabóné Lévai Csilla nagytiszteletű asz-
szonynak, hogy elvállalta a megnyitását kiállításomnak.

„Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a
számba, Istenünknek dicséretet.” (Zsolt. 40, 3-4)

/Ifj. Jancsó Attila/

„Kincses Ecclesiánk”
című állandó egyháztörténeti kiállítás 

a dömsödi református gyülekezeti házban

Megtekinthető a hivatal nyitvatartási idejében, vagy előre
megbeszélt időpontban.

Szabó Péter: 06 30 58 895 00
Ifj. Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
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Öt éve már…
Őt éve már, hogy elmentél,
hogy egy másik útra léptél.
Huszonharmadikán reggel,
szólt az Úr, hogy lányom kelj fel.

Itt az idő útra kelni,
a hittel ma eggyé válni.
Gyötrő éltet hátrahagyni,
sajgó kéznek megpihenni.

Kilencven év hamar elmúlt,
éltél sok jót, vigaszságot,
szerető férjt, szép családot,
meghitt otthont, tanyaságot.

Mindig óvó erős kézzel,
nevelted a gyerekeket.
Olyan voltál, akár egy tölgy,
melyre orkán hiába tör.

Pedig annyi szél gyötörte,
eső mosta, vihar tépte.
Talpra kelt és kimagaslott,
éjszakába vad fényt hozott.

/Ifj. Jancsó Attila/

Temetői istentiszteletek
HALOTTAK NAPJA ALKALMÁBÓL

2018. október 28-án (vasárnap délután)

14 óra katolikus temető

15 óra dömsödi református temető

16 óra dabi temető

Temetõi közlemény
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét 1993-ban vagy korábban váltották meg a dömsödi református

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

Hivatali idő: hétfő és csütörtök  9-12 óra. Telefon: 06-24-434-477.
Köszönettel: Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma

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

@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

Hivatali idő:
Hétfő: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra

Szentmise: Vasárnap 9 órakor
Plébános: Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a
plébánián érdeklődjenek.

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

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra
Lelkipásztor: 
Szappanos Tibor

E G Y H Á Z K Ö Z S É G E KE G Y H Á Z K Ö Z S É G E K E L É R H E T Õ S É G E IE L É R H E T Õ S É G E I

A Reformáció ünnepén
2018. október 31-én szerdán

18 órakor
ünnepi istentisztelet lesz a Baptista Imaházban.

Minden testvérünket szeretettel hívunk és várunk!
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

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

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

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

A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

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

Fogorvosi rendelés: 
Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 8-13 óráig, kedd, csütörtök:
12-17 óráig, szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-13 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
időpontkérés szükséges.

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi 

Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: október 25.

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

Várható megjelenés: november eleje

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Budai Szilvia, 
Christoph Gáborné, Csikós Lászlóné, 

Földvári Attila, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Jancsó Attila, Köntös Ágnes, Mucsi Edina,

Orosz Lajosné, Pergel Renáta, 
Richter Gyuláné, Siket Péter, 

Szabó Orsolya, Szabóné Lévai Csilla,
Varsányi Antal.

Készült 800 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenik meg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 

Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

A Magyar Korona Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

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

06-70-634-5434

Született:
Sass József – Laczi Kitti

KORNÉL LAJOS

Házasságot kötöttek:
Varga Tibor Edvárd – Reiszki Alexandra

Berki Zoltán – Ferencz Krisztina
Siket Imre – Kiss Viktória

Kiss Lajos – Dobos Eszter Éva 

Elhunytak:
Farkas Gézáné Salga Mária 64 éves
Faragó Dénes György 72 éves
Végh Antalné Toma Éva 74 éves

Anyakönyvi hírek

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk: 
Tárkányi Béla parancsnok: 

06-20-383-5407

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

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

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, 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!)



Dömsödiként itt él és itt alkot a festő, a szob-
rász Berki Géza. Kisebb kiállításokon, külső és
belső falfelületeken, tereken találkozhatunk
munkáival. Finom színes formá-
it, alakjait fürkészve a szemlélő
bizonyosan felfedez rajta valami
izgalmasat, valami különlegeset.
Kifogyhatatlan ötletességgel old-
ja meg az adott téma megjelení-
tését, történjen az vásznon, falon,
kövön vagy fán. Legutóbb au-
gusztus 20-án láthattuk az általa
készített és felajánlott, fából
megmunkált Szent István-szo-
borfejet. (Szeptemberi látogatá-
som óta pedig már Sarolt is elké-
szült, újságolta nemrégiben.)

Ez az alkotói sokszínűség és
lendület, ahogyan látom Őt, inspirált arra, hogy
felkeressem otthonában és kérdezgessem festé-
szetéről, szobrászatáról.

– Egy esztendeje annak, hogy a reformá-
tus templom udvarán az 500 éves reformáci-
óra emlékezve Kálvin-szobrot avattak. Ez a
szobor mészkőből készült az Ön műhelyé-
ben. Azóta pedig számos fából megmunkált
alkotásával találkozhattunk az idei Dömsödi
Napokon, illetve otthonában. Hogyan vá-
lasztja ki, hogy éppen mivel dolgozik?

– Szeretem kipróbálni a különböző anyago-
kat. Dolgoztam már gipsszel, ytonggal, mész-
kővel és fával. Mostanság inkább fa alapanya-
got használok, egyszerűbben jutok hozzá. Volt
amit a tüzépen vásároltam, de olyan is akadt,
amit felajánlottak. Megmunkálás szempontjá-
ból legjobb a diófa, de abból kevés van, aztán jó
a tölgy, a bükk és az eperfa is.

– Meghatározza a fa anyaga, hogy éppen
mi készül belőle?

– Inkább azt mondanám, hogy a fa formája és
mérete adja meg, hogy mi legyen a téma. Min-

denesetre sokszor érdemes figyelembe venni
azt is, hogy pl. az akác és a tölgy akár 150 évig
is ellenáll az időjárás viszontagságainak. Az ab-
ból készült munkákat nyugodtan lehet szabad-
ban elhelyezni, míg a többi fajtából faragott
munkákat valamilyen formában tető alá érde-
mes elhelyezni.

– A tavaly elkészült Kálvin-szobor alap-
anyaga mészkő. A végeredmény pedig szem-
mel látható, sokaknak tetszik. Kihívás volt-e?

– Mindenképpen igen! Az volt az első alka-
lom, mikor mészkővel dolgoztam. Magát a
szobrot Jancsó Attila rendelte meg tőlem, ő vet-
te meg a mészkőtömböt úgy, hogy megadtam a
méreteket. Alaposan utánanéztem, utánaolvas-
tam a témának, így az alapmintát egy 1929-es
Tolnai Lexikonban talált profilrajz adta. A mű-
vészi szabadság engedte lehetőséggel pedig
gondosan megrajzoltam, megterveztem a port-
rét. A mészkőtömb 1/3-át kifaragtam, mire ki-
rajzolódott a forma. Az eleje gyorsan ment, ha-
ladós volt, inkább a vége felé a finomításokkal
piszmogtam sokat. Akkor már az ember óvato-

sabban dolgozik. Egyetlen probléma adódott,
hogy a kőben volt egy ér, ami sárga színű volt és
épp Kálvin arcán húzódott. Ezt úgy tudtam or-
vosolni, hogy lefestettem az egészet, és így vált
egyöntetűvé a portré.

– Gyakorta találkozunk festményeivel is,
vendéglátó helyeken, kisebb kiállításokon, de
a helybeliek otthonaiban is fellelhetőek. Mi-
kor szokott festeni?

– Igazából festeni mindig lehet. Én úgy szok-
tam beosztani, hogy nyáron inkább faragok,
mert azt az udvaron a szabadtéri műhelyemben
szívesen művelem. A festést pedig a téli hóna-
pokra hagyom, amikor beszorulok a lakásba. A
képek hangulata is érdekesen alakul, mert álta-
lában télen nyári dolgok kerülnek a vászonra,
tavasszal meg ősszel pedig téli képeket festek.

– Voltak-e kiállításai?
– Igen, Zalaegerszegen. Ott zsűrizték is a

munkáimat. Ezenkívül Dömsödön és a kör-
nyékbeli vendéglátóhelyeken, kisebb kiállítása-
imon lehetett a munkáimmal találkozni.

Itthon nem sok képem van, mert én raktárra

nem festek. Szeretem, ha az emberek örömmel
nézegetik a munkáimat, és ha valakinek vala-
mi megtetszik, azt meg is vásárolhatja. Nem-
csak a festményeket szeretik az emberek, ha-
nem a kisebb szobrokat is. Így vittek már a
munkáimból Németországba, Olaszországba
és Szlovéniába is.

– Óriási falfelületeken is láthatjuk festmé-
nyeit. Soroljon fel néhányat!

– Az első falfestésem emlékezetes, 1974-ben,
mikor katona voltam, akkor készítettem a klub-
szobában. A klub neve Bem Józsefről lett elne-
vezve, így a téma adott volt számomra. Kétféle
festék állt rendelkezésemre, fekete zománc és
fehér falfesték. A falra a névadót festettem meg,
háttérben pedig a rohamot.

Dömsödön az első felkérés a Kék Duna Ven-
déglőből érkezett, ott egy sellő került a falra,
ahogyan a halász kifogja őt. (Ma már ez nincs
meg, mert időközben tulajdonosváltás is volt.)
De festettem Gyivi Janinak a tüzépnél, a Nep-
tunnál is, valamikor a Kan ólban is (az sincs már
meg), és nemrégiben a zöldségesnél, valamint a

Burján hentesnél is van egy ha-
talmas festményem. Kiskunlac-
házán a Rózner-féle söröző
emblémája egy nagy gipsz szo-
bor, amit szintén én készítettem.
Olyan jól sikerült, hogy kiderült,
hasonlít egy törzsvendégükre. A
bácsi mikor meglátta, igen meg-
örült, és délután elhozta a család-
ját, hogy megmutassa nekik.

– Végezetül kérem árulja el
a Dömsödi Hírnök olvasóinak,
hogy melyik alkotói tevékeny-
ség áll önhöz a legközelebb?

– Kérdésére válaszolva: Min-
dig azt szeretem csinálni, amiben éppen benne
vagyok. Ez tölt el örömmel!

Vass Ilona
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