
Kötelező feladatunknak eleget téve, a Képviselő-testület február 15-én
elfogadta településünk 2022. évi költségvetését. A másfél milliárdos be-
vételi és kiadási főösszeg mellett tartalékot nem tudtunk tervezni. Így eb-
ből is látszik, hogy nagyon kemény év elé nézünk! Pontos és szigorú
pénzügyi munkára lesz szükségünk ahhoz, hogy ne kerüljünk olyan hely-
zetbe, amely komoly megszorításokat eredményezne!

Úgy gondolom, hogy Dömsöd történelmébe 2022 márciusa arany betűk-
kel fog bekerülni! Ugyanis március végén megtörténik a bölcsőde műszaki
átadás-átvétele, az ünnepélyes átvétellel együtt. Igaz, hogy az intézmény
legjobb esetben is csak szeptember elsején nyitja kapuit a kisgyermekek
előtt, de az átadást muszáj siettetni, mivel a használatbavételi engedély meg-
szerzése még hónapokig fog tartani. Amennyiben az időjárás engedi, úgy a
„Promenád építése Dömsödön” című turisztikai beruházás végére is pontot
teszünk a hónap utolsó napján! Remélem, nagyon sokan gondolják úgy,
hogy egy nagyszerű közösségi térrel gazdagodott nagyközségünk!

A mindennapi közbeszédben szintén jelentős helyet foglal el a Nagyta-
nyai út felújítása. A képviselők kiválasztották a közbeszerzést lebonyolító
irodát. Március végére, április elejére dönthetünk a legkedvezőbb ajánla-
tot adó aszfaltozó cég kijelöléséről is. Mire itt lesz az igazi tavaszi idő, már
kezdődhet is a munka! Jó lenne az útfelújítással kész lenni még a nyaraló-
szezon beköszönte előtt!

Elkerülhetetlen, hogy egy gondolat erejéig ne foglalkozzak az orosz-ukrán
háborúval! Képviselőtársak, civil szervezetek kezdeményeztek adomány-
gyűjtést a menekültek számára. Nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, ezért mi
is felkészültünk a rászorultak befogadására! Csak remélni tudom, hogy az ak-
tualizált védelmi tervünket a későbbiekben nem kell alkalmaznunk!

A koronavírus járvány talán lassan kezd kifulladni. Ez persze nem je-
lenti azt, hogy ezután ne tartsuk be az alapvető távolságtartási és higiénés
szabályokat! Hogy aztán mit hoz a jövő, lesz-e újabb mutáns? Nem tud-
juk, csak bizakodunk, hogy elfelejthetjük a mögöttünk hagyott két év bir-
kózását a járvánnyal!

A végére hagytam a tegnapi Falugyűlésről néhány mondatot. Mérsékelt
érdeklődés mellett – végre megtarthattuk a szokásos, év eleji Falugyűlést, és
személyesen beszélhettük meg közös dolgainkat! Először vendégeinkre zá-
poroztak a hétköznapjainkat befolyásoló, meghatározó kérdések. Dr. Turi-
Kovács Áron kapitányságvezető, rendőr alezredes, Tóthné Sponga Edit szál-
lításvezető és Bodonyi-Kovács Tamás főmérnök válaszolt a kérdésekre a
rendőrség, a hulladékszállító kft., illetve a víz- és csatornaszolgáltató kft. ne-
vében. A vendégek után Dr. Bencze Zoltán jegyzőnk vetítette le a az utóbbi
öt év fejlesztéseiről készített prezentációját. Közel másfél milliárd forint fej-
lesztési pénz érkezett Dömsödre az elmúlt időszakban! Kinek az érdeme?
Polgármesteré, képviselőké? Nem! Valamennyiünk közös érdeme! Azé a
hatezerháromszáz emberé, akik itt laknak, itt adóznak nagyközségünkben!

Március 15-én végre ismét személyesen emlékezhetünk 1848 hőseire!
Az ünnepi beszédet képviselőtársunk, Tarr-Sipos Zsuzsa fogja mondani.
Mindenkit szeretettel várunk!                                                      Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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2022. március Ára: 350.- Ft
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Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját

22002222.. mmáárrcciiuuss 1155-éénn ((kkeedddd)) 1100::0000 óórráárraa
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ nagytermébe
az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc tiszteletére

megrendezésre kerülő községi ünnepségre és az azt követő
koszorúzásra a Petőfi Emlékhelyeken.

Ünnepi megemlékezést tart: Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő asszony.

Ünnepi műsor: Dömsödi Kármentő Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület rendezésében.

Közreműködnek: a koszorúzási helyeken a Dezső Lajos Alap-
fokú Művészeti Iskola növendékei. 
Koszorúzás a Petőfi Emlékhelyeken.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Meghívó
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Február 28-án csaknem félszáz résztvevővel is-
mét falugyűlésen hallgathattuk meg nagyközsé-
günk elöljáróinak beszámolóját. Bencze István kö-

szöntötte a résztvevőket, majd a rendfenntartás, a hulladékszállítás és a
csatorna-vízszolgáltatás  meghívott képviselői kaptak szót.

Dr. Turi-Kovács Árontól, a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetőjétől
megtudtuk, hogy a körzetben a bűnügyek és a bűncselekmények száma
csökkenő tendenciát mutat, és ők azon dolgoznak, hogy ez így is marad-
jon. Elmondta, hogy eredményes munkájukhoz mennyire fontos, hogy a
lakossági információk eljussanak hozzájuk. Megfelelő létszámmal, haté-
konyan tudnak dolgozni. A lakosság részéről felmerülő kérdésekre a kö-
vetkező válaszokat adta: 

A község központjában ólálkodó zaklató-kéregető vonatkozásában a
112-es számot kell hívni. Az átmenő forgalom és a lámpa utáni gyorsulás
csökkentése érdekében lehet-e tenni valamit, kérdezte egy résztvevő. A
válaszból megtudtuk, hogy lehetőségek vannak, de az út tulajdonosáé a
jelenségért a felelősség. A rendőrkapitány úr elmondása szerint falunkban
a kábítószer területén macska-egér harcot folytatnak.

A DTKH képviseletében Tóthné Spanga Edit szállítmányozási vezető
elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtés vonatkozásában áprilistól
változások lesznek. Mindenki kap sárga színű kukát, melyben a csoma-
golási hulladékot helyezheti majd ki. Ősztől pedig a zöldhulladék elhe-
lyezésére barna kukákat fognak bevezetni. A lakossági kérdések sorában
felmerült, hogy akik nem fizetnek a hulladékszállításért, hogyan lehet
őket szankcionálni? (Mert minden állandó lakos köteles ezért a szolgálta-

tásért fizetni, akár igénybe veszi, akár nem!) A meg-
oldás reményeink szerint megvan erre a problémá-
ra, melyet az egyik lakostárs vetett fel. Bízzunk ben-
ne, hogy ezt Dömsödön is alkalmazni fogják!

A DAKÖV részéről Bodonyi-Kovács Tamás főmérnök próbált vála-
szolni a feltett kérdésekre. Örökzöld téma a hídnál a szaghatás, a csatorna-
fedelek problémája. Újabb gond a szolgáltató részéről az emberhiány is,
mert így később érkeznek, és csúszik a probléma orvoslása.

A gyűlés folytatásában az önkormányzat öt éves beruházásairól készült
összeállítást kísérhettük figyelemmel. A következő utcák, útszakaszok
kaptak új burkolatot: Széchenyi utca; Bucsi köz és a Petőfi utca (a Sza-
badság és a Kossuth Lajos utca közti szakasza); Felső-Dunapart; Középső
út (Petőfi útig tartó szakasza); Tavasz utca; Pósa Lajos utca; Határ út;
Dunavecsei út; Gesztenye sor; Dabi szigeti út eleje; Kastély utca; Tán-
csics utca. Egyéb megvalósítások: a Dr. Székely Zsigmond központi ren-
delő kialakítása a Hajós kerttel; Csónakház felújítása; Petőfi híd megépí-
tése; facsemeték ültetése; a megépült bölcsőde; a Promenád; a Sportcsar-
nok, az Iskola, a Zöldkereszt és a Dabi ovi szigetelése, napelemekkel való
ellátása, nyílászáró cseréi; futópálya építése; kamerarendszer kialakítása
és a Szent Márton kert kialakítása.

A beszámolót követően szintén lehetőség nyílt a vélemények kinyilat-
koztatására a résztvevők részéről. 

Végül Bencze István polgármester úr az elért eredmények vonatkozá-
sában megköszönte a lakosság támogató együttműködését.

Összeáll.: Vass Ilona

Falugyûlés 2022

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLA-
DÉK 2022. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND – DÖMSÖD

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható cso-
magolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együtt-
működésüket ezúton is köszönjük!

Hulladék 1 m3 mennyiségben a dömsödi lakosok számára díjmentesen
elhelyezhető a dömsödi hulladéklerakón. A zöldhulladék nem lebomló
zsákban is beszállítható, de azt a lakos a helyszínen köteles kiüríteni.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
IDŐPONTOK 2022.

• március – Dömsöd: márc. 24. | üdülőterület: márc. 14.
• április – Dömsöd: ápr. 21. | üdülőterület: ápr. 11.
• május – Dömsöd: máj. 19. | üdülőterület: máj. 9.
• június – Dömsöd: jún. 16. | üdülőterület: jún. 6.
• július – Dömsöd: júl. 14. | üdülőterület: júl. 4.
• augusztus – Dömsöd: aug. 11. | üdülőterület: aug. 1., 29.
• szeptember – Dömsöd: szept. 8. | üdülőterület: szept. 26.
• október – Dömsöd: okt. 6. | üdülőterület: okt. 24.
• november – Dömsöd: nov. 3. | üdülőterület: nov. 21.
• december – Dömsöd: dec. 1., 29. | üdülőterület: dec. 19.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉK
GYŰJTÉS IDŐPONTOK 2022.

• március – Dömsöd: márc. 4., 18. | üdülőterület: márc. 14., 28.
• április – Dömsöd: ápr. 1., 15., 29. | üdülőterület: ápr. 11., 25.
• május – Dömsöd: máj. 13., 27. | üdülőterület: máj. 9., 23.
• június – Dömsöd: jún. 10., 24. | üdülőterület: jún. 6., 20.
• július – Dömsöd: júl. 8., 22. | üdülőterület: júl. 4., 18.
• augusztus – Dömsöd: aug. 5, 19. | üdülőterület: aug. 1., 15., 29.

• szeptember – Dömsöd: szept. 2., 16., 30. | üdülőterület: szept. 12., 26.
• október – Dömsöd: okt. 14., 28. | üdülőterület: okt. 10., 24.
• november – Dömsöd: nov. 11., 25. | üdülőterület: nov. 7., 21.
• december – Dömsöd: dec. 9., 23. | üdülőterület: dec. 5., 19.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő típusú
ingatlan esetében EGY alkalommal (3 m3 / alkalom mennyiségben) ház-
hoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) te-
lefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsákértékesítés:

Dömsöd: Petőfi Sándor Műv. Központ (OMK) Béke tér 2.
ügyfélfogadás: péntek 13:00 – 18:00 óráig
Ráckeve: Ács Károly Műv. Központ, Kossuth L. u. 51.
ügyfélfogadás: péntek, szombat 08:00 – 12:00 óráig
DTkH Nonprofit Kft.: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
ügyfélfogadás: hétfőn 08:00 – 20:00 óráig
kedd, szerda, csütörtök 08:00 – 15:00 óráig
telefonszám: 06 53/500-152, 06 53/500-153, e-mail: ugyfelszol-

galat@dtkh.hu, honlap: http://www.dtkh.hu
A helyszínek és nyitvatartások a járványügyi helyzettől függően eltér-

hetnek a feltüntetettektől!

2022. évi DTKH hulladékszállítási tájékoztató
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A 2022. évi horgászengedély váltása az alábbiak szerint lehetséges.
Érvényes horgászkártya bemutatásával: H.E. irodában azonnal, forgalmazó helyeken a megszokottak szerint! (Kp. fizetéssel; átutalás befizetés iga-

zolással.)

1./ FOGÁSI NAPLÓ: A napló leadási határideje 2022. február 28-án volt.
A napló leadásáról az átvevőnek igazolást kell adni abban az esetben, ha engedélyét később váltja ki.
Aki a postát választja beküldésre, de nem egyesületünknél kíván tag maradni, ez esetben kérjük, a címére kiállított felbélyegzett borítékot is küld-

jön, hogy az igazolást visszajuttathassuk! A levelet ajánlott küldeményként kérjük feladni. Cím: Dömsödi H.E. 2344 Dömsöd, Pf. 28.

2./ 2022. évi díjakról: (Árváltozás joga fenntartva!) /A 2022-es ENGEDÉLYEK KIADÁSÁT VÁRHATÓAN JANUÁR 15-TŐL TUDJUK
ELKEZDENI, de érdeklődjön előtte telefonon: 06/30-350-8820/

A Duna-ági jegyekről és a 2022-es Horgászrendről bővebben a www.rdhsz.hu honlapon tájékozódhat. 
GYERMEKJEGYEK: Duna-ági: 500 + 300 Ft. Országos 2500 + 300 Ft. 
HORGÁSZVIZSGA: INGYENES.  FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN AZ EGYESÜLETNÉL!

3./ FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK: 
• ÁTUTALÁSSAL AZ EGYESÜLET TAKARÉKBANKNÁL VEZETETT: 50460272-10002058 SZÁMLÁJÁRA, 
• PIROS PÉNZESUTALVÁNYON (A FELADÁSI DÍJ ÖNT TERHELI!),
• KÉSZPÉNZBEN A TAGSÁGA ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR!

4./ HORGÁSZENGEDÉLYÉT ÉRVÉNYESÍTHETI: NYITVATARTÁSI IDŐBEN
• DÖMSÖDI H.E. IRODA: 2344 DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
• CÉLPONTY HORGÁSZBOLT: 2344 DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 51. Tel.: 06 30 336 8113
• VIZIPÓK HORGÁSZBOLT: 2330 Dunaharaszti, Fő út 33.
• PRÉRI ÉTTEREM ÉS HORGÁSZBOLT: Préri horgásztó, Dömsöd külterület. Tel.: 06 70 944 0400

5./ NYITVATARTÁS: HORGÁSZIRODA: DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
JANUÁR–FEBRUÁR–MÁRCIUS–ÁPILIS hónapban MINDEN SZERDÁN 8-12-ig, PÉNTEKEN 14-18-ig, SZOMBATON 8-12-ig.

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A 06-30-260-0957 vagy a 06-30-350-8820-as TELEFONSZÁMOKON KÉRHETNEK!          
H.E. ELNÖKSÉGE

TISZTELT SPORTTÁRSAK!
Értesítés 2022. évi horgászengedély-váltásról

Megnevezés Felnőtt tag 70 év Ifjúsági Államijegyes Államijegyes
2 bot felett 15 évtől felnőtt tag 70 év felett

2 bot 1 bot 2 bot 2 bot
Egyesületi tagdíj 3300 1500 1500 3300 1500
Állami jegy + fogási napló 3300 300 3300 3300 300
Szövetségi hozzájárulás 3000 0 3000 3000 0
RSD Területi jegy 44 000 44 000 5000 Napijegy Napijegy
Mellékvízi területi jegy 34 000 34 000 0 Napijegy Napijegy
Összesen: RSD 53 600 45 800 12 800 9600 1800
Összesen: Mellékvízi 43 600 35 800 0 0 0

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, állatútle-
vél kiállítása, – Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daganat-eltávo-
lítás, baleseti sebek stb.), – Ultrahangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógy-
szerek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti számon történő egyezte-
téssel!)
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Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Fórum csoport:

Február 18.: Bencze István Erik bejegyzése
A bölcsőde ünnepélyes átadását március 25-re tervezzük! Amennyiben

sikerül a teljes berendezést megvásárolnunk, akkor szeptember 1-től már
fogad gyermekeket! Ha a berendezés hiányossága miatt nem kapunk hasz-
nálatbavételi engedélyt, akkor csak január 1. lesz a nyitás időpontja!

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata honlapjáról:

ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉS – 2022. márc. 26.
A ROLFIM Kft. és Dömsöd Önkormányzatának szervezésében elekt-

romos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez,
amely során INGYEN leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje:
2022. március 26. (szombat) 08:00–12:00-ig.
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Dömsöd, polgármesteri hivatal udvara (Petőfi tér 6.)
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért

szeretnék elérni, hogy szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok be-
gyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igényel –
azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Az elektronikai hul-
ladékok a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérge-
ző anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat,
amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék
másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható.
Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre,
illegális lerakókba vagy illetéktelen kezekbe kerül.

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

Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunk-
ban! Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség
igénye nélkül: „minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulá-
torral működött”.

KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDEZÉSEK (RÉGI TV, MO-
NITOR).

A ROLFIM Kft. lehetőséget biztosít, hogy egész évben a 2310 Sziget-
szentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén hasz-
nált, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket té-
rítésmentesen átveszi H-P-ig, 8-13 óra között. Elektronikai hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1/269-0234-es telefon-
számon lehet!

Együttműködésüket előre is köszönjük:

ÁLLÁSLEHETŐSÉG – FEJŐ (ÁLLATGONDOZÓ)
Nemzetközi kereskedelemmel, logisztikával és mezőgazdasági terme-

léssel foglalkozó cégcsoportunk Felsőványon (Bugyi) található tejterme-
lő telepére keressük új munkatársainkat az alábbi pozícióba:

FEJŐ (állatgondozó)
Milyen feladatokra számíthatsz?
• a felhajtott tehenek szakszerű gépi fejése,
• a fejés végeztével a fejőállások és a fejőrendszer lemosása,

• a fejőház, a gépek és kapuk állapotának, tisztaságának, a tartályokban
lévő tej hőmérsékletének és mennyiségének ellenőrzése.

Mit várunk tőled?
• gépi fejésben szerzett tapasztalatot,
• megbízható, felelősségteljes munkavégzést,
• jó fizikumot és állóképességet.
Milyen feltételeket biztosítunk?
• elérhető akár nettó 2100 Ft-os órabér gyakorlattól függően, műszak-

pótlékkal, bónusszal együtt,
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony (több műszakos,

12 órás munkarend),
• szükség esetén szállást biztosítunk – nem telepi szállás, saját gépjár-

mű szükséges,
• munkába járás költségtérítés 15 Ft/km.
Munkavégzés helye:
2347 Bugyi-Felsővány, gépjárművel megközelíthető telephely.
Jelentkezz hozzánk!
Ha a fentiekből magadra ismertél, küldd el jelentkezésed a karrier@

hunland.hu e-mail címre, vagy hívj bennünket a +36 70 198 5160-as tele-
fonszámon.

Szabó Andrea március 2-án történt facebook bejegyzése:

Kárpátalja
Szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani a sok csomagért, amit si-

került összegyűjtenünk a mai napig. Holnap reggel visszük az első szállít-
mányt a magyar-ukrán határhoz. Egy Komoró nevű kis faluba érkezett
ma egy körülbelül 50 fős csoport a határ túloldaláról. Semmi ellátmány
nincs számukra, csak amit a település lakói összeadtak. Ide irányítottak
minket, így reggel elindulunk. 

Az érkező menekültek nem maradnak magukra, de fájó az a gondolat,
hogy azokra a területekre, ahol az élelem lassan élet-halál kérdése lesz,
vajon jut-e ennivaló ?

A tegnapi és mai napon erre senki nem tudott válaszolni. 

Online hírvadász
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Petőfi Sándor, Arany János, Fazekas Mihály nevéhez a XIX. század je-
lentős alkotásai fűződnek. Műveiket az irodalomtörténet örökzöld klasz-
szikusként tartja számon. Az alkotások némelyike többször került átdol-
gozásra, mesekönyvet, diafilmet, filmet, operettet, rajzfilmet készítettek
belőlük. Népszerűségük töretlen. Aligha emlékszik még valaki a kezde-
tekre, megjelenésük eredeti küllemére.

A Barnaföldi Gábor Archívum kiadásában megjelenő reprint kiad-
ványok segítenek felidézni a kezdeteket.

A dömsödi Petőfi Emlékház és Kiállítóhely közreműködésével koráb-
ban már elérhető volt Petőfi Sándor János vitéz és A helység kalapácsa cí-
mű munkáinak reprint kiadványa. Most bővült kínálatunk Arany János
Vidám verseinek gyűjteményével és Széchenyi emlékezetével, amit 1860-
ban az Akadémiai Széchenyi-ünnepélyen olvastak fel, valamint az
1817-ben Bécsben megjelent Lúdas Matyi, Fazekas Mihály tollából. Az
itt felsorolt munkák képet adnak a XIX. sz. magyar történelméről, a társa-
dalmi rétegződésről és annak viszonyulásairól.

Ezek a kiadványok különleges tartalommal bíró ajándékok lehetnek
minden alkalomra.

Petőfi  Sándor elbeszélő költeménye, a János Vitéz 600 Ft-os áron, A
helység kalapácsa hőskölteménye 500 Ft-os áron, Petőfi naplójából
kivonat 400 Ft-os áron érhető el. Arany János vidám verseinek gyűj-
teménye Tillárom Haj címmel jelent meg, mely 1000 Ft-os áron, Szé-
chenyi Emlékezete pedig 200 Ft-os áron vásárolható meg. Igazi kuri-

ózum Fazekas Mihály Lúdas Matyi egy Eredeti Magyar Rege négy
levonásban címmel, ami 1817-ben Bécsben jelent meg, 400 Ft-os
áron vásárolható meg.

A kiadványok a múzeumban elérhetők, érdeklődni a 06-20-253-
2589-es számon lehet.                                                                 Vass Ilona

Nagy klasszikusaink reprint kiadványban

Komolyabb misszió indul rövid időn belül közelebbi területre, amely-
hez csatlakozhattunk volna szigorúbb engedélyekkel és okmányokkal, de
nem maradt idő olyan autót és sofőrt találni, aki bevállalta volna, hogy
oda eljön velünk. 

Jövő héten szerdán egy 2 tonnás kapacitású autóval Kovács Zoltán és
felesége fog egy nagyobb rakományt elszállítani, amely a református sze-

retetszolgálat beregsurányi raktárába kerül. Innen folyamatosan viszik át
a határon. A gyűjtést egyelőre folytatjuk. Holnap több információnk lesz
arról, hova mit vihetünk. 

Amire szükség van még: láz- és fájdalomcsillapító, köhögéscsillapító
gyerekeknek, kötszer, tartós élelmiszer, csokoládé, színes ceruza, rajzpa-
pír, tápszer, burgonya, hagyma.
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Induláskor és a működés során átmenetileg
bármikor előfordulhat olyan helyzet, hogy a vál-
lalkozónak pénzt kell betenni a saját vállalkozá-
sába. Az egyéni vállalkozó is adhat kölcsönt a sa-
ját vállalkozásának vállalkozói betét elnevezés-
sel. A társas vállalkozások tagjai bizonyos feltéte-
lek megléte esetén tagi kölcsönt nyújthatnak a sa-
ját vállalkozásuknak.  

A tagi kölcsönügylet létrejöttének több oka
van. Az egyik az, hogy a vállalkozás bevételei a
bankszámlára érkeztek, de banki készpénzfelvé-
tel nélkül készpénzzel történtek a vásárlások és a
készpénzes számlák kerültek lekönyvelésre, így a
pénztárból elfogyott a pénz. Egy kis odafigyelés-
sel ilyen eset nem fordulhatna elő. A kiadások fe-
dezetére a beszerzések megkezdése előtt kész-
pénzt kell felvenni a bankban a folyószámláról, és
be kell vételezni a pénztárba, de banki átutalással
is lehetett volna kifizetni a vásárlások számláit.

A másik ok az, hogy a vállalkozás egy adott
időszakban – például a gazdasági éven belül vala-
melyik hónapban, esetleg több hónapon keresztül
– többet költött, magasabb összegű, számlákkal
igazolt kiadásai keletkeztek, mint amennyi a gön-
gyölített, készpénzes könyvelt bevétele volt. Ilyen
esetben a könyvelők azt szokták mondani, hogy a
költségek lekönyvelése során a pénztár mínuszba
került, vagy „pirosba” futott a könyvelés, azaz a
vállalkozás kiadásainak a bevételi oldalon nem
volt meg a pénzügyi fedezete. Ebben az esetben a
vállalkozó a saját adózott jövedelméből vásárolt a
vállalkozásnak anyagot vagy más terméket, vagy
szolgáltatást vett igénybe a cég számára. Máris,
szinte észrevétlenül megjelent a tagi kölcsön,
mert az említett beszerzésekre a vállalkozásnak
nem volt pénze a pénztárban, ezért a vállalkozó a
saját, szabadon elkölthető adózott jövedelméből
vásárolt a cégnek. Ha ez így történt, és a vállalko-
zó bizonyítani tudja az adóhatóságnak, hogy ren-
delkezett annyi adózott jövedelemmel, amely le-
hetővé tette a cége számára történt vásárlást, ak-
kor minden rendben van. Ha a minimálbér nettó
összegével esetleg megegyező volt a túlkölteke-
zés, már akkor felmerül az a kérdés, miből élt a
vállalkozó, miből fedezte saját, személyes kiadá-
sait az elmúlt időszakban? A mikrovállalkozások-
ban a havonta elszámolt és leadózott minimál-
bér nettó összege a normális megélhetéshez sem
elegendő, abból beszerzések finanszírozására
nem marad pénz.

Másképpen is felmerül a kérdés, a vállalkozás
miből finanszírozta a további költekezést, hogyan
történhetett túlköltekezés, ha előzőleg már elfo-
gyott a cég pénze? Tapasztalatból tudható a vá-
lasz, a vállalkozás könyvelt bevételeiből szárma-
zó pénz a vállalkozó zsebében vagy a pénztárcá-
jában összekeveredett a szabadon felhasználható
saját pénzével. A vállalkozó a napi munka során
nem figyelt oda, pontosan nem is tudta követni,
melyik pénzből fizette a beszerzéseit. A probléma
ott kezdődik, ha a vállalkozónak nem volt és nem

is lehetett olyan mértékű adózott saját pénzösszeg
a birtokában, amelyből fizethette volna a vállalko-
zás könyvelt bevételeit meghaladó kiadásokat.
Például nem az általa felvett és leadózott minimál-
bér vagy az ezt meghaladó bér nettó összegéből fi-
zette a költségeket a vállalkozása érdekében, ha-
nem az általa számla nélkül készpénzben átvett
vállalkozói díjból. Lehet hivatkozni baráti kölcsön-
re, de megvizsgálható, hogy a vélt kölcsönadónak
volt-e elegendő adózott jövedelme. A vállalkozók
számla nélkül ne fogadjanak el munkadíjat!

Bármelyik oldalról vizsgáljuk a túlköltekezést,
tetten érhető, hogy olyan pénzből történt vásárlás
a cég számára, amely a könyvelésében nem szere-
pel, a vállalkozó saját pénze pedig általában nem
elegendő a céges kiadások fedezetére. Ha a bemu-
tatott jelenséggel találkozunk, alapos okkal felté-
telezhető, hogy a példabeli vállalkozás tevékeny-
ségének egy részét számlaadás nélkül teljesítette. 

Negatív egyenleggel a könyvelés nem folytat-
ható, ha a pénztárban nincs pénz, a semmiből köl-
tekezni sem lehet. A könyvelő azonban folytatni
kívánja a munkáját, ezért pénzmozgás nélkül,
technikai tételnek nevezett tagi kölcsönt szerepel-
tet a könyvelésben legalább a negatív pénztári
összegnek megfelelően, azaz a nullszaldó eléré-
séig, a bevételek és kiadások egyensúlyba hozása
céljából. A technikai tételként lekönyvelt tagi
kölcsön, mint a cég nem valós bevétele a vállal-
kozás pénztárában tényleges befizetés, azaz pénz-
mozgás nélkül szerepel.

Buktató jel az is, ha ezek a technikai tételek
nem kerekített, hanem forintra összesített pontos-
sággal rögzített összegek. A tapasztalatok szerint
a taggyűlési határozattal és kölcsönszerződéssel
alátámasztott valóságos tagi kölcsönök tízezres,
százezres vagy milliós nagyságrendűek, és a köl-
csön nyújtása a tag által ismert vagy meghatáro-
zott célra, például gép vagy jármű beszerzésére
vagy más műszaki fejlesztésre történt. A tagi köl-
csön nyújtásával kapcsolatos okirati bizonyíté-
kok hiányában a könyvelő által pénzmozgás nél-
küli technikai tételként lekönyvelt összeg nem
valóságos tagi kölcsön, általában a vállalkozó év
közben nem is értesül róla, egyes esetekben csak
a mérlegkészítéskor vagy az adóhatósági vizsgá-
lat során szerez tudomást a történtekről. 

A felvázolt helyzetek bekövetkezése nem
szükségszerű. A főkönyvi kivonat havonta törté-
nő tanulmányozása segítheti a vállalkozás helyes
gazdálkodását. A könyvvezetésre olyan írásos
szerződést kell kötni a könyvelő céggel, hogy a
könyvelő (mérlegképes könyvelő) a főkönyvi ki-
vonat alapján a vállalkozónak segítse áttekinteni
a társaság vagyoni helyzetét azzal a céllal, hogy
megfelelő időben intézkedés történjen. A főköny-
vi kivonatból megtudható az is, hogy a vizsgált
időszakban nyereséges vagy veszteséges volt-e a
vállalkozás. Ha a vállalkozás az adott gazdasági
évben nyereséget realizált, taggyűlési határozattal
dönteni lehet arról, hogy a tulajdonosok részben

vagy egészben oszta-
lékként felveszik-e a
nyereséget, vagy a jö-
vőbeni tervezett beru-
házás megvalósítására
fordítják. A nyereség
felhasználható az elő-
ző évek veszteségei-
nek pótlására is.

A főkönyvi kivonat
rendszeres megtekin-
tése kontrollja lehet annak, hogy a cég könyvelé-
se naprakész legyen, ne fordulhasson elő az a
helyzet, amikor hónapokig nincsenek lekönyvel-
ve a számlák. A koronavírus-járvány időszaká-
ban több olyan esetet jeleztek, amikor a könyvelő
iroda nem tudott adatot szolgáltatni a vállalkozó-
nak a hitelfelvétel és a munkaerő-foglalkoztatás
eldöntéséhez. Nem jogi kérdésről volt szó, hanem
kifejezetten a könyvelés adatállományából szár-
mazó adatokra és a célnak megfelelő számítások-
ra lett volna szükség.

A könyvelő a vállalkozás ügyeiben nem dön-
téshozó, de a hasznos munkájával és informáci-
ókkal segítheti és általában segíti is a vállalkozót
a döntéshozatalban. A lekönyvelt tagi kölcsönt
nagyon egyszerűen csak úgy lehetne rendezni a
könyvelésben, ha azt a vállalkozás visszafizetné a
kölcsönt nyújtó tagnak. Erre általában azért nem
kerül sor, mert a vállalkozásnak nem áll rendelke-
zésére az ehhez szükséges pénz. 

A vállalkozónak a tagi kölcsön rendezésének
pénzügyi-számviteli és adójogi lehetőségét mér-
legképes könyvelővel vagy könyvvizsgálóval ér-
demes megbeszélni az esemény időpontjában ha-
tályos jogszabályok rendelkezései alapján. A vál-
lalkozót jogi tanácsadással a tagi kölcsön nyújtá-
sát megelőzően segítheti a vállalkozás ügyvédje
vagy eseti jogi tanácsadó vagy adószakértő. A tagi
kölcsönszerződést írásba kell foglalni. A tagi köl-
csön folyósításához keretszerződés is köthető.

A legtöbb esetben a tagi kölcsönökre nem len-
ne szükség, ha a vállalkozások csak számla elle-
nében fogadnák el a munkadíjat és rendelkezné-
nek a vállalkozás működtetéséhez szükséges meg-
takarítással, melynek módjáról pénzügyi tanács-
adó nyújthat segítséget.

Média támogatás a KKV szektorba sorolt
vállalkozásoknak 2022-ben:

A FIX Televízió korábbi, Fogyasztói Jogviták
című műsora helyébe lépő „Vállalkozások és
Vásárlók” című, 2021. november 1-től sugárzott
tájékoztató, informatív műsorai megtekinthetők
és visszanézhetők a www.fixhd.tv hivatalos hon-
lapon és a YouTube oldalon a műsor címének be-
írásával. Ugyanitt a korábbi Fogyasztói Jogviták
műsorai is visszanézhetők 2018-tól.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó

európai uniós kkv-tréner
műsorvezető-szerkesztő a FIX TV-ben

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Mit érdemes tudni a tagi kölcsönrõl, és ami ezt megelõzi,
a megtakarítások szükségességérõl? II. rész



SZÉP KÁRTYA
A funkció már a nevében is benne van: Pihe-

nőkártya. Aki nem ismerné, ez egy lehetőség a
dolgozóknak, hogy a fizetésükön felül bizonyos
juttatásokat kaphatnak, amelyet aztán a kártyát
elfogadó helyeken, pihenésre, sportolásra, étke-
zésre használhatnak. A kártya és az általa gene-
rált forgalom felpezsdíti a hazai vendéglátó- és
szálláshely forgalmat. Szóval egy működő és
használható lehetőség a dolgozó emberek szá-
mára! A dolog technikai oldala abszolút műkö-
dőképes, a használata azonban még tartogat le-
hetőségeket sokak számára. A mai írásomban
ezzel kapcsolatban osztok meg két történetet.

1.
Szállodákba nem feltétlenül csak a szállásle-

hetőség miatt járnak az emberek. Egyre népsze-
rűbb a néhány napos, úgynevezett „wellness”
program, amikor kifejezetten a pihenés, a gaszt-
ronómia vagy a fitnesz miatt érkeznek a vendé-
gek. Egy ilyen hotelben töltött pár nap alatt fel-
töltődhet az ember, megnyugodhat, kiszakadhat
a mindennapi darálóból, feloldódik a stressz, él-
vezheti azt, hogy kiszolgálják és minden az ő
kényelmét biztosítja. Természetesen a végén elég
odaadni a kártyát, és a megfelelő összeg levoná-
sával a fizetség el is van intézve! A történet ott
kezd érdekessé válni, hogy a kártya birtokában
esetleg olyanok is eljutnak ezekre a helyekre,
akik bár élvezik a nyújtott szolgáltatásokat, de
kártya nélkül esetleg egészen máshol találkoz-
nánk velük! 

A történet egy négycsillagos hotel éttermében
játszódik. A csillagok köteleznek: fehér damaszt
asztalterítők, csillogó fényesre vikszelt evőesz-
közök, körasztalok, hangulatvilágítás. A roska-
dozó svédasztalok mögött szakácsok és felszol-
gálók mosolyognak, és ha szükséges, teljesítik a
vendégek óhaját. Ez tipikusan az a hely, amit
nem lehet végigenni! Képtelenség! Az asztal-
hoz leülve máris makulátlan fekete nadrágban,
fehér ingben és csokornyakkendőben filigrán
felszolgáló kerül elő; az italok nagy választéká-
ból választhat a társaság. A hely színvonalának
megfelelően a vacsorázó vendégek öltözéke is
ezt a hangulatot és értékrendet tükrözi. A férfiak
ha nem is öltöny–nyakkendőben, de hosszú nad-
rágban, a hölgyek pedig csinosabbnál csinosabb
ruhákban állnak sort az ételek előtt, vagy éppen
ülnek a hófehér terítős körasztaloknál. 

Emberünk ezt a harmóniát bontja meg a meg-
jelenésével. Az ajtón belépve árgus szemekkel
keresi az ételekhez legközelebb eső szabad asz-
talt. Azután tekintete máris a roskadozó tálakra
szegeződik. Ő az, aki meg fogja próbálni végig-
enni az egészet! Vagy... legalábbis kicsit min-
denbe beleturkálni! Ha már a kártyáról megy...
Benne van az árban! Naná! Lábán csattogós

strandpapucs (legalább zokni nincs rajta), felet-
te egy piros rövidnadrág egy ujjatlan pólóval.
Kedves felesége szintén papucsban (Ő már zok-
nival!), egy viszonylag takaró egyberuhában.
Ja, és el ne felejtsem, az asszonyka toalettjét egy
– apa rövidnadrágjával megegyező piros színű,
azzal harmonizáló – (dicséretére legyen mond-
va: márkás) melegítőfelső egészíti ki. Esznek.
Asszonyka úgy dönt, hogy a hidegtálakkal kezd.
Ezt gyakorlatilag úgy prezentálja, hogy egy nagy
tányérra összepakol a halpástétomtól a libamá-
jig mindent a kínálatból. Púpozva. Apa levese-
zik. A csészéig eljutott, a csészealj az már csak
repülő mivoltában van meg, így aztán a leveses
csésze közvetlenül a fehér damaszt asztalterítőre
kerül. Jó kis gulyásleves, sok pirospaprikával. A
második fogás az elsőhöz hasonló összhangban
egy kis töltött káposzta a tengeri sügér mellé, né-
hány sajtmártásos csirkemellel megspékelve –
egy tányéron. Utána még egy kör, hasonló ösz-
szeállításban. Mindehhez természetesen sör. Azért
még belefér egy kis dinnye meg gesztenyepüré
tejszínhabbal. Jön a fáradhatatlan felszolgáló, il-
ledelmes mosollyal felírja a szobaszámot, majd
ezzel a történet be is fejeződött, a végén meg jö-
het a kártya. Ilyen egyszerű! A strandpapucs és
neje elhagyta az objektumot.

2.
Persze aztán előfordul a fenti történet fordí-

tottja is. Nevesül, hogy annyira jól érzed Magad
az adott helyen, hogy azt hiszed, hogy könnyen
találsz másik ilyen helyet is. Hát, azért az sem
mindig egyszerű...! Persze köszönheted Ma-
gadnak, mert nem éred be a biztossal, Te új dol-
gokat akarsz kipróbálni! Új kirándulást akarsz
tenni a gasztronómia egy másik táján, új ízek-
kel, élvezettel! 

A helyszín szintén egy szálloda. Pontosabban
annak az étterme. Igaz, itt már egy kissé más a
külcsín; érződik, hogy sok embert szolgálnak ki
egyszerre, az utcai kerthelyiségben sörpadok,
sátor, az ajtóból egy üzletvezető kinézetű úriem-
ber barátságosan invitál.

– Ebédelni szeretnének? Kerüljenek beljebb!
Oké, tulajdonképpen miért ne? Átküzdöd ma-

gad a sörpadokon és a kerthelyiségen, majd elin-
dulsz lefelé a lépcsőn az étterem felé. Balról sön-
téspult, mellette egy kisebb asztal újsággal, cigi-
vel és egy borostás úriemberrel. A másik helyiség
viszonylag takaros, bár az asztalterítő nem annyi-
ra fehér, és az evőeszközök sem annyira fényesek.
Fiatal, törékeny felszolgálólány jelenik meg. 

– Ebédelni szeretnének? Tessék az étlap! 
Ez így rendben is van, bár a választék nem

annyira megnyugtató. Sem ételben, sem italban.
Közben a kislány is visszatér.

– Sikerült italt választani?
– Szeretném megkérdezni, hogy milyen fajta

pálinkájuk van?

– Szilva – hangzik a szabatos válasz. 
Aztán valahogy farkasszemet néztek. A kis-

lány nem érti, hogy miért nem mondasz sem-
mit, Te meg tágra nyílt szemekkel várod, hogy
hátha lesz még másmilyen is. De nem lesz. Szil-
va. Ennyi! Végül is mi a fenének válogatsz?
Ezek után, meg aztán fél szemmel az étlapra
sandítva azért már sejtesz valamit a kínálatról,
de lesz,ami lesz alapon beviszed a halálos ütést:

– És milyen fajta boruk van?
A kislány először elfehéredik, majd miután

visszanyerte az arca a színét, megpróbál választ
adni a feltett kérdésre.

– Háááát... van piros(!) – az édes. Aztán van
fehér – az száraz (Istenem, legalább nem azt
mondta, hogy savanyú!), és van rozénk is!

Azt már meg se mered kérdezni, hogy milyen.
A fenti párbeszéd után tulajdonképpen visz-

szasírod a körasztalost. Aztán a végén újra ott
kötsz ki, és eljátszol a gondolattal, hogy a piros
klottgatyást a melegítős feleségével át lehetne
küldeni amoda. Végülis ott is lehet SZÉP kár-
tyával fizetni...

gondolatait leírta: Ispán Imre

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
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A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár 

nyitvatartása

2022. január 1-től a következő nyitvatartási
rend szerint várjuk kedves Olvasóinkat:

Hétfő: 10:00–16:00
Kedd: 10:00–16:00

Szerda: 10:00–16:00
Csütörtök: 10:00–16:00

Péntek: 10:00–16:00
Szombat, Vasárnap: zárva

Tel.: 06-24-519-711. 

Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsöd múltjából állandó 
helytörténeti kiállítás 

a könyvtárban Kovács László
tanító úr gyûjteményébõl. 
Nyitva tartás a könyvtári 
nyitvatartási rend szerint.
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A Víz Világnapjáról minden évben márci-
us 22-én emlékezünk meg. Óvodánkban is az
ünnepelt világnapok közé tartozik ez az ese-
mény. Munkánk során szinte naponta meg-
osztunk hasznos információkat a vízről, hi-
szen magát az életet jelenti. 

A víz az életünk minden területén jelen
van, ezért érdemes minél hamarabb megis-
mertetni a gyermekeket azzal, miért is fontos
a víz nekünk, embereknek és a minket körül-
vevő világnak. 

Ezeknek az ismereteknek az átadása azon-
ban nem szükséges, hogy túlságosan didakti-
kus legyen. Számtalan kísérlet, tapasztalási
lehetőség van, amivel könnyedén rávilágítha-
tunk a víz tulajdonságaira, felhasználási lehe-
tőségeire és fontosságára. 

Rengeteg, otthon is könnyedén megvaló-
sítható ötlet áll rendelkezésre, ezen ismeretek
elmélyítésére. Az együtt tapasztalás során nem
csak az ismeretek rögzülnek, hanem egy kis
mókázásra ad lehetőséget, szülőnek és gyer-
meknek egyaránt.

Településünk elhelyezkedésének köszönhe-
tően a legkézenfekvőbb lehetőség lehet a Du-
na. A partra lesétálva, legyen bármilyen észak
is, megfigyelhetjük az édesvizek élővilágát,
felhívva a figyelmet a vízszennyezés káros ha-
tásaira. A vizet kémlelve a rajta zajló közleke-
désről is szót ejthetünk. Télen mikor utolérnek
a mínuszok, a víz halmazállapot-változását is
megfigyelhetjük a partmenti részeken. 

Az otthoni környezetben megismerkedhe-
tünk a víz halmazállapoti változásaival. Fa-
gyaszthatunk vizet, majd a gyerekek kezébe ad-
va a jeget, megtapasztalhatják az olvadás folya-
matát. A párkányra téve a vizet, jól szemléltet-
hetjük a párolgást, vagy előállíthatunk párát,
meleg víz és hideg üveg felület találkozásával.
Ha jégbe fagyasztunk műanyag játékokat vagy
terméseket, meleg vízzel, sóval igazi kaland a
kiszabadításuk. 

A víz alaktalanságának meghatározásához
nem kell más, mint különféle méretű és alakú
edények, melybe bátran öntögethetik, kicsik és

nagyok egyaránt a vizet. Ételfesték és olaj bevo-
násával pedig a víz sűrűségével játszhatunk, így
készülhet lávalámpa, vagy akár a hullámzást is
imitálhatjuk. 

A vízzel való takarékoskodásra a közös kéz-
mosással is nevelhetjük a gyermekeinket. Emel-
lett pedig a helyes kézmosás szabályait is elmé-
lyíthetik magukban. Kézmosó mondókával is
érdekessé tehetjük a folyamatot. 

A víz és a tisztaság kéz a kézben jár. Szappa-
nos vízzel és szívószállal csudajó csillogó ha-
bokat tudunk varázsolni. Készíthetünk közö-
sen fürdőbombát is, amivel még vonzóbbá te-
hetjük a tisztálkodást. Bevonhatjuk a gyereke-
ket a ruhák mosásába, a mosogatásba, felmo-
sásba. A házimunkába való bevonás során a
víz felhasználási lehetőségeit is megismerhetik
a gyerekek, emellett önállósodnak és kialakul
a környezetük rendbe tartására való igényük is. 

A tiszta víz nemcsak az emberi testnek szük-
séges, hanem a növényeknek és az állatoknak
is. Ennek bemutatására nagyon jól működnek a
csíráztatások, hajtatások. Virághagymát egy
vízzel teli pohárra téve, megfigyelhetjük a gyö-
kérzet erősödését. A petrezselyem levágott vé-
geit vízbe helyezve, néhány napon belül kisar-
jadnak az új szárak és levelek. Nagyon látvá-
nyos ötlet a növények vízfelvételének szemlél-
tetésére pedig a fehér virágszál ételfestékes víz-
be helyezése. A virágon már egy éjszaka után
látszanak a változások, az ámulat pedig garan-
tált. Állataink itatásába is bevonhatjuk gyerme-
keinket, amivel az állatok szeretetére, az álla-
tokról való gondoskodásra is neveljük őket.

Ösztönözzük gyermekeinket arra, hogy
tiszta vizet fogyasszanak. Csábítóbbá tehetjük
néhány szelet gyümölccsel, vidám kulacsok-
kal a vízivást. 

A víz fontosságának megértése elengedhetet-
len a környezet védelmére való nevelés során. A
lehetőségek tárháza szinte végtelen, azonban a
lényeg mégis a közösen alkotás, a játszva tanulás,
az együtt töltött minőségi idő. 

Szarka-Huszár Nikolett
óvodapedagógus

Óvodai hírek

„Vizes ötletek” a Víz Világnapjára Hagyományok,
szokások szerepe 
a kisgyermekek

életében

Amikor egy kisgyermek közösségbe ke-
rül, még nem ismer senkit, ismeretlen számá-
ra a környezet, akkor a legnagyobb biztonsá-
got a szokások, az egymás után következő
dolgok, cselekvések állandósága adja. Ké-
sőbb a közösségépítés legjobb módja, ha kö-
vetjük a hagyományokat, és az intézményben
kialakult szokás szerint megtartjuk az ünne-
peket. Kapcsolódhatunk a néphagyomány ál-
tal meghatározott évkör ünnepeihez, vagy
akár a környezetvédelmi ünnepek sorához. A
lényeg az, hogy az ismétlődés által a gyerme-
kek megélik a közös tevékenységek örömét,
vissza tudnak emlékezni az elmúlt évek ese-
ményeire. Ilyenkor már izgalommal várják
ezeket az alkalmakat. Kiscsoportban idén én
is erre törekedtem. Farsang idejére már meg-
tanultak a gyerekek néhány alakoskodó játé-
kot, farsangi dalt és csujjogatót. Olyan ügye-
sek voltak és olyan ügyesen készülődtek,
hogy még egy kis szereplést is vállaltak az
óvoda apraja és nagyja előtt. Kisze babát ké-
szítettünk, és nagy hanggal zavartuk el a te-
let. A hagyományoknak és szokásoknak a
család életében is fontos szerepet kell kapni-
uk, mert a gyermekkor szép emlékei ezekből
épülnek fel.

Pappné Juhász Éva

Folytatja szereplését labdarúgó csapatunk a megyei
III. osztályú bajnokság nyugati csoportjában

A tavaszi idény korán, már február 27-én kezdődik. A tabella második helyén álló csapatunk ha-
zai mérkőzései a következők lesznek:

Dömsöd : Páty március 5. 14 óra 30 perc
Dömsöd : Pilisvörösvár március 19. 15 óra
Dömsöd : Ócsa április 16. 16 óra

Bíztatom a sportszerető közönséget, hogy minél többen biztassuk csapatunkat a pálya széléről,
ezzel is támogatva a sportegyesületet.

Hajrá Dömsöd!                                                                                                                                 Varsányi
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Az alábbi szolgáltatásokkal állunk rendel-
kezésükre:
– információátadás az aktuális szociális ellátá-

sokról,  
– tanácsadás: (gyermeknevelési; lelki – mentá-

lis; életviteli; foglalkoztatási; családi konflik-
tus), hivatalos ügyintézés: 

– családtámogatási ellátások (pl.: GYES, GYET,
családi pótlék);

– egészségkárosodottakat megillető ellátások

(pl.: megváltozott munkaképességűek ellátá-
sának igénylése, fogyatékossági támogatás);

– saját jogú nyugellátások (pl.: öregségi nyug-
díj);

– hozzátartozói nyugellátások (pl.: özvegyi nyug-
díj, árvaellátás);

– egyéb (pl.: kérelmek, beadványok elkészí-
tése),

– pszichológus általi megsegítés,
– adományok közvetítése.

Ügyfélfogadás helye: 
2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.

Ügyfélfogadás ideje: 
hétfő, szerda: 8:00 – 16:00

péntek: 8:00 – 12:00
Telefon: 

06-24-523-146, 06-24-523-149, 
06-24-523-128, 06-24-523-145

E-mail:
domsod.gyermekjoleti@gmail.com

Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat 10–16 óráig.

Belépőjegyek: 500 Ft.

Telefon: 06-20-253-2589

BICENTENÁRIUM
Petõfi Sándor születésének 200.
évfordulójára készül az ország

Az emlékév a tanévhez igazodva hivatalo-
san 2022 szeptemberében indul el, és 2023

augusztusáig tart majd. Országos prog-
ramsorozatok, pályázatok indulnak, me-
lyek megszervezése az emlékév indulá-
sa előtt egy évvel már megkezdődött.
Ezek a fejlesztések, rendezvények Döm-
södön is érzékelhetőek, melynek talán
első állomásaként a Promenád kialakítá-

sa kapcsán a Petőfi-fa felújítását említhet-
jük. Kulturális vonalon is nagy a készülő-

dés, mindenki talál majd érdeklődésének meg-
felelő programot az emlékévben. Hónapról hónap-

ra híradással leszek, hogy időben csatlakozhassanak településünkön és
a környéken megvalósuló programokhoz.

Vass Ilona
Petőfi Emlékház és Kiállítóhely

Írókázz velünk!
Hagyományos tojásírás, méhviasszal! Ma is élő szokás, hogy hús-

vétkor a lányok piros, avagy hímes tojást adnak a locsoló legényeknek.
A tojás megfestését, díszítését Nagypénteken végezték. Idén a Petőfi
Emlékház és Kiállítóhely rendezésében ismét ki lehet majd próbálni
ezt a technikát. Közeledik húsvét, már érdemes a tojásokat kifújni!

Várok minden érdeklődőt!
Vass Ilona

múzeumvezető

Olajnyomat kerestetik!
A Petőfi Emlékház és Kiállítóhely várhatóan június elején rendezi meg az olajnyomatokat bemutató kiállítást a Petrovics-portán. Ha az Ön

padlásán, vagy a kamrában a sarokban fellelhető még  ilyen kép, kérem keressen! Az eddigi felajánlásokat megköszönve arra buzdítok másokat
is, hogy bátran hívjanak a 06-20-253-2589-es telefonszámon. A felajánlott képeket bizományba veszem át, tehát mindenki aki rendelkezésre bocsájtot-
ta a birtokában álló nyomatot, természetesen visszakapja azt! Várom a nyomatokat! Hívjanak a 06-20-253-2589-es telefonszámon!                 Vass Ilona
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Mi az összefüggés Azbej Tristan dömsödi
látogatása és egy volt finn belügyminiszter,
Päivi Räsänen bűnpere között? 

Ha a keresztény szó tartalmát keressük,
legegyszerűbb, ha a legelső, eredeti változa-
tát nézzük meg. Az pedig annyit jelent, hogy
Krisztus követő. Persze köteteket lehetne
most is írni arról – mint ahogy már eddig is
tették sokan a történelem során –, ki is Jézus
Krisztus, de ettől feltétlenül el kell most te-
kintenünk. Talán csak annyit, nem elírás a
jelen idő alkalmazása, mert Jézus Krisztus
nem történelmi személyiség, aki volt, hanem
mindenkor jelenvaló Isteni attribútum, ami-
kor kijelenti magát a teremtett lénynek, az
embernek: „Én vagyok az út, az igazság és
az élet!”

Krisztus valódi követőjének, keresztény-
nek lenni a történelem során majd mindig ve-
szélyes életet jelentett. S ez igaz még akkor
is sokszor, amikor éppen magát keresztény-
nek valló politikai hatalom primátusa alatt
vallja meg hitét valaki.   

Hogyne volna veszélyes akkor annak az
élete, aki ellenséges, keresztényeket üldöző
környezetben akarja Krisztus tanait követni.
Ellehetetlenítik az életét, lerombolják házát,
közösségének szakrális helyeit, menekülésre
késztetik, s ha kitart, akár meg is ölhetik. 

A világ távoli földrészein, távoli országok-
ban dúló keresztényüldözésekről tartott nem-
rég előadást Dömsödön a Hungary Helps
program koordinálását is végző, az Üldözött
Keresztényeket Segítő Államtitkárság veze-
tője, Azbej Tristan. 

Hallhattunk borzasztó történeteket és lát-
hattunk hátborzongató képeket. Hallhattunk
adatokat, hány millió embert üldöznek ke-
resztény hite miatt a világban, és mennyit öl-
nek meg e hitért.

És mégis van egy egyre hangosabb eszme-
rendszer, amelyik nem törődik mindezekkel,
és hisztérikusan támad mindent, ami az euró-
pai kultúra alapjait jelenti, a keresztény hitet
és e hitre épülő társadalmi rendet. Támadja a
családot, a nemzetet, a férfi és női lét fontos-
ságát, a gyermekek egészséges lelki fejlődé-
sét biztosító hagyományokat.

Még ezt megelőzően hallhattunk és olvas-
hattunk gyalázkodó, értetlenkedő, sértegető
megjegyzéseket itt a községünkben is annak
kapcsán, hogy a dömsödiek közösségét invi-
táltuk, minél többen jöjjenek és ismerjék
meg a magyar kormányzat abbéli törekvését,
hogy e távoli vidékekről ne ide hozzuk Euró-
pába az üldözötteket, hanem inkább oda vi-
gyünk segítséget, hogy újjáépíthessék közös-
ségeiket. 

E gyalázkodók persze most is hozták a for-
májukat, messziről, takarásból nyelvet öltö-
getni nagyon megy nekik, de a tényeket meg-
ismerni, s ha kérdésük van odajönni és embe-
ri módon megkérdezni, no az már nem. Lel-
kük rajta.

A dolgok iránt érdeklődőknek lehetne per-
sze adatok halmazát sorolni, érvek sokaságát
előhozni, de nekik talán nincs is rá szüksé-
gük, hisz az érdeklődésük alapján nagyjából
maguk is tudják mindezeket. 

Azért egy gondolat engedtessék meg e
dolgozat írójának. Mint úgynevezett alvízi
ország, amelyik ki van téve a folyók áradásá-
nak, a történelem megtanított minket magya-
rokat, hogy az ár ellen nem akkor kell gátat
építeni, amikor az elindult, hanem jóval
előbb, amikor tombol a nyár, alacsony a víz-
állás, amikor pont nincs rá szükség. 

A kultúránkra támadó idegen, keresztény-
ellenes erők ellen sem akkor kell védekezni,
amikor már átszőtték a társadalmunk szöve-

teit, megmérgezték az oktatást és a jövő
nemzedékét. Akkor már késő lesz. 

S hogy egy éppen most zajló per erre a leg-
jobb példa, tekintsünk egy pillanatra egy má-
sik európai országra, Finnországra. Arra a
büntetőperre, amelynek lehetséges ítélete, a
pénzbüntetésen túl, akár két év börtön is le-
het. Finnország volt belügyminiszter asszo-
nyát ültették a vádlottak padjára. 

Miért is?
Megkezdődött Päivi Räsänen volt finn bel-

ügyminiszter pere, aki ellen azért emeltek
vádat, mert a Twitteren bibliai idézeteket
osztott meg, amelyek az államügyészség sze-
rint kisebbség elleni gyűlöletkeltésre voltak
alkalmasak. 

Szóval az ár, a vörösből szivárványossá
zavarosodott ár már Finnországot is elárasz-
totta, de ne legyenek kétségeink, ha nem vi-
gyázunk, miránk is ránk akar zúdulni. Egy-
előre csak hüledezünk, hogy lassacskán Eu-
rópára is ki lehet terjeszteni a Hungary Helps
tevékenységét. 

A politikus korábban azt mondta, a per a
vallásszabadság próbája lesz. Azbej Tristan
üldözött keresztények megsegítéséért felelős
államtitkár a Facebookon azt írta, szolidari-
tást vállal Räsänennel. „Nem fogadjuk el, hogy
a bibliai tanítás megvallása bűncselekmény”
– közölte, hozzátéve: a vallási és lelkiismere-
ti szabadság alapvető jog, ami a kereszté-
nyeknek is kijár.

Ezzel – hála Istennek – a magyar emberek
többsége ma még egészen biztosan egyet ért. 

Erről is szólt Azbej Tristan előadása, és
mindazok, akik jelen tudtak lenni, hálásak
voltak az államtitkár úrnak, hogy megosztot-
ta velünk információit és gondolatait.

Dömsöd, 2022. február 13.         
Kopor Tihamér

Kereszténynek lenni 

Albumok
rejtélyei

Kovács Sándor családi albumjából kaptuk
ezt a felvételt. A dömsödi színjátszás életébe
kaphatunk bepillantást. A sikeresen színpad-
ra vitt színdarab résztvevőiről egy közös cso-
portkép készült. A képen látható személyek
azonosítása erősen hiányos, de akiket sikerült
felismerni: 

A második sorban jobbról a második Sző-
nyi Margit, a harmadik Végh Eszter, a sor vé-
gén Decsov Lajos. A harmadik sorban a har-
madik: Végh Antal.

Köszönjük a képet és a lehetőséget, hogy
másokkal is megoszthatjuk!
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A címben megjelölt téma igen szerteágazó, alapos kutatómunkát igénylő feladat. A helyi értéktár feltárandó munkái közül erre vállalkozott Varga
Gézáné nyugdíjas tanító néni. A témakör teljes körű feldolgozása még nem fejeződött be, ám megállapodtunk abban, hogy a már feltárt és összeállí-
tott anyagokból rovatot indítunk. Ennek tizenkilencedik részeként dr. Szőnyi Alizról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

Nagyváradon születtem 1978. 03. 17-én egy
tősgyökeres nagyváradi család másodszülöttje-
ként. Szüleim munkásemberek, akik tisztessé-
ges keresetükből biztosították számunkra nővé-
remmel a szép gyermekkort!

Szülővárosom Nagyvárad, az Ady által sűrűn
emlegetett „Pece-parti Párizs”: csodás város,
csodálatos szecessziós épületeivel! Gyermek-
koromat a zajos belvárosban éltem háromgene-
rációs családban. Nagymamám nagyon megha-
tározó szerepet töltött be családunkban pozitív
gondolkodásmódjával, aktív életével. Sokat
tanultunk… tanultam tőle!

A kommunista diktatúra ellenére mindenünk
megvolt, amire csak szükségünk lehetett, bol-
dog évek voltak azok!

Gyermekként sokat tüsténkedtem a konyhá-
ban anyukám és nagymamám mellett, sok trük-
köt lestem el tőlük, csodásan sütöttek-főztek!
Anyukámtól megtanultam kézimunkázni, varr-
ni, kötni, horgolni.

Az iskola első nyolc osztályát egy igen erős
általános iskolában végeztem nagyon szigorú
tanárok tanítványaként, majd a Lorántffy Zsu-
zsanna Református Gimnázium diákja lettem.
Csodás diákéveket töltöttem a gimnáziumban
meghitt, családias környezetben. A gimnázi-
um 11. osztályában döntöttem el, hogy orvos
leszek!

A Nagyváradi Általános Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemre sikeresen felvételiztem!
Nagyon nehéz évek következtek, értem itt a
nyelvi problémákat és a rengeteg tananyag elsa-
játítását román nyelven! Magyar család magya-
rul tanuló gyermekeként nagyon nehéz volt az
egyetemen megállni a helyemet, hisz itt már ro-
mán nyelven kellett helyt állnom. Hat év után, a
sikeres államvizsgán túl férjhez mentem. Ez-
után egy év gyakornokként, majd rezidens
vizsgát téve háziorvoslásból, három év rezi-
dens év következett. Mindeközben 2007-ben
és 2009-ben megszülettek a fiaink. Szakvizs-
gámat háziorvostanból sikerült szép ered-
ménnyel elvégeznem!

Ekkor következett a munkahely keresése.
Mivel Romániában sok a háziorvos, nagyon ne-
héz volt szabad praxist találni! Ekkor döntöt-
tünk úgy, hogy megpróbáljuk Magyarországon! 

Sikerült itt, Dömsödön egy üresen álló felnőtt
háziorvosi praxist találnunk. Azóta itt vagyok,
ennek már 12 esztendeje! Közben a gyerekek
kamasz fiúkká cseperedtek, 15 és 13 évesek. Jó
gyerekek és nagyon jó tanulók. Szeretetben ne-

veljük őket, átadván nekik mindazt a jót, amit
mi is tanultunk szüleinktől.

A dömsödi első évek nagyon nehezek voltak.
Pici gyerekek mellett helyt kellett állni feleség-
ként, anyaként, orvosként!

Sosem felejtem az első sürgős esetet, amikor
még jogosítvány hiányában családostul kivo-
nultam egyik kedves, azóta már elhunyt bete-
gemhez, kinek akkor az akut szívinfarktusát
kellett ellátnom. A családom a mentő érkezésé-
ig kint várakozott az autóban. Az első években
akasztott embertől kezdve minden szörnyűség,
ami csak lehetett, próbára tett, ezáltal megerősí-
tett a hivatásomban!

Szeretem azt, amit csinálok, szeretem az em-
bereket, szeretek segíteni!

Nagyon jó kapcsolatot ápolok a betegeim-
mel. A rendelésemen családias a légkör, sokat
beszélgetünk, időnként jókat nevetünk. Ha a
rendelőmből kimegy egy beteg az ajtón, általá-
ban mosollyal az arcán megy ki!

Pozitív életérzést szeretnék átadni mindenki-
nek, hisz tudom, a pozitív hozzáállás fél egész-
ség! Számomra a legnagyobb elismerés, ami
munkámat illeti, az a pozitív visszajelzés a bete-
gek részéről! Az nagyon nagy dolog, hogy so-
kan ismerik a nevemet, a munkámat, és nagyon
sokan szeretnének a betegem lenni!

Jelenleg az egészségügyben dolgozni egyre
nehezebb, gondolok itt az alapellátás egyre nö-
vekvő terheire! A járvány adta nehézségeket
egyik pillanatról a másikra kellett feldolgoz-
nunk! Olyan feladatokat kaptunk, amelyek is-
meretlenek voltak számunkra! Nem tudtunk mit
tenni, helyt kellett állni! A pandémia alatt min-
denben segítettem, amiben csak lehetett a bete-
geknek. Tájékoztatóimban hitelesen közöltem a
járványügyi adatokat a praxisomra vonatkozó-
an, és próbáltam tanácsaimmal ellátni őket!

Párszor a polgármester urat sírva hívtam fel,
hisz többször kilátástalannak láttam a ránk ne-
hezülő terheket! Sok biztatást kaptam tőle, mely
segített, hogy tovább tudjam folytatni. Csalá-
domra is számíthattam, segítettek, mellettem
álltak. A férjem is segített az adminisztratív fel-
adataim ellátásában. Az utóbbi két év megtaní-
tott arra, hogy a családnál nincs és nem lehet
fontosabb!

Sok időt töltünk együtt, mi négyen! Szeretek
a kedvükben járni, nagyon finoman sütök-fő-
zök. Hétvégeken próbálok alkotni a konyhám-
ban, csodasütiket gyártok, „szeretetporral” fű-
szerezem azokat.  Ezenkívül egy dömsödi fotó

csoportnak is tagja vagyok. Nem értek a fotó-
záshoz, de szeretem csinálni, és főleg az ételfo-
tókban vagyok a legjobb! Heti egy alkalommal
zumbaórára járok, mely segít a feszültség leve-
zetésében!

Még sok év áll előttem, ugyanilyen lelkese-
déssel szeretném folytatni! Nem kívánok mást,
csak azt, hogy a Jó Isten adjon egészséget ne-
kem, családomnak, és akkor nagy baj nem lehet!

Kívánok minden kedves dömsödi lakosnak
nagyon jó egészséget, szeretetben eltöltött éve-
ket! Hisz csak egyszer élünk, és azt éljük jól!

Dr. Szőnyi Aliz

DR. SZÕNYI ALIZ
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A mindig mosolygós, segítőkész és kitartóan küzdő Orosz Andival a
dömsödi „Új iskolába” jártunk, amolyan barátnőfélék voltunk. Később
egyszerre örülhettünk gyermekeink érkezésének, és gyakorta összefutot-
tunk szülőin, fogadóórán vagy a gyülekezetben. Sosem tudtam, hogy az
öt csodás gyermeke közül épp melyikük osztályfőnökéhez szaladt éppen.
Pozitív kisugárzása, küzdő akarata az évek során mit sem lankadt. Gya-
korta tekert kétkerekűjén vagy a szüleihez, vagy alkalmilag vállalt mun-
kái kapcsán, vagy csak segítséget nyújtani egyik-másik idősebb ismerősé-
nek. Aztán hirtelen eltűnt, és mikor nagy ritkán egy-egy istentiszteleti al-
kalmon találkoztunk, csak futólag üdvözöltük egymást. Mint megtudtam,
öt gyermeke közül négyen külföldön élnek, férjét egy stroke után leszáza-
lékolták, Andi pedig egy több tonnás kamionnal a Ferihegyi reptérről
Nyugat-Európa reptereire szállít árut. Nem mindennapi vállalkozás egy
nő és egyben feleség-családanya részéről! Rendkívül kíváncsivá tett, mi-
ért és hogyan csinálja azt amit vállalt, hogyan éli meg társadalmi szerepe-
it? Erről és még sok másról kérdeztem Varga Istvánné Orosz Andreát.

– Hogyan jött a kamionozás ötlete?
– Drágámmal „potyautasként” lehettem a kamionban amikor egyszer

csak megjegyezte: Vizsgázzak le s dolgozzunk együtt! Kettős érzések ka-
varogtam bennem. Boldog voltam nagyon, hogy akkor Vele lehetek! (Mi-
vel akkorra már gyermekeink felcseperedtek). Viszont a másik az volt,
hogy „ÉN KÉPTELEN VAGYOK EZZEL A HATALMAS JÁRMŰVEL
DOLGOZNI!” Istenem! – gondoltam. – Ha a pályaalkalmassági vizsgán
megfelelek, itt a helyem! – Így kezdődött.

– Hány évesen kezdted?
– 45.
– Mi kellett hozzá?
– Mint említettem, a párom biztatása, vizsga és elhatározás. Bármily

furcsán hangzik, a pályaalkalmassági vizsgát kimondottan élveztem: szi-
mulátoron vezettem, kezem-lábam kellett használni, ide-oda figyelni,
olyan volt mint valamiféle játék. Jól is sikerült, nem kaptam semmiféle
korlátozást, de még az sem volt, hogy 1-2 év múlva vissza kellene men-
nem. (Sokaknak ezt előírták.) Mivel akkor még a négy gyerekkel otthon
voltam, olyan kedvezményt kaptam, hogy megcsinálhattam egy másik
vizsgát is, így lehetőségem van arra is, hogy buszt vezessek.

– Mennyire szükséges a nyelvtudás?
– Meg kell értetnem magam, tehát jó ha van. Mi még oroszt tanultunk

az iskolában, aztán meg németet. Valamennyi szókincsem van, de olykor
kézzel-lábbal activityzve értetjük meg magunkat egymással, szóval
nyelvtanilag biztosan nem tökéletes amit mondok, de jókat nevetünk
ilyenkor. 

– Emlékszel az első utadra?
– Hűha! 2015. július 19-én, most lesz hét éve, amikor a férjemmel az

első közös vezetős utunk volt. Tulajdonképpen Ő tanított be, és nagyon
sokat köszönhetek neki, a mai napig is. 

– Egyedül vezetsz?
– Három és fél évig a párommal közösen mentünk, többnyire olasz pá-

lyán futottunk, aztán cégen belül átvettek repülőtéri járatra. Úgy indult,
hogy egy kolleganő majd betanít és másfél hónapig együtt dolgozunk, de
aztán másfél év lett belőle.  Most egyedül vezetek.

– Hová szoktál menni és miket szállítasz?
– Nemzetközizni szoktam. Legtöbbször Münchenbe és Frankfurtba

megyek. Nemrégiben egy 9 napos járattal Amszterdam, Luxemburg, Bel-
gium vonalon mentem. Tehát Nyugat-Európát járom. A pótkocsim hűtős-
dobozos, így hűtött árut, gyógyszert, friss árut és élelmiszert is szállítha-
tok. Nemrég egy rakomány csokinyuszit hoztam Alsónémedibe.

– Mennyit vezetsz egyszerre?

– Általában 6 napig szokott tartani egy út. A 24 órából kétszer 4,5 órát
lehet vezetni. A napi munkaidő pedig 13 óra. Általában 700 km-t lehet
menni egy nap alatt, ha minden rendben és nincsenek az úton különösebb
szabályozások.

– Mit csinálsz akkor, ha műszaki hiba történik az úton?
– Egy kerékcserés élményem, amikor három férfi és én negyediknek

álltam fel egy vascső végére, mert annyira ráhúzták az egyik anyát a lég-
kulccsal. Végül sikerült megindítani az anyacsavart. Ez egy parkolóban
történt, és hát aki tudott, az segített.

– Mennyire gyakoriak a női kamionsofőrök?
– Nálunk a cégnél a huszonegynéhány sofőrből most hárman vagyunk

nők, de volt mikor négyen-öten is dolgoztunk.
– Nőként hogyan fogadtak el?
– Elfogadnak, nem volt problémám! Van egy emlékem, ami akkor tör-

tént, mikor párom betegségéből kifolyólag itthon kellett hogy maradjon.
Összefutottam egy olyan targoncással, aki azt mondta, hogy nekem oda-
haza a fakanál mellett lenne a helyem! Mondtam neki, hogy mind az öt
gyermekem kirepült, én meg azért kezdtem el kamionozni, hogy a férjem-
mel legyek. Ő most lebetegedett, nekem meg vinni kell tovább a dolgokat,
az életnek mennie kell tovább.

– Hogyan telik egy napod?
– Az esetek nagy részében nem kell sokat pakolásznom, mert van egy

„saját” traktorom és ehhez van egy pótkocsi, amit húzok magam után. A
traktor az az alapgép. Ide bepakolom a személyes cuccaimat, a hűtőbe is
elrendezkedek. Ha megrakott pótkocsit kapok, akkor már indulhatok is. A
legtöbb esetben München az úti cél. Szeretek is oda járni, mert számos
kedves emlékem fűződik oda, ami a családommal kapcsolatos. Egyszer a
szüleimet is elvittem oda, aztán van ott egy repülőkiállítás, mellette gyere-
keknek játszótérrel, és az Isti fiam ott meglátogatott. Ezektől az emlékek-
től jó oda menni. Münchenbe általában úgy érek oda, hogy a 9 órából ki-
futok a 10.-be és a plusz egy órában ráállhatok a rámpára, leteszem a pa-
pírt a platóra és mehetek aludni. Amikor leszedték az árut és eltelt 9 v. 11
óra, attól függően, hogy van-e már következő fuvar feladat, mert a 11 óra
az általános pihenő, amit ki kell venni a 13 óra után. Így jön ki a 24 óra.

– Mennyit alszol?
– Kevesebbet, mint amennyit a gyerekeim szeretnének! Olyan 4-5 órá-

kat szoktam aludni, de alkalomadtán túlalszom a mormotát.
– Mit szólt a családod ehhez a munkakörhöz?
– A férjem biztatott és mai napig ellát jó tanáccsal, ha kell. Amikor el-

kezdtem, a gyerekek örültek, hogy az apjukkal együtt leszünk. Három és
fél éve dolgoztunk így, mikor stroke-ot kapott. Aztán folytattam egyedül,
és egy évig a tandempótos autóval, aminek olykor a tetejét is el kellett
húzni. Az fizikai munka volt, főleg télen, mikor összefagytak a vasak és

Nõk, asszonyok, anyák a volán mögött I.: 
Több tonnás kamionnal fuvarozik reptérrõl reptérre

Interjú Varga Istvánné Orosz Andreával



XXXII.  évfolyam  3.  szám 13

ütni kellett, hogy szétjöjjenek… Szüleim féltenek, különösen édesanya
nehezen emészti meg még ma is ezt a döntésemet.

– Miért szereted csinálni?
– Világéletemben szerettem utazni és a szép tájakat. Szerettem a csodála-

tos égboltot és a felhőkben gyönyörködni. A gyerekekkel mindig próbáltuk
kitalálni a különleges alakzatok formáját. Ez mindig lenyűgöz és megvigasz-
tal, amikor bánatos vagyok vagy egyedül érzem magam. Olykor elegem van
az utazásból, mert inkább nagymamai teendőimet szeretném ellátni.

– Van-e időd arra, hogy megnézz valamit, ha van szabadidőd?
– Igen, és olyan is volt, hogy lemehettem az autópályáról, mert a cégem

nem köti meg minden esetben az útirányt. Olyan előfordult, amikor fáradt
voltam, akkor lementem az autópályáról a szerpentinre. Megtörtént az is,
hogy a főnökünk a lelkünkre kötötte, a szabadidőnket ne a parkolóban tölt-
sük. Van mikor olyan helyen tudom kivenni a pihenőmet, hogy sok érdekes-
séget meg tudok nézni. Ilyen volt Frankfurt mellett a Majna-part, ahol zsi-
lipelést néztem, vagy pl. szekfűgombát szedtem, amit meg is főztem. Egyik
legkedvesebb emlékem, mikor a férjemmel Portugáliában a tengernél vol-
tunk, és egyik reggel kopogtak az autónk ablakán, örvendezve, hogy magya-
rok vagyunk. Egy ott élő magyar férfi volt, aki feleségével két napra vendé-
gül látott minket. Hasonlóképp egyik olaszországi utunkon a megadott pihe-
nőt kitöltve elmentünk Velencébe. Nagyon szerettem hangoskönyv lenni,
több mint harminc könyvet kiolvastunk. Ezek nagyon maradandó emlékek!

– Meddig lehet ezt csinálni?
– Nem tudom. Tavaly  voltam a kötelező ötévente ismétlődő GKI vizs-

gán. Ebben van kresz, jogszabályok, mert ezek változnak. De időnként
nagyon hiányoznak a gyermekeink, a férjem, szüleim és az unokánk!  

Elképzelhető, hogy bizony hosszú ideig kell még csinálnom. Csak így
ingázhatok könnyebben a gyermekeink közt, így unokázhatok és így le-
hetek a szüleimmel is. Nem egyszerű világot élünk, muszáj csinálni!

Kívánom, hogy legyen egészséged és erőd, hited, hogy sokáig élvez-
hesd szeretteid őszinte szeretetét!

A következő számunkban Sebők Lászlóné Marikával olvashatnak
egy igen érdekes és izgalmas beszélgetést, aki szintén kamionsofőr-
ként dolgozik, nemzetközi árufuvarozásban.                            Vass Ilona

A Dömsödi Hírnökben évtizedeken át szerkesztette Tóth Pista bácsi a
Mezőgazdasági Hírek rovatot. Aktuális jó tanácsokkal látta el a kertészke-
dőket. Távozásával megszűnt a rovat, pedig napjainkban talán sokkal na-
gyobb szükség lenne a kiskert tulajdonosoknak a szakértői gyakorlatias
fogásokra. A neten, a közösségi oldalakon sok ilyen írás fellelhető, ezek
közül osztok meg most Önökkel egyet:

Gábor Kati tanácsai kertészkedõknek:

NÖVÉNYEK TÁRSÍTÁSA ÜLTETÉSNÉL
„Legelőször sárgarépa és zöldség kerülhet a földbe (febr. 8-14. vagy

márc. 17-21). Ennek okán szeretném felhívni a figyelmet a növénytársítá-
sokra. Régi rossz szokás ezeket a gyökérzöldségeket salátával sorjelző-
ként vetni. Ne!!! (akkor már inkább retket)

A sárgarépa legjobb társa a dughagyma, mert egymást védik a sárgaré-
palégytől és a hagymalégytől.

Ne csak a növénytársításra figyeljünk, hanem az öntözővíz-spórolásra
is (illetve a nagy mennyiségű öntözővíz tápanyag-kimosó tulajdonságára). 

Pl: Érdemes a paprika palánták közé árnyékolónak salátát vagy
spenótot ültetni. A javát megenni, a maradékot kikapálni és talajtaka-
rónak ott hagyni. A sorok napsütötte szélére céklát ültetni. Lugas pa-
radicsom napsütötte oldalára zellert ültetni (még zamatosabb is lesz
tőle a paradicsom íze).” 

Aktuális elvégzendő munkák:

Márciusban:
Talaj előkészítése:
– tavaszi szántás, trágyázás, rotálás
Csiráztatás és palánta nevelés:
– paprika, paradicsom, padlizsán, bimbóskel, káposzták és minden más
Vetés kültérben 15. után:
– sárgarépa, petrezselyem, hónapos retek, vöröshagyma mag, korai

burgonya, fejes saláta, spenót, sóska, kapor, borsó, bokorbab, cékla,
mangold, csicsóka, hagyma, fokhagyma, bimbóskel

Üvegházban vethető:
– póréhagyma, fűszernövények, gyógynövények, paradicsom, paprika,

padlizsán, uborka
Áprilisban:
Vetés kültérben 15. után:
– bab, bimbóskel, burgonya, borsó, cékla, csemegekukorica, édeskö-

mény, fejes káposzta (őszi és téli), görögdinnye, kapor, karalábé, kel-
káposzta, paprika, paradicsom, retek (nyári), sárgadinnye, sóska, spár-
gatök, spenót, sütőtök, uborka

– kukorica vetése 10. és 30. között
Kiültetés a palánták közül:
– bokorbab, articsóka, spárga
Vetés fólia alá:
– cukorborsó, uborka, bab, zeller, póréhagyma
Üvegházból palánták kiültetése hidegházba:
– paradicsom, paprika, padlizsán
Májusban:
Kiültetés 15. után:
– lófogú kukorica késői vetés 15-ig
– fekete tetű esetén csípjük le a lóbab csúcsi részét
– burgonyát kupacoljuk
Üvegház:
– a paradicsomról csípjük le az oldalhajtásokat és trágyázzuk
– napos időben szellőztetés, árnyékolás

Teendõk, jó tanácsok
kezdõ kertészeknek
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Dömsödi Horgász Egyesület
felhívása!

Tisztelt Horgásztársak és
Természetvédő Polgárok!

Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogas-
sák egyesületünket a 2021. évi személyi jöve-
delemadójuk 1%-ával! Az összeget nyugdíjas
horgászaink támogatására és működési költ-
ségeinkre kívánjuk fordítani!

Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz történő
bejelentéssel, vagy ha személyes adóbevallás
esetén az egyesület adószámát tüntetik fel be-
vallásukban:

Adószámunk: 19833293-1-13
Támogatásukat köszönjük!

Horgász Egyesület elnöksége

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 2021. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek, egyesületek 
s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DÖMSÖDÉRDÖMSÖDÉRTT
ALAPÍTVÁNYALAPÍTVÁNY

részére.

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

költségvetéséből nem tud
támogatni.

AAddóósszzáámm::
1188666688445566-11-1133

Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.

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

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

Tisztelt Adózók, 
kedves Szülõk!

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

Tisztelettel: a kuratórium

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

A jövő rájuk épül.
Ön adója egy százalékával 

támogathatja őket!

Adószámunk: 
18291599-1-13

www.dusedomsod.hu

2022-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2021. évi adóbevallásakor, függetlenül at-
tól, hogy ki is készíti el a bevallását. Nyilat-
kozzon a „Még 1000 év Dömsödért” Egye-
sület javára! Nagylelkű felajánlását, támoga-
tását előre is köszönjük.

Egyesület adószáma: 18670062-1-13

Tisztelettel: 
Korona Sándor, Egyesület elnöke
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Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi 

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

ISSN: 2060-2820
e-mail: domsodihirnok@freemail.hu

Lapzárta: március 25.

Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-
érkező anyagokat, illetve a pdf formátumban kül-
dött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!

Várható megjelenés: április első fele
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok

feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, Budai
Szilvia, dr. Csanádi Károly, Ispán Imre, Kopor

Tihamér, Kovács Sándor, Madarász Mária, Papp-
né Juhász Éva, R. Kovács Mónika, Szarka-Huszár
Nikolett, Tóth István, Varga Gézáné, Varsányi Antal.

Készült 600 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

támogatásával jelenik meg.

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

Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

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

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
(Előjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46.
Tel.: (06-24) 655-630, 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. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46. 
Tel.: (06-24) 658-645
Rókusfavy doktornő 2021. július 1-től
nyugállományba vonult. Helyettesítését
Szőnyi doktornő és Wagner doktor úr lát-
ja el az alábbi rendelési idők szerint: 
„A” hét: dr. Szőnyi Aliz
Hétfő: 8:00–10:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 8:00–10:00, Csütörtök: 15:00–17:00,
Péntek: 12:00–14:00.
„B” hét: dr. Wagner Viktor
Hétfő: 11:00–13:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szerda: 11:00–13:00, Csütörtök: 17:00–19:00,
Péntek: 12:00–14:00.
A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelés 2022. január 3-tól
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság út 46.
Tel.: (24) 658 430
e-mail: gyerekorvos@domsod.hu
Dr. Dékány György gyermekorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 14.00–17.00
Kedd: 8.00–11.00
Szerda: 14.00–17.00
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 8.00–11.00

Tanácsadás: szerda 12.00–14.00

Fogorvosi rendelés: Dr. Stiller Zsolt 
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 658-525
Rendelési idő:
Hétfő: 08.00–13.00
Kedd: 8.00–13.00 és 13.00–18.00
Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: – (sürgősségi ellátás esetén dr.
Erdey Katalin Dunaharaszti, Damjanich u.
32. tel.: 06-24-260-002)
Péntek: 8.00–13.00

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 – 18.00 
Szombaton: 8.00 – 12.00

Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720

Születtek:
Laki-Tatár Sándor – Szadai Ágnes

ELZA

Kaczur-Horák Máté – Németi Renáta
NIMRÓD

Kakas Zoltán László – Czeller Piroska Nóra
GÁBOR GYÖRGY

Cseh Róbert – Vermes Alexandra
DOMINIK RÓBERT

Jakab Gábor – Gugyela Edina Anna
ADINA

Deli István – Inotai Nikolett
NOLEN

Varga László – Kosiczki Beáta 
NOÉMI

Házasságot kötöttek:
Asbolt Gábor – Balogh Marietta
Baranya Csaba – Kósa Mariann
Mihalovits András – Péhl Mária

Elhunytak:
Szakos Sándor 64 éves

Juhász József Péter 69 éves

Bata György 49 éves

Szekeres Erzsébet 80 éves

Pék Dávidné Konta Mária 93 éves

Dóró Gyuláné Hambalkó Mária 81 éves

Kontra Jánosné Siroki Zsófia 79 éves

Perger Antal 83 éves

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

Anyakönyvi hírek

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion

Security számán: 06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485
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Az idei esztendőben az imanap képi megjelenítője Angie Fox, aki Nor-
folkban nőtt fel. Az imanappal kapcsolatos gondolatát is megosztotta ve-
lünk: „Szeretem átélni az összetartozás érzését, tudván, hogy a világ min-
den táján ugyanazokat az imákat mondják el számos nyelven, más és más
kultúrában és felekezeti templomokban… ”

A megadott témát követve több kép segítségével ábrázolta a kulcssza-
vakat az alábbiak szerint: Szabadság: nyitott ajtó egy végtelen, nyitott ki-
látáson át vezető ösvényre; Igazságszolgáltatás: szakadt láncok; Isten bé-
kéje és megbocsátása: a békegalamb és a járdán áttörő békeliliom; És a
mindent összefogó szivárvány, amely mindezeket a dolgokat – Noé törté-
netétől kezdve a mai napig – szimbolizálja. Isten mindenre kiterjedő sze-
retetének jelképe a szivárvány.

Dömsödön március 5-én közös imádságban, együttlétben vehettünk
részt a női imanapon. Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor tolmá-
csolta a walesi, angliai és észak-írországi asszonyok által összeállított is-
mertetőt. A kivetítőn képek segítségével kaptunk bepillantást a három or-
szág földrajzi, természeti jellemzőiről. A bemutatkozó anyagának jelen-
tős részét képezte a migráció tényének vázolása. Emellett jellemezték az
országaik világban elfoglalt helyét. Az életük részét képező művészet,
kultúra, ételeik, italaik, vallási kérdések, nők helyzete és az egészség is a
bemutatkozó anyag része volt.

Az alkalom közös énekléssel, felolvasással, igehirdetéssel telt.
Ezen a délutánon az ima a szomszédunkban dúló háború szenvedőiért

és a békéért szólt.
Vass Ilona

2022-ben a Világimanap mozgalma Anglia, Wales és Észak-
Írország asszonyaival egy közösségben volt

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek” (Jeremiás 29,11)



XXXII.  évfolyam  3.  szám 17

2022. február 7-én egy
újabb tragikus hírt kapott óvo-
dánk alkalmazotti közössége.

Rövid betegség után ismét elveszítettünk egy
kollégánkat, Bus Sándorné Ilonkát. Nehéz
most szavakat találnom, hiszen még egy év
sem telt el azóta, amióta tavaly márciusban
Tassiné Ildikótól búcsúztunk.

„Az életnek véget kell érnie, de a szeretet-
nek nem.”

Mindannyian úgy éljük az életünket, mintha
örökké tartana, s ezzel nincs is semmi baj. Ha
folyamatosan az elmúlás gondolata lengene
körül bennünket, bizony sok szépség, öröm
szaladna el mellettünk, felfedezetlenül. De
mindannyiunk életében előbb-utóbb bekövet-
kezik, hogy elveszítünk valakit, aki fontos volt
nekünk, akit szerettünk. Ilyenkor nehéz ka-
paszkodót találni, hogy elviseljük a ránk nehe-
zedő fájdalmat.

A búcsúzás egy nagyon fájdalmas pillanat.
Bár mindenki tudja, aki megszületik, az egy-
szer el is távozik a földi létből, azért az ember
ezt a tényt nem könnyen veszi tudomásul. Fő-
leg akkor nem, amikor tragikus hirtelenséggel,
váratlanul megy el közülünk valaki, akit sokan
ismertek és sokan szerettek. Döbbenten hall-
gattuk a hírt, hogy Ilonka elment. Zavartan és
értetlenül tekingettünk egymásra, nem hittük a
hihetetlent. Halála nagy veszteség családja és
óvodánk számára.

A 2000-es évek elejétől dolgozott óvo-
dánkban, mint dajka. Munkáját pontosan,
megbízhatóan végezte. Nagyon készült már
a visszavonulásra, a nyugdíjra, várta és vágy-
ta a pihenést. Sajnos az élet ezt már nem ad-
ta meg neki. 

Fájó szívvel búcsúzik Tőle az óvoda minden
dolgozója, a gyermekek és szülők!

Nyugodj békében, soha nem felejtünk.

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja semmi.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog,
mint a fényes csillag”
Az óvoda dolgozói nevében:

Madarász Mária
intézményvezető

Megint búcsúzunk…

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!

Temetõi 
közlemény

Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét,
hogy akik a dömsödi temetőben 1996-ban
vagy korábban váltották meg szeretteik
sírhelyét, annak a törvény értelmében – 25
év elteltével –  a sírhelymegváltás érvé-
nyessége idén lejár. 

Amennyiben szeretnék azt megőrizni,
2022. márciusig újra meg kell váltani.

Ezt a lelkészi hivatalban tehetik meg:
Dömsöd, Petőfi tér 7. Hivatali idő: hétfő és
csütörtök 9-12 óra. Tel.: 06-24-434-477.

Köszönettel: 

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség Presbitériuma

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7. Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Elindult honlapunk, melyen aktuális hírek, információk érhetők el: 
www.domsodnagytemplom.hu
Hivatali idő: Hétfő: 9-12 óra, Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter. Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla.

Dömsöd-Dabi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70. 
Tel.: 06-24-955-716
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő: Szerda: 15-17 óra, Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

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

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125. 
Tel.: 06-20-886-0845
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra, 17 óra.
Kapcsolattartó lelkipásztor: Dr. Almási Mihály

Egyházközségek elérhetõségei
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A jelenlegi körülmények még ebben az évben
sem tették lehetővé, hogy a megszokott módon
vigadozzunk és űzzük el a telet a gyerekekkel. A
kiszámíthatatlan helyzetre való tekintettel osz-
tályszintű farsangi programokat terveztünk, és
igyekeztünk feledhetetlen pillanatokat varázsol-
ni tanulóinknak. A közös felvonulást, szülői je-
lenlétet ebben az évben is mellőznünk kellett.
Egyéni jelmezekkel hoztak vidámságot nekünk
a gyerekek, mindannyian nagyon jól éreztük
magunkat. Sokat táncoltunk, nevettük és játszot-
tunk. Bízunk benne, hogy nem csak a telet sike-
rült elűznünk, hanem az elmúlt időszakot meg-
határozó vírust is! Mindenkinek boldog tavasz-
várást, jó egészséget kívánunk!

R. Kovács Mónika

Bolyai Természettudo-
mányi Csapatverseny

3. évfolyamán elért eredmények:

11. helyezett: 3. b osztály – Banditák
Csaplár Zsombor, Csécs István, Rab Sándor
Benedek, Szombati Kornél

18. helyezett: 3. b osztály – Újoncok
Hevér Patrik, Kovács Regina, Mihály-Laki
Marcell, Tarr Lili

24. helyezett: 3. a osztály – Csipet csapat
Balázs Botond András, Kiss Nándor Antal,
Radó Anett, Radó Fanni

4. évfolyamon elért eredmények:

1-6. helyezett: 4. b osztály – Vitaminbombák
Bucsi Bence, Herman Áron Zoltán, Kiss Áron,
Omiliák Dávid

10. helyezett: 4. b osztály – Farmerek
Balogh László Levente, Kudar Csanád Le-
vente, Nagy Gergő Zsigmond, Szabó Balázs

16. helyezett: 4. a osztály – Tuki-Tuki
Ambruska László, Crisan Krisztián Benett,
Fabók Fruzsina, Farkas Boglárka Emma

33. helyezett: 4. a osztály – Biga-Csiga
Fodor Fanni, Gacsó Jázmin, Hampó Lilla,
Márkus Petra

Felkészítő tanárok a Bolyai Természettudomá-
nyi Versenyen:
4. b – Patonai István
4. a – Czeller Cecilia
3. b – Rabné Polgár Edit
3. a – Budainé Doroszlay Judit

Szépíró versenyen elért
eredményeink:

1. évfolyam:
3. helyezés: Barada Lívia Linda 1. a, 

Mezei Virág 1. b
2. helyezés: Bak Szimonetta Vivien 1. c
1. helyezés: Dani Dalma 1. a

2. évfolyam:
3. helyezés: Szabó Janka 2. b, Szijjártó Anna 2. b
2. helyezés: Balogh Tirza Klára 2. a, 

Gonda Hanna 2. a
1. helyezés: Ács Elza 2. a, Szabó Emese 2. c

3. évfolyam:
3. helyezés: Rab Alexa 3. a, Tarr Lili 3. b
2. helyezés: Kun Andzseló Noé 3. a
1. helyezés: Radó Anett 3. a

4. évfolyam:
3. helyezés: Fabók Fruzsina 4. a, Varga Petra 4. b
2. helyezés: Bucsi Bence 4. b
1. helyezés: Balogh Viktória Katalin 4. b
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BETONELEMET A GYÁRTÓTÓL!
20-as, 25-ös, 30-as Zsalukõ, Járdalap, Kerítésoszlop, Kész beton.

Dömsöd Vasút út 54. Telefon: 06-20-36-23-352
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