
Szép lassan elcsitulnak az országgyűlési választások okozta szenvedélyes
viták! Tényleg teljes lendülettel folytatódhat a munka, nagyközségünk jobbítá-
sa érdekében! Azt már az előzőekben rögzítettük, hogy az utóbbi évtizedben –
mi dömsödiek együtt – komoly eredményeket értünk el, de azért rengeteg do-
log van, amelyek még a következő években várnak megoldásra!

A munka mellett azért először az ünnepről szólok. Ritka eset, amikor az
Anyák napja május első napjára esik. Most ez történt meg, és ha utólag is, de
nagy szeretettel köszöntöm az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédmamákat!
Köszönök mindent Nekik, elsősorban az életünket!

De nézzük az elmúlt hetek történéseit, valamint a közeljövő feladatait! Először
is néhány mondat a bölcsődéről. A Képviselő-testület a legutóbbi ülésen meg-
hozta azokat a döntéseket, amelyek elengedhetetlenek az intézmény működésé-
hez! Ami a lényeg, hogy úgy tűnik, komoly esély van a szeptemberi indulásra!

A Nagytanyai út felújításának közbeszerzése a végső fázisba jutott. Össze-
sen nyolc neves útépítő cég adta be ajánlatát a munka elvégzésére. Szinte vala-
mennyi ajánlat az elnyert összegen belül van, így nem lesz akadálya a közeli ki-
vitelezésnek!

A hulladékszállítással kapcsolatos problémák az utóbbi hetekben jelentősen
megszaporodtak. Az sem igazán vigasztal bennünket, hogy a kistérségünk tele-
pülésein legalább annyira rossz a helyzet, mint nálunk! Új alvállalkozója van a
DTkH Nonprofit Kft.-nek, és nem igazán vannak a „helyzet magaslatán”. Még
egy-két hét türelmet kérnek, hogy rendezzék a dolgaikat! Azért a témában van-
nak pozitív hírek is! Megérkezett Dömsödre az a 3383 darab szelektív gyűjtő-
edény, amelyek a következő hetekben kerülnek kiosztásra! Figyeljék a honla-
punkat, mert ott fogjuk közölni azon utcák névsorát, amelyekből aznap várjuk
az ingatlantulajdonosok jelentkezését a kukáért! Felhívom a figyelmüket arra,
ha nem az a személy jön az edényért, akinek a nevére szól a szolgáltatási szer-
ződés, csak meghatalmazással kaphatja meg a kukát! Szorosan idetartozik még,
hogy nem régen kaptam az információt, hogy a régi hulladéklerakó mellett
épülhet egy új, hasonló nagyságú telep.

A csapadékos időjárás beköszöntével jó ütemben nő a közterületeinken a
zöld növényzet. Igyekszünk ezeket karbantartani, de mindenhová nem jutunk
el! Felhívom az ingatlantulajdonosok szíves figyelmét, hogy a házak előtti terü-
let ápolása  – az úttestig  – a tulajdonosok feladata! Így a zöldnövényzet rendsze-
res vágása is! Csak ott tudunk segíteni, ahol egyedül, hozzátartozó nélkül él
idős ember!                                                                                                 Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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www.domsod.hu

2022. május Ára: 350.- Ft

Álláslehetőségek 4-5-6. o.

Veszettség elleni kötelező eboltás 2022. évi időpontjai 8. o.

25 év Dabon – beszélgetés Balogh László Leventével 15. o.

Meghívó Trianon megemlékezésre 16. o.

Olajnyomat kerestetik 16. o.

Ta r t a l om

Helyszín: Dömsöd Kék-Duna Vendéglő
udvara és a Duna-part

9:00 óra Bencze István Polgármester Úr megnyitó beszéde

Tervezett programok:

EREDMÉNYHIRDETÉS: 14:00 és 15:00 óra között

Nevezési lapok igényelhetők:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, 

tel.: 06 24 533 265
MIZSI Bolt, tel.: 06 70 637 8107
Barkácsbolt, tel.:  06 20 210 4837

Kék-Duna Vendéglő, tel.: 06 30 236 9495

Nevezési határidő: 2022. június 20.

A főzésben résztvevő csapatoknál étel vásárlására
nincs lehetőség!

A Kék-Duna Vendéglőben azonban kedvező áron,
többféle magyaros étel közül választhatnak 

a kedves Vendégek!

13:00 – 14:00 óráig és 15:00 – 18:00 óráig       
zenés szórakoztató programok!

Gyerekeknek egésznapos ugrálóvár és körhinta!

Szeretettel várunk Mindenkit 

2022. június 25-én 
(szombaton)

XVI. HAL–VÍZ NAPRA

8:00 órától Főzőverseny kezdete három kategóriában

I. HALÉTELEK
(halból készült sült, főtt, párolt halételek)

II. MAGYAROS ÉTELEK
(pörköltek, gulyások és egyéb magyaros ételek)

III. VAD- ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES ÉTELEK
(vadak, nemzetközi konyha és egyéb speciális ételek)
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com 

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

Április hónapunk
K  Ö  S  Z  Ö  N  J  Ü  K  !

Továbbra is aktuális a köszönetnyilvání-
tás, mert ebben a hónapban is voltak támo-
gató szándékú személyek!

Várjuk a továbbiakban is támogató szándékú
megkereséseket.

Önök nélkül a működésünk nehézkes vagy
lehetetlen lenne, a lakosok, a vállalkozok és az
önkormányzat anyagi és eszköz támogatása
működésünk alapja!

Kérjük, segítsék, támogassák munkánkat,
fejlődésünket!

Voltak, akik már segítő kezet nyújtottak ne-
künk, és ezt köszönjük! 

Olyan lakosok és vállalkozók, akik így kí-
vántak rajtunk keresztül másokon is segíteni.

Számlaszámunk: 
51700272-10903818-00000000

Beavatkozások április hónapban

43. esemény: újabb nagy kiterjedésű tűzeset-
nél dolgozunk a kollegákkal. 2022. március 28-
án 10:43-kor kaptuk a riasztást: Ráckevén, a
szemétbánya területén kb. 500 m2 nagyságban
szemét ég. Keve/1, Sziget/1, Sziget/Vízszállító,
Dömsöd ÖTE/1 beavatkozott a káresetnél.

44. esemény: ismét a száraz növényzet égett.
2022. március 28-án 20:09-kor kaptuk a riasztást:
Dömsöd, Dunavecsei úti tanyánál ég a gaz, avar.

45. esemény: tűzeset: 2022. március 29-én
16:08-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, Homok
utcában nagy a füst - és ma nem engedélyezett
az égetés. Jelzett helyen két szomszéd kerti hul-
ladékot égetett, a tüzet eloltották. Tűzoltói be-
avatkozásra nem volt szükség. A jelzés téves.

46. esemény: műszaki mentés. 2022. március
30-án 09:02-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
Tókert utca egyik ingatlanjához gázszivárgás
miatt várják a segítségünket. Egy üresen álló
házba – ablakbetöréssel – betörtek, a lakást szét-
verték. Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.

47. esemény: közúti baleset. 2022. április 6-
án 11:49-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, Csap-

lár, 51-es út 47 km-nél közlekedési baleset miatt
kérnek segítséget. Jelzett helyen frontális ütkö-
zés történt, beszorult sérült nincsen. A Dömsödi
Tűzoltó Egyesület egysége áramtalanította a jár-
műveket. A balesetben három gépkocsi érintett.
Két fő könnyebben sérült. 

48. esemény: tűzeset: ismét Ráckevére vonul-
tunk segítségnyújtásra. 2022. április 8-án Rácke-
ve, Tél utca és Dankó utca között szemét égett.
Jelzett helyen újfent ipari és egyéb hulladéko-
kat, autógumit gyújtottak be. 

A tűz mintegy 500 m2-en égett, lakóházakat
veszélyeztetett. Az Egységek 4 gyorsbeavatko-
zó sugár és kéziszerszámok segítségével oltot-
ták el a lángokat.

49. esemény: tűzeset. 2022. április 16-án
11:57-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, 51-es út
46. km szelvényben, a Préri-tó irányába, kb.
500 m2-en ég a csatornapart. A tűz további terü-
letet veszélyeztet. Jelzett helyen 1 ha területen
nádas égett. A Dömsödi Tűzoltó Egyesület tag-
jai egy „C” sugárral a tüzet lefeketítették, elol-
tották. Az egységek kéziszerszámokkal az utó-
munkálatokat elvégezték.

50. esemény: tűzeset, segítségnyújtás. 2022.
április 19-én 12:42-kor kaptuk a riasztást: Ma-
kád, Kenderes kert egyik ingatlanjában kigyul-
ladt a mosógép, és a padlás felé terjed a tűz. Az
épületben gázpalack is van. Jelzett helyen egy
kb. 120 m2 alapterületű épület teljes tetőszerke-
zete és több helyisége égett. Az Egységek öt
(„C” és „H”) sugárral oltották el a lángokat. Az
épületből több gázpalackot is kihoztak a tűzoltó
egységek. A helyszínre mentőhelikopter is ér-

kezett, egy személynél enyhe füstmérgezés gya-
núja merült fel. Az épületben 2 db 11 kg-os és 2
db turista gázpalack volt. A négy palackból 3
tűzzel érintett volt. 2 „C” és 3 „H” sugárral avat-
koztak be. A mentőhelikopter a tulajdonost füst-
mérgezés miatt kórházba szállította. XXII/1 és
Pest/KMSZ segítségére nem volt szükség, ők
visszafordultak állomáshelyeikre.

51. esemény: tűzeset. 2022. április 20-án
11:12-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, Tassi úton
avar ég. Jelzett helyen, kb. 3 m2-en aljnövényzet
és egy műanyag hordó égett. A tűz nem terjedt át
az ott parkoló gépkocsira, így sem anyagi kár,
sem személyi sérülés nem keletkezett.

52. esemény: tűzeset. 2022. április 26-án 20:59-
kor kaptuk a riasztást: Ráckeve, a volt Leányvár
fogadóval szemben két helyen is valami ég. Fel-
tételezhetően nádas, az úttól kb. 500-1000 mé-
terre. A jelzéstől eltérően a tűzeset a Tucem-ta-
vaknál volt, ahol 2 ha nádas leégett. Gyorsbe-
avatkozó sugarakkal és kéziszerszámokkal oltot-
ták el azt az 1 ha területet, mely több helyen égett.
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Szertár:

Április 9-én az időjárás ugyan nem volt túl jó,
de a tervezett szertárfestés így sem maradt el.

Reggel a teljes kiürítés után a falak festése
megtörtént, és ezután a polcok, szekrények is a
végleges helyükre kerültek.

Az elmaradt villanyszerelési munkák is befe-
jeződtek. A külső homlokzat színezése is meg-
történt, és a Tűzoltó Szertár felirat, valamint a cí-
meres táblánk is kikerült. Ahogy mindig, most is
támogatóink segítették munkánkat!!!!! Nagyon
nagy KÖSZÖNET a Csónakos Kft.-nek a teljes
villamoshálózat kiépítésért és a sok villanysze-
relési anyagért is (kábelek, kötődobozok stb.).

KÖSZÖNET a festési munkálatokért és a sok
liter festékért is, amit szintén támogatásként ka-
pott egyesületünk.

KÖSZÖNJÜK Radó Tamás és felesége tá-
mogatását is, tőlük rengeteg üdítőt kaptunk a
munkálatokra meg későbbre, hogy a fecskendő-
ben is folyamatosan legyen fent innivalónk, ami-
kor elhúzódó tűzoltásnál vagy műszaki mentés-
nél dolgozunk. 

Nagyon KÖSZÖNJÜK a finom ebédet, amit
Szabó József és kedves neje készített nekünk
mára. Szerencsénkre Józsi bácsi finomságait
évek óta ehetjük.

Végül, de nem utolsósorban a tagságnak nagy
KÖSZÖNET, amiért az idei évben a sok vonu-
lás mellett ezen a napon a szabadidejüket erre a
feladatra áldozták, és egész nap kitartóan dol-
goztak, hogy egy szép és otthonos, biztonságos
helyen lehessünk!

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

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

Ha baj van! 112 vagy 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-

383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segít-

se önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!

Akedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
Akedvezményezett neve: 

DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 

51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a webolda-

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

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com
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Álláslehetõségek
Bölcsődei dajka

Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde 2 fő
bölcsődei dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2344

Dömsöd, Táncsics u. 1/a
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői

megbízással járó lényeges feladatok:
Alapvetően a bölcsődében végzendő techni-

kai, takarítási feladatok ellátása, a kisgyermek-
nevelő zavartalan munkavégzéséhez szükséges
tárgyi feltételek előkészítése. Az étkezések elő-
készítése, ágyazással kapcsolatos feladatok el-
látása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• nem áll cselekvőképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt.
A munkaköri szakmai, illetve személyi higié-

niás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véle-
ményezésérő szóló 33/1998. (VI. 24.) NM ren-
delet 2. számú melléklete szerinti, érvényes
Egészségügyi Nyilatkozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
középfokú képesítés, bölcsődei dajka munka-
kör ellátására szervezett tanfolyam (20/2017.
(IX. 18.) EMMI rendelet alapján). Bölcsődei
dajkaként szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
• megbízhatóság, • csapatszellem, • precíz

munkavégzés, • gyermekszeretet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,

igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Végzettséget/képzettséget igazoló okirat/ok

másolata.
• A szakmai gyakorlati idő igazolására szol-

gáló dokumentumok, előző munkaviszo-
nyokból származó igazolások.

• A Gyvt. 10/A § (1) bekezdés a)-d) pontok-
ban foglaltaknak megfelelő, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szemé-
lyes adatok kezeléséhez hozzájárul, vala-
mint a pályázati anyagát az elbírálásban
részt vevők megismerhetik.

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájá-
rul ahhoz, hogy a pályázati anyagot az elbí-
rálásban résztvevők teljes körűen megis-
merjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1.

napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további

információt Madarász Mária nyújt, a 06 20 429
5379-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi

Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde címére
történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dó-
zsa György út 27/A). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: D/3917-2/2022, valamint
a munkakör megnevezését: 2 fő bölcsődei
dajka, vagy

• Elektronikus úton Madarász Mária részére a
domsodiovi@kevenet.hu e-mail címen ke-
resztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Dömsöd Nagyközség Önkor-

mányzata mint az intézmény fenntartója hirdet-
te meg. A munkáltatói jogokat az intézményve-
zető gyakorolja. A benyújtott pályázatok érté-
kelése alapján a kiválasztott pályázók szemé-
lyes meghallgatáson vesznek részt. Az intéz-
ményvezető a pályázókat írásban tájékoztatja a
döntéséről. E-mailben küldött pályázat esetén
szíveskedjenek a tárgyban nevükön túl azt is
feltüntetni, hogy bölcsődei dajka. A pályázat ki-
írója fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének

helye, ideje:
• www.domsod.hu – 2022. április 29.

Kisgyermeknevelő és gondozó
Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde a

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hir-
det Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde
4 fő kisgyermeknevelő és gondozó munkakör
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2344

Dömsöd, Táncsics u. 1/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői

megbízással járó lényeges feladatok:
Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani

elvek figyelembevételével neveli, gondozza a
rábízott gyermekeket. Ismeretei birtokában se-
gíti a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődését.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés, csecsemő- és kisgyer-

meknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó
(OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondo-
zó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-
gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermek-
nevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondo-
zó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és kisgyer-
meknevelő asszisztens (FOKSZ), csecse-
mő- és germekgondozó (OKJ) vagy ezen
képesítések valamelyikével rendelkező vé-
dőnő, szakoktató, pedagógus szakképzett-
ségű személy, felsőfokú szociális szakkép-
zettségű személy vagy gyógypedagógiai
asszisztens (OKJ) – kizárólag csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ),

• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

bölcsődei kisgyermeknevelőként megszerzett –
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:
• jó kapcsolatteremtő képesség, • jó terhel-

hetőség, aktív együttműködés, • gyermekszere-
tő, • kreatív, • munkára és önmagára való igé-
nyesség, • megbízhatóság, • empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:

• Részletes fényképes szakmai önéletrajz.
• A végzettség(ek)et, képzés(ek)et igazoló ok-

irat(ok) másolata.
• A szakmai gyakorlati idő igazolására szol-

gáló dokumentumok, előző munkaviszo-
nyokból származó igazolások.

• 30 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet
igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány (KJT
hatálya alá tartozó szerv).

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és
azokat a döntésben érintettek megismer-
hetik.
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• Nyilatkozat, hogy a Gyvt. 10/A §-a szerinti
kizáró okok nem állnak fenn.

• Gyvt. 45. § (1) szerinti egészségügyi nyi-
latkozata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2022. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további

információt Madarász Mária intézményvezető
nyújt, a 06 20 429 5379-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagy-

községi Óvoda és Bölcsőde címére történő

megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa
György út 27/A). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: D/3917-1/2022, valamint a
munkakör megnevezését: 4 fő kisgyer-
meknevelő és gondozó, vagy

• Elektronikus úton Madarász Mária intéz-
ményvezető részére a domsodiovi@keve-
net.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Dömsöd Nagyközség Önkor-
mányzata mint az intézmény fenntartója hirdet-
te meg. A munkáltatói jogokat az intézményve-
zető gyakorolja. A benyújtott pályázatok érté-

kelése alapján a kiválasztott pályázók szemé-
lyes meghallgatáson vesznek részt. Az intéz-
ményvezető a pályázókat írásban tájékoztatja a
döntéséről. 

E-mailben küldött pályázat esetén szívesked-
jenek a tárgyban a nevüket és a munkakört
feltüntetni. A pályázat kiírója fenntartja magá-
nak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének

helye, ideje:
• www.domsod.hu – 2022. április 29.

Intézményvezető állás
Dömsöd–Áporka–Apaj Gyermekjóléti és Csa-

ládsegítő Intézményi Társulás Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A § alapján pályázatot hirdet Döm-
söd–Áporka–Apaj Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat intézményvezető (magasabb ve-
zető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-

szony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői

megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény a Dömsöd–Áporka–Apaj Gyer-

mekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás
tagi önkormányzatai – Dömsöd Nagyközség,
Apaj és Áporka Községek – közigazgatási terü-
letén szociális és gyermekjóléti feladatokat lát
el. Az intézményvezető feladata és felelőssége
az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony
működésének biztosítása, szakmai munkájának
irányítása, képviselete, az intézmény alkalma-
zottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása,
az intézmény alapító okiratában, szervezeti és
működési szabályzatában, jogszabályban meg-
határozott feladatok ellátása, folyamatos együtt-
működés az intézmény gazdálkodási feladatait
ellátó Dömsödi Polgármesteri Hivatallal.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2.

sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 1. pontjá-
ban vagy az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3.
mellékletében az intézményvezetőre meghatá-
rozott felsőfokú végzettség és szakképzettség.

• Felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szak-
mai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a
szociális ellátás terén legalább 5 év feletti szak-
mai tapasztalat.

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
• A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben meg-

határozottak szerinti vezetőképzésben részt vett,
vagy vállalja annak teljesítését, kivéve, ha a ve-
zetőképzés alól a rendelet szerint mentesül.

• Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető, kinevezés a szakmai
képzettségnek megfelelő munkakörre szól.

• Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy
felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyer-
mekvédelem, a szociális ellátás, az egészség-
ügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöl-
tött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

• Büntetlen előélet, teljes cselekvőképesség,
nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d.) pontjában
(2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljá-
rás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykeze-
lés hatálya alatt.

• Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepe-
dett személy.

• Nem áll fenn a Kjt. 20. § (2c) és (2e) bekez-
désében, továbbá a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 10/A. § (1) bekezdésében, 15. § (8) be-
kezdésében meghatározott kizáró ok.

• Vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szociális, gyermekvédelmi intézményben

szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat. –
Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat.

• Rendelkezik a helyi viszonyokra, körülmé-
nyekre vonatkozó tényleges ismerettel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:

• Szakmai önéletrajz.
• Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vo-

natkozó program 1 példányban írásban, 1 pél-
dányban CD-lemezen, PDF-formátumban.

• Végzettséget, szakképzettséget igazoló
okirat másolata, melyeket eredetiben be kell
mutatni.

• Amennyiben jelenleg nem az intézmény
közalkalmazottja, 90 napnál nem régebbi ható-

sági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a
büntetlen előéletet, és hogy nem áll a Kjt. 20. §
(2) bekezdés d.) pontjában, (2d) – (2e) bekezdé-
sében, a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a.) – d.)
pontjában meghatározott kizáró ok.

• Szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás.
• Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképessé-

get érintő gondnokság alatt, és nem áll fenn a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §
(1) bekezdésében és 15. § (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben.

• Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.

• Nyilatkozat, hogy hozzájárul a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott vé-
leményezők részére pályázata tartalmának meg-
ismeréséhez.

• Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-té-
telt vállalja.

• A vezetőképzésen részvétel igazolása, avagy
mentességet igazoló okirat, illetőleg a képzésen
részvétel vállalása.

• Amennyiben pályázatának zárt ülés kereté-
ben történő tárgyalását kéri, erre irányuló írás-
beli nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követő-

en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további

információt dr. Bencze Zoltán jegyző nyújt, a
+36 20 369 6412-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd–Ápor-

ka–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intéz-
ményi Társulás címére történő megküldésével
(2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: D/3504/2022., valamint a
munkakör megnevezését: Intézményvezető.

• Személyesen: Bencze István, a társulási ta-
nács elnöke, Pest megye, 2344 Dömsöd, Petőfi
tér 6.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2022. május 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-

ges információ:
A pályázatokat a Dömsöd–Áporka–Apaj

Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Tár-
sulás Társulási Tanácsa által létrehozott, a
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben megha-
tározott személyekből álló bizottság vélemé-
nyezi. A pályázatokról a Társulási Tanács dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén
– a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak ki-
vételével – 3 hónap próbaidő kikötésével törté-
nik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jo-
got, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa. Hiánypótlásra a pályázati határidő
lejárta után nincs mód. A pályázónak a szemé-
lyes adatok kezeléséhez hozzájáruló, aláírt nyi-
latkozata hiányában a pályázat érdemben nem
vizsgálható, érvénytelen.

A DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemmérnöksége
munkatársat keres 

teljes munkaidőben történő 
foglalkoztatással

LEOLVASÓ
munkakörben.

Feladat:
• Ráckeve Üzemmérnökség területén lévő

vízmérők leolvasása, víz- és csatornadíj
számlák kézbesítése.

Foglalkoztatás jellege, időtartama:
• határozatlan idejű munkaviszony
• kötetlen munkaidő, 8 órás munkavégzést

alapul véve.

Elvárások:
• „B” kategóriás jogosítvány,
• legalább általános iskolai végzettség,
• jó kommunikációs készség.

Bérezés megegyezés szerint.

Amit kínálunk az alapbéren felül:
• cafeteria juttatás,
• nem helyi lakos esetén munkába járási tá-

mogatás.
A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb fel-

világosítás Kovács Szilviától – munkaidőben
– kérhető a 06 30 385 6634-es telefonszámon.

DAKÖV Kft.
munkagyi csoport

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet továbbra is intenzív toborzást folytat. Számos
szakterületen tudnak az álláskeresők számára kiszámítható, biztos,
hosszú távú munkalehetőséget biztosítani.
További információ: www.gyereahuvosre.hu

ÁLLÁSLEHETÕSÉG – 
BV Intézet Tököl

Változó sikerek a
foci területén

Gyál : Dömsöd  1:3 (1:1)
Annak ellenére, hogy a 6. percben már ve-

zetett a Gyál, biztos győzelmet aratott csapa-
tunk Cziráky Tamás kettő és Rösch Péter
góljával.

Dömsöd : Ócsa 5:0 (2:0)
Dömsöd, kb: 60 néző
Dömsöd: Szilágyi – Molnár Erik, Dudu

Gbubemi, Kerekes, Szabó Z. – Nyisztor D.,
Rösch P., Kalmár Sándor, (Izsák G. 81. p.), –
Cziráky T., Mosoni Attila, (Faragó G.), Ho-
rák Cs. Edző: Szanyó Tibor.

Esőre hajló hideg, szeles időben, a ki-
egyenlített mezőnyjáték ellenére, nagy fö-
lényben játszott csapatunk. A jól felépített tá-
madásaink nagy része góllal fejeződött be.
Gólszerzőink: Molnár E., Mosoni A., Czi-
ráky T., Rösch P. 11-esből, Faragó G.

Tárnok : Dömsöd 3:1 (2:1)
A fiatalokból álló hazai csapat legyőzte a

mieinket. (Már az ősszel is nehéz ellenfélnek
bizonyult a Tárnok, hiszen nehezen értek el
játékosaink 2:2 döntetlent.)

A mieink gólját Horák Cs. szerezte.
Csapatunk jelenleg a tabella harmadik he-

lyén található 34 ponttal.
Varsányi

ÁLLÁSLEHETÕSÉG – DAKÖV
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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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VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZÕ EBOLTÁS

Az ebek 2022. évi összevezetett veszettség elleni oltását Dömsödön az alábbi
napokon tartjuk:

05. 24. (kedd) 16-17 óráig, Dunavecsei út, Kanól italbolt
05. 25. (szerda) 16-17 óráig, Rákóczi úton a malom előtti szabad téren
05. 26. (csütörtök) 16-17 óráig, Széchenyi út – Esze T. út sarok, parkoló
05. 28. (szombat) 10-11 óráig, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kötelező!

Az oltás díja: 5.000 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó tabletta árát is!  
Kisállat-egészségügyi könyv: 500 Ft (elvesztés, pótlás, új kutya esetén).
Háznál történő oltás esetén kiszállási díjat számítunk fel!

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM rendelet 4. § (7) bekezdése alapján: ,,Veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható.”

A még nem jelölt ebeknél a  mikrochip-behelyezés díja: 4.000 Ft.

Dr. Nagy Zoltán Dr. Siket Péter     
állatorvos állatorvos      

06-20-9347-625 06-30-9963-668

Háznál és rendelőben történő oltás egész évben!

Tisztelt 
állattartók!

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

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

– Betegellátás, – Védőoltások beadása, –
Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása, –
Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daga-
nat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultra-
hangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógysze-
rek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668

(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyeztetéssel!)

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtési időpontok
május és június hónapban:

• május – Dömsöd: máj. 19. | üdülőterület: máj. 9.
• június – Dömsöd: jún. 16. | üdülőterület: jún. 6.

Házhoz menő csomagolási hulladék gyűjtési időpontok
április és május hónapban:

• május – Dömsöd: máj. 13., 27. | üdülőterület: máj. 9., 23.
• június – Dömsöd: jún. 10., 24. | üdülőterület: jún. 6., 20.

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

2022. évi DTKH hulladékszállítási tájékoztató
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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 huszadik részeként Markó Istvánnéról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

1969-ben, karácsonykor születtem egy tős-
gyökeres dömsödi családba. Ketten vagyunk
testvérek, a húgom két évvel fiatalabb nálam.
Az óvodában és az iskolában is egymást váltot-
tuk. Amikor én iskolába mentem, a helyemet
ugyanannál az óvó néninél Erika foglalta el. Így
volt az általános iskolában is. Azután jött a 8.
osztály, a középiskola választása. Én minden-
áron óvónő szerettem volna lenni, gyerekekkel
foglalkozni. Nagykőrösön lett volna az iskola,
de a szüleim túl messzinek találták a várost,
menjek inkább Pestre. Itt a tízszeres túljelentke-
zés miatt nem sikerült bejutnom. 

Mivel a családban már volt egészségügyi
dolgozó (Mohácsi néni), a másodfelvételin je-
lentkeztem, és fel is vettek Budapestre, a Kállai
Éva Egészségügyi Szakközépiskolába. Négy
évig kollégista voltam. Nagy szigor, fegyelem
jellemezte a kollégisták életét. Az iskola vagy a
gyakorlat után 4 óráig be kellett érni a kollégi-
umba. A szobák tisztaságát és rendjét naponta
ellenőrizték. Aki hét végén haza szeretett volna
menni, annak be kellett tartani a házirendben
előírtakat. Nyolcágyas (emeletes) szobákban
laktunk. Ahányan voltunk, annyiféle helyről
jöttünk, de összeszoktunk, jól kijöttünk egy-
mással. Vasárnap utaztunk vissza a kollégium-
ba, jó hazaiakkal felpakolva. Gyakorlatunkat az
Uzsoki és a Gyerekkórházban töltöttük.

Mikor elvégeztem az iskolát, nem akartam
Pesten dolgozni, ezért itt helyben találtam mun-
kát, a bölcsödében.

Férjhez mentem és jöttek a gyerekek. Először
Emese. Ő a párjával néhány évig Angliában élt.
Két gyerekük ott is született, Mia most 4 és Noel 2
éves. Ma már hazaköltöztek, harmadik gyerekük,
a 8 hónapos Liam Magyarországon született.

Nikiék Kunszentmiklóson laknak. Itt két uno-
kám van: Hanna 4 éves, Bence pedig 2 éves. 

Nagyon jó nagyszülőnek lenni, látni, hogyan
cseperednek a gyerekek, élvezni a játékaikat, az
okosságukat. Így, hogy a közelemben laknak, a
lehetőségeimhez mérten be tudok segíteni, ha
szükség van rám.

De nagyot ugrottam az időben, térjünk vissza
oda, amikor még az én gyerekeim kicsik voltak.
Mivel munkalehetőség a közelben nemigen
adódott, elvégeztem egy pedikűrös iskolát. Köz-
ben kerestem, hol is tudnék a két kicsi mellett
dolgozni. Mucsi Zsuzsa néni szólt, hogy a Ber-
hés doktor úr keres valakit a rendelőjébe. Végül
1997. január 1-től felvettek, és azóta is ebben a
körzetben dolgozom. 

A Doktor Úrról megjelent cikkben írtam a
következőket: „Az első napjaim kicsit nehezek
voltak. Akkor jött be a számítógépes rendszer
is. Sokat tanultam tőle…, a kezdeti félelmeim
elszálltak…” Sajnos a doktor úr megbetegedett.
Halála után kb. két évig dr. Rókusfalvy Sylvia
és dr. Tóth István  látta el a körzet betegeit, s
mellettük dolgoztam én is. Figyeltem a betege-
inkre, intéztem a vérvételüket, gyógyszerezést,
kijártam, akihez kellett… Igyekeztem egyben
tartani a praxist abban a reményben, hogy kap
ez a körzet is orvost. Az 1550 fős praxisból vé-
gül 900 fő maradt meg, amikor dr. Hornyák Edit

lett az orvosunk. Három évig. Azután megint a
helyettesítés következett. Dr. Szőnyi Aliz 12 év-
vel ezelőtt jött Dömsödre. Azóta dolgozunk
együtt, nagy egyetértésben.

Mint minden szakmában, itt is haladni kell a
korral, továbbképzésekre kell járni. Munkás
éveim alatt a következő iskolákat végeztem el:
körzeti ápolói iskola, felsőfokú ápolói iskola,
üzemorvosi vizsgálathoz szükséges tanfolyam.
1977 óta minden hét csütörtöki napján a rende-
lőben üzemorvosi vizsgálatokat végzünk.

Évekig működött a FIDÉLO jelzőrendszer.
Idős vagy beteg embereknek nyújtottunk segít-
séget, amikor rosszul lettek vagy szükségük volt
ránk. A nyakukba akasztott gombbal jelezték
felénk, ha baj volt. Mi kimentünk, felmértük a
helyzetet, és vagy ügyeletet hívtunk hozzájuk,
vagy mentőt. Ma már nincs ez a jelzőszolgálat.

Minden évben két alkalommal ortopédiai
szűrést végzünk a rendelőben.

Meg kell itt említeni, hogy a covid járvány
nagyon megterhelő volt minden egészségügyi
dolgozó számára. Sok adminisztrációval tartot-
tuk nyilván a betegeket, a gyógyultakat, szer-
veztük az oltásokat, csináltuk a teszteket. Még
olyan is volt, hogy egy esetleges covidos beteg
ne tudjon másokat fertőzni, az utcán teszteltem
őket. Nagyon megterhelő időszak volt.

Nehéz az egyensúlyt megtartani a munka, a
család, a kerti tennivalók, az állatok mellett.
Igyekszem minél több időt az unokákkal is együtt
tölteni, mert az idő rohan, és csak most élvezhe-
tem, milyen egy 8 hónapos, a 2 és 4 éves unoka.

Összegezve: ahhoz képest, hogy én óvónő
szerettem volna lenni, jól érzem magam. Szere-
tem a munkámat, szeretem a praxisomat, szere-
tem a munkahelyemet. Úgy érzem, megbecsül-
nek, elismerik az erőfeszítéseimet, szeretnek a
betegeink.                                     Markó Istvánné

MARKÓ ISTVÁNNÉ (Mohácsi Mária)

Érettségi kép

A csipet-csapat
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Az anya és gyer-
meke közötti ben-
sőséges kapcsolat
kialakulása már a
várandósság ideje
alatt kialakul. Egy
gyermek folyama-
tosan igényli a felé
irányuló gondosko-
dást, szeretetet.

Már a magzati
korban is szükség

van gyengédségre, kommunikációra, olyan idő-
re, amikor csak a magzatra figyel az édesanya. A
baba kiegyensúlyozott fejlődéséhez nyugodt,
egészséges életmódot kell folytatni. Fontos a ká-
ros szenvedélyekről való lemondás, stressz kizá-
rása annak érdekében, hogy egészséges baba
születhessen. A gyermek idegrendszeri fejlődé-
sét, személyiségfejlődését és szocializációs ké-
pességeit alapvetően meghatározza az anyukájá-
val való kapcsolata. A gyermek megszületése
után is folyamatos a tapasztalás, amely során
ezer és ezer arcunkat mutatjuk meg a világnak és
saját magunknak. Nincs ez másként a gyerme-
künkkel való kapcsolatban sem, ő is képes újat
mutatni nekünk. Ebből következik, hogy na-
gyon fontos a nyitottság. Jó tisztában lenni a
gyermeked igényeivel és a személyiségének jel-
lemzőivel. Az élet is azt mutatja, hiába nő fel két
testvér ugyanabban a családban, mégis más sze-
mélyiségjegyekkel rendelkeznek.

A jó anya-gyermek kapcsolat ismérvei:
• A legfontosabb a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás.
• Bizalom mindenekelőtt (ebben a helyzetben

a gyermek tudja, hogy minden esetben számít-
hat a szüleire).

• Őszinteség (mindkét oldalról); amikor az
érzelmek elfojtását látja maga előtt példaként,
lehet, hogy nem tudja helyén kezelni az érzel-
meit.

• Együtt töltött idő, minőségi idő (amikor ma-
ximálisan egymásra figyeltek). Lehet ez egy kö-
zös játék, amely mindig nagy élményt nyújt.

• Közös tevékenységek, hobbik. (Szerencsés
esetben azonos habitussal és érdeklődési körrel
rendelkeztek. Ez elég gyakori, hiszen a szülő
adja a mintát a gyermeke számára.)

• Szabályok felállítása (de nagyon fontos,
hogy következetesen tartsátok be! Az a jó sza-
bály, amely a család minden tagjának az érdeke-
it szem előtt tartja.)

• Következetes nevelés. Csak az a szülő tud
következetes lenni a gyermekével, aki önmagá-
val is az. A gyerek a szülő mintáját másolja,
nem lehet elvárni tőle a következetességet, ha a
szülő sem következetes az életben. Nagyon fon-
tos a tudatosság a szülők részéről, vagyis ponto-
san tudnotok kell, hogy mit vártok el a gyer-
mektől. Ezt jó, ha megbeszélitek egymás kö-

zött, hiszen a következetesség felborul, ha az
anya és az apa másképpen tartatja be a szabá-
lyokat a gyermekkel.

• Érzelmek kimutatása és kezelése.
• Egymás dicsérete, elismerése (a gyermek

egészséges önbizalmának kialakításának alap-
feltétele).

Ezt a számomra kedves verset szeretném az
olvasókkal megosztani, mely a felgyorsult, ro-
hanó, megpróbáltatásokkal teli világban sokun-
kat elgondolkoztathat.

Janikovszky Éva:Ők ma gyerekek

Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet,
hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.
Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,
előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz.

Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod
az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak
megélhetési gondok, amikor már
nem kell új szőnyeg vagy függöny az ablakra.

Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,
évek múltán talán már
a meghitt beszélgetéseket sem igénylik.
Ha most nem sétálsz velük kézen fogva,
akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed,
és a kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.

Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.
Téglák ezek, amelyekből és amelyekre
a felnőtt élet felépül.
Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény.

Pergel Renáta óvodapedagógus

Anya -gyer mek kapcsolat

Kislányommal
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Április 2-án Balogh Lelle Lídia
képviselte iskolánkat a II. Orszá-
gos „Nyitnikék” Fuvolaverse-
nyen, Szentendrén. Lelle nagyon
szépen szerepelt, bronz minősí-
tést kapott. 

Gratulálunk neki és felkészítő
tanárának, Bai Barbarának, vala-
mint zongorakísérőjének, Berki
Artúrnénak! 

Április 5-én rendezte meg a rác-
kevei Ránki György Alapfokú
Művészeti Iskola a XI. zongorás
találkozót. Iskolánkat Tuska Han-
na és Vajas Attila képviselte a ma-
kádi tagozatról. Kiemelkedő sze-
repléséért Attila a gálaműsorban is
felléphetett. Felkészítő tanáruk: Ha-
lassyné Székely Orsolya.

A találkozón totót töltött ki a
kis csapat, melyért csoki-jutalom-
ban részesültek.

A tavaszi szünet előtti három
napban Dömsödön egy kis ver-
senyt rendeztünk zenei és képző-
művészeti kategóriában: Ki mit
tud? 2022

Sok-sok arany minősítés szüle-
tett, a gyerekek érmet és oklevelet kaptak, majd a nagy „fáradságra” elkelt
egy kis zsíros kenyér teával... Andi néni és Barbi néni csillámtetoválással
kedveskedtek a gyerekeknek.

Felkészítő tanárok: Bai Barbara, Berki Artúrné, Kanderka Andrea, Nagy
Máté, Varga Anett.

Április 29-én sikeresen megrendeztük a XII. Fúvós Szólisták és Kama-
raegyüttesek Baráti Találkozóját. Két év kihagyás után végre ismét talál-
kozhattunk!

A résztvevő iskolák szereplőit és felkészítő pedagógusait Bencze Ist-
ván polgármester úr köszöntötte.

A következő iskolákkal adtunk közös hangversenyt:
– Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Sziget-

szentmiklós,
– Dunaharaszti Alapfokú Mű-

vészeti Iskola,
– Hungaro-Art Alapfokú Mű-

vészeti Iskola, Taksony,
– Ránki György Alapfokú

Művészeti Iskola, Ráckeve,
– Vécsey Károly Általános Is-

kola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Solt,

– Volly István Alapfokú Művé-
szeti Iskola, Kiskunlacháza.

A Dezső Lajos AMI dömsödi
és makádi tagozatának növendé-
kei szerepeltek: Horváth Bíbor,
Radó Fanni, Kuti Anna, Kadók
Boglárka, Palásti Vivien, Végvá-
ri Vivien, Keresztesi Éva. Felké-
szítő tanárok: Kanderka Andrea
Julianna, Kovács Ferenc. Zongo-
rakísérők: Földváriné Balikó Ma-

riann, Halassyné Székely Orsolya. A koncert végén fogadáson láttuk ven-
dégül a meghívottakat.

Innen is szeretném megköszönni valamennyi kollégámnak a műsorban
való közreműködést, valamint a rendezvény lebonyolításában való közre-
működést! Köszönöm a művelődési ház vezetőjének és dolgozóinak, az
általános iskola vezetőségének és pedagógusainak a segítséget!

Köntös Ágnes intézményvezető

AA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeiiAA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeii
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Április 5-én tartottuk iskolánkban a második
iskolakóstoló programot. A leendő elsős gyerme-
kek egy játékos foglalkozás keretében ismerked-
tek az épülettel, a tanító nénikkel és egymással.

Az elmúlt két év járványügyi szabályai nem
tették lehetővé a különböző versenyek lebonyo-
lítását, így a legtöbb verseny elmaradt, vagy
online formában került megtartásra. Nagy örö-
münkre áprilisban több versenyen is indulhattak
tanulóink.

Április 6-án Szigethalmon került megrende-
zésre a körzeti Széchenyi matematika verseny.
Az 1. és 2. évfolyamon meghirdetett versenyen
évfolyamonként 3 diák vehetett részt. Tanulóink
nagyon szépen és eredményesen szerepeltek.

1. évfolyam:
1. hely Mezei Virág 1. b
8. hely Malzseniczki Vince
10. hely Zsákai Dilen Karim
2. évfolyam:
7. hely Gonda Hanna
11. Ruskó-Hunyadi Zsófia Karolina
12. Szabó Emese

Április 8-án a Tököli Weöres Sándor Napok
keretében megrendezésre került körzeti szava-
lóversenyen Nagy Gergő Zsigmond 4. b osztá-
lyos tanuló a 3-4. osztályos tanulók csoportjá-
ban 1. helyezést ért el. 

Április 11-én, József Attila születésnapján a
Költészet Napját ünnepli az egész ország. Isko-
lánkban minden évben ezen a napon tartjuk a
helyi szavalóversenyt. Nagyon szép versekkel
készültek idén is tanulóink, öröm volt őket hall-
gatni. A következő eredmények születtek: 

1. évfolyam:
1. Hernyik Gergely 1. a
2. Szicsó Gábor Tibor 1.b
3. Csécs Nikoletta 1. c
Különdíj: Bak Szimonetta Vivien 1. c
2. évfolyam:
1. Balogh Tirza Klára 2. a
2. Szabó Janka 2. b
3. Hermann Enikő Hanna 2. a
Különdíj: Horváth Bíbor 2. a
3. évfolyam:
1. Csécs István 3. b

2. Gombos Alexandra 3. a
3. -
4. évfolyam:
1. Jakos Csenge 4. b
2. Bucsi Bence 4. b
3. Horváth Anna 4. b
Különdíj: Farkas Boglárka Emma 4. a
Fontosnak tartjuk, hogy a  különböző ünne-

pek az iskolai életben is megjelenjenek, jelen le-
gyenek. Készüljünk, hangolódjunk rájuk lélek-
ben és testben egyaránt.

A húsvéti ünnepre olvasás órákon különböző
olvasmányokon és verseken keresztül ismer-
kedhetnek meg az ünnepkör fontosságával és
szokásaival. Rajz és technika órákon pedig
szebbnél szebb alkotások születnek.

Április 22-én a Föld napját ünnepeljük. Fon-
tosnak tartjuk a gyermekek környezeti nevelé-
sét. Ez az ünnep is jó alkalom arra, hogy tanuló-
inkban kialakítsuk azt a felelős magatartást, ami
bolygónk megóvásához szükséges. A 2. b osz-
tályosok aranyos műsorral kedveskedtek ezen a
napon társaiknak.                          Tőkés Mónika

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Áprilisi események az alsó tagozaton
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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.

Vajon mi játszódhat le egy kis alsó tagozatos vagy egy kamasz fel-
ső tagozatos gyermek lelkében, mikor a zsűri és a közönség elé kiáll-
va elmondja választott versét a költészet napján?

Jeles magyar költőnk, József Attila születésnapja április 11., a Ma-
gyar Költészet Napja. A dömsödi  iskolában hagyomány szerint ezen
a napon évről évre házi szavalóversenyt rendeznek. Ünnepélyes fehér
abrosz mellett várják a versenyzők, hogy sorra kerüljenek. A művelő-
dési ház nagytermében a tavaszi virágok illata és pompája emeli a
rendezvény különleges értékét. A narrátor leányka konferál, s a sza-
valók évfolyamonként egymás után mondják el a tanító néni vagy a
szülő által kijelölt verseiket.

Igyekeznek, hogy a megtanult memoritert hibátlanul adják át,
hangsúlyoznak, gesztikulálnak. Ki bátrabb, ki félénkebb. A zsűri pe-
dig értékel. Hogy milyen szempontok szerint? Pontosság, hangsúly
és folytathatnám…

De nem az elért helyezés a lényeg, hanem mindaz, amit a gyermek
megtett a részvételért! A vers szövegének elsajátítása, a gyakorlása és
végül a versenyen a többi szavaló, a tanítók és a zsűri előtt való előadása!

Kedves dömsödi Szavalók! Szeretettel gratulálok mindannyiótok-
nak az április 11-én nyújtott produkciótokért! Tanuljatok minél több
verset, hogy lélekben épüljetek, és a hallgatóságotoknak nagy örömöt
szerezzetek!

Vass Ilona

A házi szavalóverseny 
felsõ tagozatos diákjainak eredménye:

5. évfolyam:  

I. helyezett: Juhász Botond Bendegúz 5. a (Petőfi Sándor: Hírös vá-
ros az Alföldön Kecskemét); 

II. helyezett: Szabó Nóra 5. a (Benke Piroska: Piros Kalap); 
III. helyezett: Kurilla Amarillisz Jázmin 5. a (Fekete Vince: A kalap).

6. évfolyam: 

I. helyezett: Rakszegi Zamira 6. a (Pósa Lajos: A lepke); 
II. helyezett: Slezák Tímea Petra 6. a (Simon István: Mirza); 
III. helyezett: Végvári Vivien 6. b (Lakatos Margit: Gyerekgondok).

7-8. évfolyam: 

I. helyezett: Lakatos Mária Terézia 7. b (Aranyosi Ervin: Miről szól
az élet?);

II. helyezett: Tarr Zoltán 7. b. (Petőfi Sándor: Három fiú); 
III. helyezett: Papp Mira-Isabella 8. b. (Fehér Ferenc: Apám citerája).

A 2022-es szavalóverseny margójára
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Nem túlzottan gyakori, de ritkának sem
nevezhető az a helyzet, amikor a leendő
ügyfél azzal keresi fel a jogi tanácsadót,
hogy segítsen érvényesíteni az ismerősével
szemben korábban keletkezett – mint kide-
rült – „ősrégi” és bonyolult követelését.
Ilyenkor előadja, hogy annak idején meg-
sajnálta és megbocsátott neki, de az illető
azóta nem úgy viselkedett vele ahogy elvár-
ta, ezért aztán fizessen. Csodálkozik az ügy-
fél, hogy a kérése időmúlás miatt nem telje-
síthető. Ha ez nem így lenne, akkor bárki
bármikor előállhatna egykori követelésének
elmulasztott érvényesítési igényével, mely-
ből társadalmi szintű jogbizonytalanság ke-
letkezne.

Mit jelent az elévülés szakkifejezés? Az
idő múlásán alapszik, azaz valamely köve-
telés keletkezésének időpontjától számítva
olyan hosszú idő telik el, hogy jogszabály
már nem engedi meg az elmulasztott polgári
jogi igény vagy követelés bírósági eljárás-
ban történő érvényesítését.

Megjegyzem, hogy a megyékben és a fő-
városban működő békéltető testületi eljárá-
sokban sem érvényesíthető az elévült köve-
telés. Csak a jogszolgáltató szervek eljárá-
saiban nem kényszeríthető ki a követelés el-
maradt teljesítése. Csak a bírósági út igény-
bevételének lehetőségét szünteti meg a jog-
szabály, az önkéntes teljesítésnek azonban
helye van, de ez nagyon ritkán történik meg.

Az elévülés fogalma nem azonos a jog-
vesztéssel. Ha a jogvesztő határidő anélkül
telik el, hogy az igényt érvényesítették vol-
na, akkor a jogosultnak véglegesen megszű-
nik az igényérvényesítési lehetősége. 

A szavatossági jogok jogvesztő határidő-
höz kötöttek, amely a javításra fordított idő-
vel meghosszabbodhat. Így például az egyes
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó köte-
lező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet az alábbiakat tartalmazza;

„2. § (1)  A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forin-

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

forintot meg nem haladó eladási ár esetén
két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett há-
rom év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekez-
désben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.

(4)  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a
jótállás időtartama meghosszabbodik a ja-
vításra átadás napjától kezdve azzal az idő-
vel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási
cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem
használhatta.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény {röviden: Ptk.} szerint a jo-
gosultság gyakorlására és követelés érvé-
nyesítésére jogszabályban előírt határidő el-
telte jogvesztéssel akkor jár, ha ezt jogsza-
bály kifejezetten így rendeli. Ha a határidő
nem jogvesztő, arra az esetre kell az elévü-
lés szabályait alkalmazni. [Ptk. 6:21. §] 

Az elévült követelés alapján teljesített
szolgáltatást a követelés elévülésére tekintet-
tel visszakövetelni nem lehet. [Ptk. 6:23. §] 

A követelések általában öt év alatt évül-
nek el, ezt nevezzük általános elévülési idő-
nek. Az elévülés időtartama lehet rövidebb
és hosszabb is, akkor kezdődik, amikor a
követelés esedékessé válik. A főkövetelés
elévülésével az attól függő mellékkövetelé-
sek is elévülnek. A mellékkövetelések el-
évülése a főkövetelés elévülését nem érinti.
[Ptk. 6.22. § és 6.23.§]

Ha a követelést a jogosult menthető okból
nem tudja érvényesíteni, az elévülés nyug-
szik. Az akadály megszűnésétől számított
egyéves – egyéves vagy ennél rövidebb el-
évülési idő esetén három hónapos – határ-
időn belül a követelés akkor is érvényesít-
hető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy ab-
ból egy évnél – egyéves vagy ennél rövi-
debb elévülési idő esetén három hónapnál –
kevesebb van hátra. [Ptk. 6:24. §]

Az elévülést megszakítja
• a tartozásnak a kötelezett részéről törté-

nő elismerése;
• a kötelem megegyezéssel történő módo-

sítása és az egyezség;
• a követelés kötelezettel szembeni bíró-

sági eljárásban történő érvényesítése, ha a
bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi
határozatot hozott; vagy

• a követelés csődeljárásban történő beje-
lentése.

Az elévülés megszakításától vagy az elévü-
lést megszakító eljárás jogerős befejezésétől
az elévülés újból kezdődik. [Ptk. 6:25. §] 

Elévülési idők az egyes jogterületek ese-
tében:

A tulajdoni igények nem évülnek el.
[Ptk. 5:35. §] 

A bírósági és közjegyzői letétet a kötele-
zett mindaddig visszakövetelheti, amíg a jo-
gosult a letétbe helyezésről a bíróságtól érte-
sítést nem kapott. A jogosult a letét kiadását a
letétbe helyezésről szóló értesítés kézhezvé-
telétől számított ötéves elévülési időn belül
követelheti. Ha a jogosultnak a letét kiadásá-
ra irányuló joga elévült, a kötelezett követel-
heti a letét visszaadását. [Ptk. 6:54. §] 

A fuvarozási szerződés alapján támasztható
igények – a szándékosan vagy súlyos gondat-

lansággal okozott
károk kivételével –
egy év alatt elévül-
nek. Az elévülés kez-
dő időpontja a külde-
mény címzettnek tör-
ténő kiszolgáltatásá-
nak időpontja vagy
az az időpont, ami-
kor a küldeményt a
címzettnek ki kellett
volna szolgáltatni. [Ptk. 6:270. §] 

A szállítmányozási szerződésből fakadó
igények – a szándékosan vagy súlyos gon-
datlansággal okozott károk kivételével –
egy év alatt évülnek el. [Ptk. 6:306. §] 

A veszélyes üzemi felelősségből eredő
kártérítési követelés három év alatt évül el.
[Ptk. 6:538. §]

A folyószámla egyenlegének megállapítá-
sát követően a felek a folyószámlán lévő
egyes követeléseikkel nem, csak a folyó-
számla egyenlegével rendelkezhetnek. A fo-
lyószámla-szerződés hatálya alá tartozó kö-
vetelések elévülése az egyenleg megállapítá-
sáig nyugszik. Az egyenleg az általános sza-
bályok szerint évül el. Végrehajtás alá a fo-
lyószámlának a végrehajtáskor fennálló egyen-
lege vonható. A végrehajtás megkezdését
követően a folyószámlára olyan egyenleget
csökkentő követelés vehető fel, amelynek
jogalapja már a végrehajtást megelőzően ke-
letkezett. A folyószámla-szerződés hatálya
alá tartozó követelés biztosítéka a számla
egyenlegét biztosítja. [Ptk. 6:393. §] 

A kártérítésre az elévülés szabályait azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy bűncse-
lekménnyel okozott kár esetén a követelés
öt éven túl sem évül el mindaddig, amíg a
bűncselekmény büntethetősége el nem évül.
A járadékkövetelés elévülési ideje a jára-
dékkövetelés egészére egységesen akkor
kezdődik, amikor a járadékkövetelést meg-
alapozó kár első ízben jelentkezik. [Ptk.
6:533. §] 

A károsult kártérítési igényét hároméves
határidő alatt érvényesítheti. Az elévülés
akkor kezdődik, amikor a károsult tudomást
szerzett vagy tudomást szerezhetett volna a
kárról, a termék hibájáról és a gyártó szemé-
lyéről. A gyártót az e fejezetben meghatáro-
zott felelőssége az adott termék általa törté-
nő forgalomba hozatalától számított tíz évig
terheli. E határidő elmulasztása jogvesztés-
sel jár. [Ptk. 6:558. §] 

Dr. Csanádi Károly
jogtanácsos, okl. fővállalkozó

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

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Mit kell tudni a polgári jogi elévülésrõl?
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Huszonöt éve múlt 2021 szeptemberében,
hogy a Dabi Református Egyházközség lelkészi
szolgálatra kérte ki Balogh László Leventét.

– Mit tart fontosnak elmondani az azt
megelőző életéről?

– Református lelkészcsaládba születtem. Édes-
apám a Dunántúlon volt lelkész. Testvéreim és só-
goraim között is vannak lelkészek. Székesfehér-
váron érettségiztem, a sorkatonai szolgálatom
után a Teológiai Akadémiát (akkor még úgy hív-
ták) Budapesten végeztem. Ezután még Svájcban
tanultam két szemesztert. Ezt követően Ráckevén
voltam segédlelkész. Itt keresett meg Mező István
nagytiszteletű úr, és ajánlott a dabi gyülekezetnek.
A felkérés után sokat gondolkodtam és imádkoz-
tam, mert inkább Dunántúlon képzeltem el a jö-
vőmet, szolgálatomat, de a dabi megkeresés egyre
inkább erősödött. Végül ebben kaptam békessé-
get, így hát elfogadtam a felkérést.

– Hogyan fogadták a dabiak? Milyen ne-
hézségek voltak?

– A dabiak kedvesek voltak. Mindenben támo-
gattak. Elfogadták azt is, hogy ugyanazokat a lelki
értékeket követve, de én más stílust képviselek,
mint az elődöm. Azt is szeretném megjegyezni,
hogy egy élő gyülekezetbe kerültem. A parókia
azelőtt volt felújítva, mielőtt ide kerültem. A lelki
élet szervezett volt. Az alkalmakon, a gyülekezet
létszámához képest, mindig sokan voltak.

– Melyek voltak a legfontosabb események
az életében a huszonöt év alatt?

– Eleinte bele kellett szoknom az önálló lel-
készi szolgálatba. Azután a napi feladatok min-
dig lekötöttek, és beilleszkedtem a gyülekezet
és a falu életébe. Biztos szolgálati helynek érez-
tem Dabot. Ez is arra késztetett, hogy maradjak.
2001-ben házasságot kötöttem Ács Klárával,
akiben Isten rendkívüli segítőtársat ajándékozott

nekem. Azóta nyolc gyermekünk született. Min-
den gyermek Isten ajándéka, sok örömet jelente-
nek az életünkben. Természetesen időnként
megoldandó feladatot is, de sok szeretetet adnak
a gyermekeim, és ez jó érzés. Két cikluson ke-
resztül képviselőként is dolgoztam Dömsöd
községért. Szeretném megemlíteni, hogy az első
pillanattól kezdve támogatást és segítséget kap-
tam a gondnokoktól. Joó Sándor bácsi bölcses-
sége, pontossága nagy segítség volt számomra.
Bődi László szintén támogatott, türelme, hiteles-
sége, alapossága erősítette a gyülekezetet. Jelen-
leg is nagy segítség számomra Varsányi Antal
gondnok úr hűséges, megbízható szolgálata.
Dabi beilleszkedésben különleges jelentősége
lett az engem támogató presbitereknek és csa-
ládjaiknak, akikért most is hálás vagyok. 

– Milyen örömök és nehézségek alakítják
a dabi lelkész életét?

– A családi örömökről már beszéltem. A hiva-
tal nehézségei és örömei egybeesnek. Jelenleg a
parókia épület felújításának befejező lépései zaj-
lanak. A Miniszterelnökség támogatásban része-
sített bennünket. A felújítás célja Dab legöregebb
lakóházának, az 1839-ben épült Parókiának a
használatban tartása. A felújítás után egy jó mű-
szaki állapot jön létre, és az energiafelhasználás
csökkentésére is nagy figyelmet fordítottunk. A
tetőre telepített napelemek, az új gázkazán meg-
takarítást jelent a rezsiben. Ennek szervezése szá-
momra új és nehéz feladatot jelentett. Sokszor a
lelki felkészüléstől vonta el az időt. Jelenleg ha-
sonló a helyzet a templommal kapcsolatban.
Szintén állami támogatást kaptunk a templom ta-
tarozására. A legfontosabb a toronysisak cseréje
lesz. Sajnos az inflációs folyamatok kevesebb le-
hetőséget adnak, még nem tudjuk, hogy ponto-
san mit tudunk megvalósítani a rendelkezésünkre

álló pénzből. Ezeknél azonban fontosabb a lelki
épülés. Az öröm kategóriájába tartozik, ha az em-
berek közelebb kerülnek Jézus Krisztushoz. Isten
segítségével a szemem előtt változik meg néhány
ember élete, ez természetesen örömmel tölt el.
Az pedig különleges áldás, ha valaki rendszeres
szolgálattal építi gyülekezetét.

– Mit tart a legfontosabb feladatának az
egyház működésében, országosan és helyben?

– Az élet és a lelki élet átalakulóban van. Jel-
lemző folyamat az elvilágiasodás, de a vallás
felértékelődése is ebben a járványos, háborús
világban. Ebben a két egymással szembe menő
folyamatban kell megtalálni az utat a jó irányba.
A dabi gyülekezetben is érzékelhető a hagyo-
mányosan templomi közösséghez tartozó csalá-
dok elmúlása, a fiatalok elköltözése, új lakosok
beköltözése. Ezekben kell megtalálni az utat az
Isten igéje szerinti életre. Ezt tartom a legfonto-
sabb feladatomnak. Minden nehézség ellenére
mondhatom, hogy élő gyülekezetünk van. A
gyülekezet tagjai sokszor hoznak áldozatot az
egyházért és a különböző karitatív feladatokért.

– Milyennek ítéli a dömsödi intézmények-
kel alakuló kapcsolatait?

– Hálás vagyok Istennek a rendezett kapcsola-
tainkért. A Dömsöd Nagytemplomi Gyülekezet-
tel felhőtlen a kapcsolatunk. Sok segítséget kap-
tam Szabó Péter nagytiszteletű úrtól és Szabóné
Lévai Csilla nagytiszteletű asszonytól. A Baptis-
ta Gyülekezettel is jó viszonyt ápolunk. A Pol-
gármester úr és az Önkormányzat dolgozói min-
den teljesíthető kérésünkben segítenek, fizikai ér-
telemben és tanácsadásban is. Az elmúlt negyed
évszázadban folyamatosan végeztem a hitokta-
tást a Dabi Óvodában és a Dömsödi Általános Is-
kolában is. Köszönöm az ott kapott segítséget is.

A dabi lelkészek, ha a történelemben visszate-
kintünk, nem kevés időt töltöttek el szolgálati
helyükön. Ezek közül kiemelkedik Borza Nán-
dor, aki több mint 50 évig látta el feladatát
Dabon. Most már Balogh László Levente is a
hosszabb időt eltöltött szolgálati idejével is belé-
pett a dabi egyház életét meghatározó lelkészek
sorába. A gyülekezet egyik tagjaként még sok
eltöltött évet kívánok erőben, egészségben az or-
szág talán legkisebb területű gyülekezetében.

Varsányi Antal

25 év Dabon
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Olajnyomat
kerestetik!

A Petőfi Emlékház és Kiállítóhely várha-
tóan június elején rendezi meg az olajnyo-
matokat bemutató kiállítást a Petrovics-
portán. Ha az Ön padlásán, vagy a kam-
rában a sarokban fellelhető még  ilyen
kép, kérem keressen! Az eddigi felajánlá-
sokat megköszönve arra buzdítok másokat
is, hogy bátran hívjanak a 06-20-253-2589-es
telefonszámon. A felajánlott képeket bi-
zományba veszem át, tehát mindenki aki ren-
delkezésre bocsájtotta a birtokában álló
nyomatot, természetesen visszakapja azt!
Várom a nyomatokat! 

Hívjanak a 06-20-253-2589-es telefonszá-
mon!        

Vass Ilona

Bicentenárium: Petõfi 200
Az emlékév közeledtével, mint ahogy azt előző számunkban már említettem
számos rendezvény, program Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója je-
gyében kerül megrendezésre.

Az országosan életre hívott Petőfi klubok megkezdték működésüket.
Dömsödön a Művelődési Központban egy olvasósarok került kialakításra,
ahol kortárs írók és költők munkáiból olvasgathat a látogató közönség.

A Petőfi 200-as bicentenáriumi alkalmak híreivel júniusban ismét jelentkezünk.
Vass Ilona

Petőfi Emlékház és Kiállítóhely

Jogi tanácsadás –
FOGADÓÓRA – 

Ráckevei 
Rendõrkapitányság

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az Igazságügyi Minisztérium Áldozatsegítő
Központ munkatársa 2022. 05. 17. napon
13:00–15:30 óra közötti időben személyesen
várja a Ráckevei Rendőrkapitányság épüle-
tében (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 22.)
azon bűncselekmény, illetve szabálysértés ál-
dozatait, akik úgy érzik, hogy jogi tanácsra
van szükségük, illetve az okozott kár miatt
átmenetileg anyagi támogatásra szorulnak.

Tisztelettel:

Horváth Ágnes r. zls.
bűnmegelőzési előadó

Ráckevei Rendőrkapitányság

Trianon megemlékezés a Turul-szobornál
2022. június 5-én vasárnap 11 órakor

„Nép a népnek, haza a hazának,
Csillag olvassza fénysugárba
Mely zengo világurbe vágtat.
Egész mindenség ezt kiáltsa:
Igazságot Magyarországnak!”

Falus Tamás

Várunk mindenkit szeretettel!

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: 500 Ft.
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Dömsöd-Nagytemplomi 
Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemp-
lom.ref@gmail.com
Elindult honlapunk,
melyen aktuális hírek,
információk érhetők el:
www.domsodnagytemp-
lom.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 Reformá-
tus 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 kapcsola-
tosan a plébánián érdek-
lődjenek.

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, 
Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-0845

Istentisztelet:
Vasárnap 9 óra

17 óra

Kapcsolattartó lelkipásztor:
Dr. Almási Mihály

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

Köszönetnyilvánítás
„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk s nem feledünk téged.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik

VASS IGNÁC TAMÁS

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunk-
ban velünk éreztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Ne sírj, mert szeretsz engem...
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és Te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mind-
örökre.”                                         (Szent Ágoston)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KONTRA KATALINT

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban velünk
éreznek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes csillag.” 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik

KONTRA JÁNOSNÉ 
SZÜLETETT SIROKI ZSÓFIÁT

utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

SZJA 1%
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó

fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:

– Magyarországi Református Egyház: 0066

– Magyar Katolikus Egyház: 0011

– Magyarországi Baptista Egyház: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!
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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: május 25.

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

Várható megjelenés: június 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, Köntös Ágnes,
Madarász Mária, Pergel Renáta, Pongrácz József,

Siket Péter, Szabó Andrea, Tőkés Mónika, 
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
Rókusfalvy doktornő 2021. július 1-től
nyugállományba vonult. Helyettesítését
Szőnyi doktornő és Wagner doktor úr lát-
ja el az alábbi rendelési idők szerint: 
„A” hét: 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:
Förgeteg Csaba – Takács Annamária

NÓRA

Kolompár Szabolcs – Földi Dalma
MATTEÓ LEÓ

Orsós István – Varga Tünde
ZSELYKE TÜNDE

Sipos Antal – Kopcsándy Zsófia
ROZINA

Házasságot kötöttek:
Földvári Attila – Hegyi Henrietta 
Monori László – Nagy Angéla

Váradi Géza Miklós – Bak Barbara
Tokodi István – Kocsis Magdolna

Fehér Richard – Oscsadnicsán Anikó Csilla

Elhunytak:
Kovács Józsefné Somogyi Margit 84 éves
Dankó Gergelyné Kopp Ilona 101 éves
Nagy Kálmán 87 éves
Kiss István 70 éves
Makai Ferencné Tar Mária 70 éves
Kontra Katalin 54 éves
Bedő Mihály Ferenc 78 éves
Birovecz Margit 77 éves
Végvári József 60 éves
Balassa József 87 éves
Hercog László Gyula 63 éves
Vass Ignác Tamás 39 éves
Baráti Tamás 45 éves
Mészáros Istvánné Ács Julianna 94 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

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetik meg: 
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Az idén 2. alkalommal került megrendezésre Dömsödön a Népviselet
Napja. Már tavaly is részt vettem kislányommal együtt ezen a kezdemé-
nyezésen, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy jövőre az óvo-
dásaimmal részt vehetnénk rajta. A néptánc, a népzene átjárja mindennap-
jainkat, így nem okozott gondot az sem, hogy a rendezvény előtt két héttel
egy édesanya figyelmeztetésével jutott el hozzám is az információ, misze-
rint az idén ismét megrendezik. Azonnal hívtam is Kopor Tihamér Urat,
aki nagy örömmel fogadta ötletemet. A gyerekek közben a húsvéti szüne-
tüket töltötték, így mindösszesen 3 napunk maradt a koreográfia elsajátí-
tására, de mivel az alaplépéseket tudják, így egyáltalán nem okozott a
gyerekeknek gondot. Igazi örömtánc volt. A programot megelőző csütör-
tökön próbáltunk a Horváth-kertben, a népzenénk és a gyermekek ének-
hangja azonnal kicsábította az eladókat és a vásárlókat, igazi közönsé-

günk lett. A táncunk végeztével többen is megajándékozták a gyerekeket
nasikákkal, még labdákat is kaptunk. Itt is szeretném megköszönni önzet-
len felajánlásukat a Horváth-kerti üzlettulajdonosoknak, a gyerekeinket
boldogabbá tették. 

A rendezvény napján ugyan borús időre ébredtünk, a tapasztalt piaci
árusok megnyugtattak, hogy amíg az ovisok táncolnak, itt bizony nem
lesz eső, nem is lett. Kékfestő szoknyákban táncoltunk a kislányokkal, és
a fiúk is igazi legényekké váltak a kalapjaikban. A táncunk része volt egy
piaci alkudozás is egy csirkére, melyben Dobos Eszter volt segítségünkre,
akinek szintén szeretném megköszönni, hogy rugalmasan, mosolygósan
fogadta a mai árakhoz képest irreálisan alacsony alkuárat, mely mindösz-
sze 100 Ft volt. A kis nyuszikákkal a műsorunk után is sokat táncoltunk,
amiben szintén szívesen vettek részt, sőt a menettel is sétáltunk. 

Különleges élmény volt számukra. Hiszem és tapasztalom, hogy ezek
az alkalmak közösségé formálnak, továbbá élményhez, tapasztalathoz
juthatnak, mely a tudásuk elmélyítését segíti a gyermekeknek. 

Pergel Renáta
óvodapedagógus

Nyuszi csoporttal a Népviselet Napján 

Április 24-én a Horváth-kerti piacon második alkalommal vonult fel a
dömsödi Kármentő Egyesület a Magyar Népviselet Napján. Hívogatva
másokat, óvodások, iskolások, idősek és fiatalok „viseletbe” öltöztek.
Felemelő és különleges érzés nemcsak magunkra ölteni egyes tájegysé-
gek viseletét, hanem látványában is rácsodálkozhatunk magyarságunk
gazdag kulturális kincsére.

Dömsöd tekintetében „…a nemzeti közösségek erőforrásait keresve …
a falu népe természetes, éber-gondolkozású, nemzethű, hazaszerető, noha
e hűségben és szeretetben gyakran több az ősöktől örökölt megszokás,
mint az öntudat és meggyőződés. (A nagyapám is 48-as vót, mán én is az
maradok!) Különösen kitűnő népviseleti, népművészeti jelleg nincsen...”
(Gerencsér József)

Az 1939-ben megjelent tanulmány azt állapítja meg, hogy kitűnő vise-
let nincs, de azonban a szolid jelleget nem zárja ki. Ez a szolid jelleg a vi-
selet formájában, anyagában, színvilágában fellelhető, emellett az ünnepi
viselet ünnepi alkalmakon a „magyaros” (fehér ing, mellény és kalap és
bő gatya, nemzetiszín szalaggal díszítve, illetve piros szoknya, fehér blúz
és piros kötő, piros párta, szintén nemzetiszín szalaggal díszítve). El-
mondhatjuk, hogy a Magyar Népviselet Napja mozgalom létrejöttének és
a Kármentő Egyesület szervezésének köszönhetően viseletünk szolid mi-
volta ébredezni látszik! Ezt mutatja az a tény, hogy idén is szép számmal
öltöttek magukra viseletet az emberek, óvodásaink pedig körtánccal, nép-
dalokkal örvendeztették meg a jelenlévőket.

Vass Ilona

A Magyar Népviselet Napján
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A márciusban megrendezett kokárda kiállí-
tás még április hónapban is látogatható volt. 

Április 15-én, Nagypénteken az előző évek
jól bevált gyakorlata szerint az érdeklődők is-
merkedhettek a hímes tojás díszítésének gya-
korlatával. Gice, méhviasz, kifújt tojás, színező
levek, csaknem a díszítés teljes eszköztára meg-
található volt. Sokakat érdekelt ez a fajta díszí-
tés. Ki egyedi mintával, ki pedig a hagyomá-
nyos mintakincsből választott gereblye, ekevas,
rózsa vagy kereszt formával írta meg kifújt
vagy főtt tojását. Idén új elemként aki szerette
volna, kipróbálhatta a berzselést is. A tárlóban
bemutatásra kerültek a tojásfajták (tyúk, liba,
pulyka, fürj, emu), az írás eszközei, a gice és a
méhviasz, a minták, valamint az írott, festett to-
jások.

A kicsinyek örömmel kutatták a húsvéti nyu-
szit, melynek nyomát szerte az udvarban csoki-
figurák jelezték.

Június hónapban újabb kiállítással várjuk lá-
togatóinkat a Petrovics-féle házban.

Vass Ilona

Petõfi Emlékház és Kiállítóhely hírei

Fotó: Szűcs-Balázs Zsuzsa, Vass Ilona

Fotó: Vass
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