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   KÜLÖNSZÁM 

A mezőgazdasági földutas programban jelenleg a temető melletti út készítése  

folyik Lemák János vezetésével.  

bővebben az 5. oldalon 

 

Községünkben számos helyen van szükség a megfelelő kőműves  
szakmunka elvégzésére, amely Vékony Sándor irányításával zajlik. 

bővebben a 6. oldalon 

A községünkben végzett mezőgazdasági 
munkák – különösen az uborkatermesztés – 

már az előző években is bizonyítottan sikere-

sen működtek, idén pedig még jobb eredmé-
nyeket voltunk képesek elérni.  
„Az eredmény magáért beszél (…), a mező-
gazdasági rész nagyon sok nyereséget hoz a 
falunak.” – Bíró János 

 

bővebben a 4. oldalon 

A falu értékteremtő közfoglalkoztatásában 
számos, a településen szükséges, fából készült 
használati tárgy készítése zajlik. Az asszonyok 
is hozzájárulnak községünk szépítéséhez a 
szebbnél szebb kézműves termékek előállítá-
sával. 

bővebben a 9. oldalon 

 

 

„Szeretném, ha közmunkásaink éreznék, 

hogy a falu szépítése nekik is köszönhető, 

kezeik által fejlődünk és gyarapodunk.” – 

Barabás János 

bővebben a 2. oldalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A közmunkaprogrammal kapcsolatos teendők 
során számos adminisztrációs feladat elvégzésé-
re is szükség van. 

bővebben a 3. oldalon 

 

Az Önkormányzati Konyha dolgozóinak is segít-
séget nyújtanak a közmunkások. 

bővebben a 8. oldalon 

 

Községünk büszkesége, a Kastélykert Rostás 
János vezetésével mindig tiszta és rendezett. 

bővebben a 7. oldalon 

 

A Polgármesteri Hivatal mögötti műhely helyet 
biztosít a faluban szükséges lakatosmunka teen-

dők elvégzéséhez. 

bővebben az 5. oldalon 

 

A József Attila utcán árok- és útjavítási folyama-

tok zajlanak Jakab László vezetésével. 

bővebben a 8. oldalon 
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usztadobos község közmunkaprogramja láthatóan sokat fejlődött az évek során. A faluban szá-
mottevően sok embernek teremt munkalehetőséget a program, közmunkásként nagy számban 

vesznek részt a falu szebbé és jobbá tételében. Barabás János, a közmunkaprogram irányítója be-

szélt a tapasztalatokról, az elvégzett munkáról, a dolgozókról és a jövőbeni tervekről. 

 

Pár éve segítem már a község közmunkaprogramját 

és elmondhatom, hogy javarészt meg vagyok eléged-

ve a munkavégzéssel. A kezdetekben akadtak „kelle-

metlenségek”, amelyeket igyekeztünk korrigálni, úgy 

gondolom, hogy sikeresen. Mivel meglehetősen nagy 

létszámot foglalkoztatunk a közmunkaprogramunkban, 

kisebb incidensek előfordultak, amelyeket orvosolni 

kellett. Nagy fáradalmak árán, sok erőfeszítéssel ala-

kult ki a jelenlegi helyzet. A közmunkások számára az 

idáig vezető út nem volt könnyű. Fel kellett zárkózniuk, 

beilleszkedni, megszokni az elvárt munkamorált és 

nem utolsó sorban elfogadni egymást. Nem tagadom, 

hogy szigorú vagyok, ha munkáról van szó, és ezt 

eleinte nehéz volt számukra elfogadni. Mostanra 

azonban hozzászoktak, és úgy érzem, hogy ezt a fel-

fogást és kapcsolatot szinten tartva sikerül a további-

akban is problémák nélkül folytatnunk a már megkez-

dett munkát. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 

mindkét félnek jó legyen, minden problémát meg tu-

dunk oldani.  

A közmunkaprogramban zajló munkavégzésről kizáró-

lag jó véleménnyel vagyok. Sokan tudják szakképzett-

ségüket kamatoztatni, és legjobb tudásukat nyújtva 

vesznek részt a legkülönfélébb munkákban. Mindig 

igyekszünk a létszám teljes kihasználására a közmun-

kaprogramban, hogy ezzel is elősegítsük az emberek 

könnyebb megélhetését. Odafigyelünk, hogy minél 

több ember tudjon dolgozni és ezáltal pénzt tehessen 

le otthon az asztalra. Mi 

magunk is próbáljuk jutal-

mazni dolgozóinkat az 

elvégzett jó munkáért cse-

rébe, például közös 

bográcsolásokkal, ame-

lyek – úgy gondolom – 

igazán jó érzéssel töltik el 

őket is. 

A közmunkában végzett feladatokhoz, munkálatokhoz 

lehetőség szerint igyekszünk minél több gépet besze-

rezni. A mezőgazdasági munkavégzéshez sikerült 

Kubutu talajmarót vásárolni, amelyre igen nagy szük-

ség volt az uborka termesztése, permetezése és a 

talajmaró munkálatok során. Ezen kívül sok más gépet 

is beszereztünk már, mint például ekét, vetőgépet, 

pótkocsikat, utánfutókat, új MTZ-t, TZ4K kistraktort és 

a továbbiakban is azon vagyunk, hogy a faluban el-

végzendő munkákhoz szükséges, még hiányzó gépe-

ket pótoljuk; jelenleg folyamatban is van egy oldalazó 

szárzúzó beszerzése. A műhely szerszámainak felsze-

reltségét is igyekszünk bővíteni, a hiányosságokat 

minél gyorsabban pótolni, hogy a szakemberek még 

jobb munkát tudjanak végezni.  

A közmunkaprogrammal kapcsolatban szeretném 

megjegyezni, hogy a műhelyben történő karbantartási 

munkálatokhoz sikerült egy szakmailag igazán ütőké-

pes csoportot kialakítani, akikkel a faluban történő 

bármilyen munkát gond nélkül el tudjuk végezni, le-

gyen szó akár faipari, villanyszerelési, vízszerelési 

vagy lakatosmunkákról. Úgy gondolom, hogy meglehe-

tősen jó kapcsolatot ápolunk egymással, és kiemelke-

dő a munkaviszonyunk.  
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Szeretném megköszönni a csoportvezetőknek is a 

munkájukat, hogy mindig megfelelő segítséget kapok 

tőlük a munkaszervezések és az irányítások során. 

Remélem, hogy a jövőben is tovább segítik a munká-

mat, hiszen nélkülük nehéz lett volna ilyen eredmé-

nyeket elérni. Ezért számítok a támogatásukra, segít-

ségükre, hogy együtt, összefogva tudjuk a kitűzött 

célokat elérni.  

Nem utolsó sorban szeretném megköszönni az ubor-

kaföldeken dolgozók, a mezőgazdasági munkát vég-

zők munkáját, akik a nagy melegben ugyanúgy, rendü-

letlenül dolgoztak. A mezőgazdasági részlegnek 

köszönhetően szépen gyarapodott községünk. 

Közmunkásaink közül sokan túlteljesítik a rábízott 

munkák mennyiségét. Segédmunkás munkabért kap-

nak ugyan, mégis igyekeznek szakmai képzettségüket 

adva, teljes odaadással elvégezni a feladatokat, amit 

igyekszünk is honorálni. 

Szeretném, ha közmunkásaink éreznék, hogy a falu 

szépítése nekik is köszönhető, kezeik által fejlődünk 

és gyarapodunk. Szeretném megköszönni az egymás-

hoz való türelmet, és bízom abban, hogy ha a további-

akban is így tudunk együtt dolgozni, akkor csak jó 

eredményeket leszünk majd képesek elérni, hiszen 

mindezen munkák értékét Pusztadobos község fogja 

majd kamatoztatni.  

Jó munkát, jó egészséget és kitartást kívánok! 

 

 közmunkaprogrammal kapcsolatos teendők során számos adminisztrációs feladat elvégzése is szük-

séges, amelyek legalább olyan nagy munkák, mint a kétkezi tevékenységek. A papírmunkánál elen-

gedhetetlen a megfelelő szervezés, az adatok pontos és körültekintő lejegyzése. Molnár Ágnes, az 

adminisztrációs munkafolyamatok szervezője beszélt a közfoglalkoztatás során folyó háttérmunkákról. 

 

 Milyen feladatokat kell ellátniuk a közmunkaprogram-
mal kapcsolatban? 
 

 Megannyi adminisztrációs feladattal jár a közmunka-
program, amelyeken Jóni Mónikával ketten dolgozunk. 
Minden reggel fél nyolckor jelenléti ív kitöltésével kezd-
jük, és délután négy órakor ugyanezzel zárjuk a napot. 
A munkanapló vezetése is a rendszeres teendők közé 
tartozik. Minden egyes programhoz külön munkanapló 
készítése szükséges, amelyekben a napi munkafo-
lyamatokat vezetjük fel, és azt, hogy hány fővel dol-
goznak a csoportvezetők az adott projektben. Fotókkal 
is dokumentálnunk kell minden tevékenységet, így a 
munkafolyamatok állandó fényképezése is mindenna-
pos teendő. 
A szabadságok – amelyeket a közmunkások a cso-

portvezetőiktől kérhetnek – rögzítésével szintén mi 

foglalkozunk, ahogyan az ellenőrző napló egész éves 
vezetésével is.  
A mi feladatunk a mezőgazdasági termékek konyhai 
beszállítása során a szállítólevelek kiállítása, illetve  

a készletnyilvántartás a gázolajról és a tűzifáról.  
 

 Milyen közmunkával kapcsolatos ellenőrzések 
történnek, és milyen eredménnyel zárulnak ezek? 
 

 A munkaügyi központtól egészen a Belügyminisztéri-
umig terjed az ellenőrző szervek látogatása. (Persze, 
köszönhetően az egyik pusztadobosi lakos rosszindu-
latú bejelentéseinek.) Minden évben megtörténik az 
ellenőrzés, amely során a közmunkával kapcsolatos 
adminisztrációt nézik át. Kérik a munkanaplót; tájékoz-
tatást a szabadságokról, csúsztatásokról, táppénzről; 
pontos adatokat az aznapi munkavégzésről és a dol-
gozók számáról. Bátran mondhatom, hogy az ellenőr-
zések során nem szoktak hibát találni. Apró pontatlan-
ságok ugyan előfordulnak, de ezek mind olyanok, 
amelyek pillanatok alatt kiküszöbölhetők, mi pedig 
mindig tanulunk belőlük. Ezeket leszámítva azonban 
mindig mindent rendben találtak, sosem volt probléma 
a közmunkaprogrammal kapcsolatos ellenőrzéseknél. 
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már az előző években is sikeres mezőgazdasági program részeként idén is elsősorban a főzéshez 
szükséges zöldségfélék termelése zajlik a községben több helyen, miközben a piacra termelés is 
hatékonynak bizonyul. A termelési folyamatokról és a tervekről kérdeztük Bíró Jánost, a mező-
gazdasági részleg vezetőjét. 

  Milyen mezőgazdasági kultúrákat termesztenek? 
  Többféle kultúrnövény előállítása történik a mező-
gazdasági programban, amelyek elsősorban a 
konyha alapanyag-ellátására szolgálnak. Uborkát, 
paprikát, paradicsomot, káposztát, hagymát, karalá-
bét, sárgarépát és burgonyát termesztünk immár 
harmadik éve. 
A legkardinálisabb ezek közül az uborka, amely 
nem csak konyhai alapanyagként szolgál, hanem a 
Dunakiliti konzervüzemnek is szállítjuk eladásra. Az 
uborka termesztése két kertben, összesen 10 000 
méteren folyik. 
  Mennyi volt az uborkatermés ebben az évben? 
  Az össz.évi termés 1700-1800 mázsa között 
mozgott, amely jelentős teljesítmény, hiszen a tava-
lyi átlagot meglehetősen felülmúltuk. Ebben pedig 
kiemelkedően fontos szerepet játszott az asszonyok 
odaadó és ügyes kezű munkája. 

  Hogyan halad a gyümölcstermesztés? 
  Egyre jobban, az idő múlásával kezdünk belerázód-
ni. Második éve van már almásunk, amely ugyan 
még csak apróbb fákkal rendelkezik, de azok ter-
méseit már tudjuk hasznosítani a gyerekek étkezte-
tésénél. Tavaly pedig a szilvás ültetése is létrejött. 
  Milyen tapasztalatai vannak a mezőgazdasági 
munkát végző asszonyokkal kapcsolatban? 
  Nagyon jó viszonyt ápolunk az asszonyokkal. Mint 
minden munkahelyen, kisebb súrlódások természe-
tesen nálunk is előfordulnak, de a problémákat min-
dig meg tudjuk beszélni. Köszönet illeti őket a két-
kezi munkájukért, hiszen nélkülük nem tartanánk 

ott, ahol most tartunk. Az eredményt – amely magá-
ért beszél – közösen értük el. 
Három segítőmnek, Horváth Lajosnak, Haga Mi-
hálynak és Zámbó Györgynek is szeretnék köszöne-
tet mondani, akikre mindig számíthatok és maximá-
lisan meg vagyok velük elégedve. 

  Milyen tervei, elképzelései vannak a jövőt illetően? 
  Először is nagyon szeretném, ha a falu vezetése 
változatlan maradna, mert ha folytatjuk ezt az utat, 
jövőre még jobb lesz. Jövőbeni elgondolásunk sze-
rint ugyancsak az uborkára fektetnénk a hangsúlyt, 
hiszen annak minden nyeresége a falu fejlesztésére 
megy. A falu lakóinak is látniuk kell, hogy ezt nem 
szabad veszni hagyni. 

Más növények termesztését is kipróbálnánk, mint 
például a bodzát, vagy a paprikát, amelyet 2500 
méteren képzelünk el. Az eddigi utánajárások azt 
bizonyítják, hogy kellő piac lenne rá, amely a falu 
érdekét jobban szolgálná, hiszen a mezőgazdasági 
rész nagyon sok nyereséget hoz. 
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akatosmunkával kapcsolatos teendők sokasága folyik nap mint nap a Polgármesteri Hivatal mögötti 
műhelyben. Az itt dolgozók mindannyian községünk szépítéséhez és fejlesztéséhez járulnak hozzá 

értékes és hasznos munkájukkal. A lakatosműhelyben dolgozó kis csapat vezetője, Horváth La-
jos nyilatkozott az itt folytatott minden napos munkálatokról. 

 

 Milyen feladatokat lát el a településen? 
  Az én feladatom nagyon összetett, sok mindennel 
foglalkozom. Első és legfontosabb a lakatosmunka 
teendők, amelyeket a műhelyben végzem. Ezen 
kívül festéssel kapcsolatos munkák és a vízszerelés 
tartozik még a kötelességeim közé.  

Konkrétan a kultúrház vizesblokkjának kiépítése, az 
iskolában a szivattyú beépítése és a fúrott kutak 
működésbe hozása is az én feladatom volt. Leg-
utóbbi teendőim az uborkaültetvénnyel voltak kap-
csolatosak: a csepegtetőrendszer kiépítése, az 
öntözés és az ezzel összefüggő permetezés. 
  Milyen jövőbeni elképzelései vannak községünket 
illetően? 
  Sok olyan szakember dolgozik jelenleg – mind 
famegmunkálás, mind lakatosmunka vagy kőmű-
vesmunka terén – akik nélkül nehéz lenne a felada-
tokat ellátni. Ezek az emberek pedig sokat tudnak 
hozzátenni a falu fejlesztéséhez, ami fontos. A gép-
park is szépen felszerelt és egyre gyarapodik. Egy 
jól működő társasággal ezt a kijárt utat kellene foly-
tatni. 

 

 

 

z előző évben sikeresen megkezdett földút karbantartási munkálatok idén tovább folytatódtak – 

nem csak a falun belül, hanem külterületen is. Lemák János, a mezőgazdasági földutas prog-
ram csoportvezetője nyilatkozott a munkálatokról, a tervekről és csapatának helytállásáról a 
feladatok során.  

 

 Milyen munkálatok fűződnek az Ön és csapata 
nevéhez? 
  Tavaly márciusban tűzifagyűjtéssel kezdtünk, aztán 
az idő javulásával a község külterületén futó mező-
gazdasági utakat tettük rendbe, és alakítottuk járha-
tó útvonalakká. Számos helyen tökéletesítettük a 
bekötőutak lejáratait, amelyeket zúzott kaviccsal 
raktunk ki. 

Tavaly decem-
berben indult el 
a fakitermelés, 
amely még 
idén február-
ban is folytató-
dott. Majd 

megkezdődött 
a fűtésre hasz-
nált fa és gally 
darálása is, 

ami egész tavasszal zajlott. A futballpálya mögötti 
mogyorós rendberakása, tuskózás és a terület mű-
velhetővé tétele is a mi feladatunk volt. 

Ezeken kívül az utak mellett vízlevezetőket és víz-
szikkasztókat készítettünk, és természetesen az 
utak tisztítása a rendszeres munka része. A külterü-
letek parlagfű irtásában és a hulladékszedésben is 
aktívan részt veszünk. 
 

 Jelenleg milyen munkákat folytatnak? 
  A legfontosabb munka most a temető és környéké-
nek rendbetétele. Tavaly júniusban kezdődtek el az 
ezzel kapcsolatos munkálatok. A temető melletti 
úton cserjeirtás és hulladékszedés volt ehhez az 
első lépés. Októberben elindult a kerítéshez a be-
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tonalap elkészítése, az oszlopok leállítása és a hát-
só rész teljes drótos bekerítése. Idén a lakatosok a 
betétek legyártásával foglalkoztak, ami jelenleg is 
folyamatban van.  
A temető melletti út elkészítése a legnagyobb fel-
adat jelenleg. Januárban hordtuk el a Polgármesteri 
Hivatal udvarán fekvő köveket, amelyek összetörve 
az útalapba kerültek. Úgy néz ki, hogy végre sikerül 
egy normális, járható utat készíteni erre a területre 
is. 
  Milyen a csapat, amellyel dolgozik? 
  Úgy gondolom, hogy a mi munkánk meglehetősen 
nehéz. Nem csak egy területen dolgozunk, minden-
hol ott vagyunk, ahol szükség van ránk. Megkövete-
lem a folyamatos és pontos munkát, az elvem az, 
hogy amit elvégzünk, az a lehető legjobban legyen 
kivitelezve. A csapatom tudja, hogy milyen elvárása-
im vannak, tudomásul vették és legjobb tudásuk 
szerint teljesítenek. Köszönettel tartozom nekik a 
kemény munkájukért, amely főleg a külterületi teen-
dők során mutatkozik meg, ahol az időjárás viszon-
tagságainak is jobban ki vagyunk téve. Én magam 
is igyekszem a segítségükre lenni az ilyen helyze-
tekben, mindig sátrat készítek nekik, hogy legyen 
hová menekülni az eső elől, ha arra kerül a sor. 
A csapaton belül nincs veszekedés, nagy össz-
hangban tudunk dolgozni, kordában tudom őket 
tartani, és ami fontos, hogy mindig mernek szólni, 
ha problémájuk van. Odafigyelek arra is, hogy 
együtt maradjuk. Bármilyen munkához kell is segít-
ség, együtt csináljuk. Meg vagyok velük elégedve 
és a csapat munkájának minőségét is kiemelkedő-
nek érzem. 
  A legkülönfélébb közösségi programokban vállal 
mindig aktív szerepet. Miért? 
 

 Így igaz, aktívan közreműködöm mindenféle 
közösségi rendezvényen. Nem kötelességből vagy 

kényszerből, szó sincs róla. Egyszerűen csak szíve-
sen veszek részt olyan eseményeken, amelyek cél-
ja előrelendíteni a közösséget vagy akár a falut. 
Ilyenkor időt és fáradtságot nem nézve, mindig 
igyekszem odatenni magam. 
 

 Milyen jövőbeni tervei, céljai vannak? 
  Rövid távú terveket tudok csak mondani, hiszen a 
hosszú távú dolgok nem minden esetben rajtunk 
múlnak. Jelenleg a temető melletti út elkészítése a 
nagy feladat. Úgy gondolom, hogy nem csak a te-
mető végéig fog tartani, hanem tovább folytatódik, 
akárcsak a dobosi úton egészen a felüljáróig. A 
temető hátsó bejáratának betonozása vagy térköve-
zése is tervben van. 

Pillanatnyilag a kerítés és a most készülő út közötti 
terepet kell előkészítenünk, hiszen oda egy parkolót 
szeretnénk kialakítani. 
Számunkra főként az utak minőségének javítása az 
állandó cél. Mindig ugyan nem lehet mindent kar-
bantartani, de igyekszünk, és külterületen is bizonyí-
tottunk már, hogy képesek vagyunk járhatatlan uta-
kat járhatóvá tenni. Régen nagyon nehéz volt kijutni 
külterületre, most azonban személyautóval is lehet 
közlekedni a legtöbb úton. Mindezek elérése pedig 
nagy és hosszadalmas feladat. 
 

 

 

 kőműves munkák elengedhetetlenek egy-egy építkezésnél vagy felújításnál, községünkben pedig 
számos helyen van szükség a megfelelő kőműves szakmunka elvégzésére. Vékony Sándort kér-
deztük a faluban végzett és jelenleg is folyó teendőiről. 

 

 Milyen kőművesmunkák elkészítésére volt szükség 
eddig a községben? 
  Nehéz is hirtelen összeszedni mennyi mindent 
csináltunk már, hiszen számos helyen volt szükség 
a munkaerőnkre. A posta előtti rész betonozása, a 
Bocskai úti árkok elkészítése vagy a buszforduló 
kiegészítése a gépjárművek könnyebb kanyarodása 
érdekében mind a mi feladataink voltak. Betonala-
pot készítettünk az óvoda előtti kerékpártárolóhoz, a 
Kastélykertben felállított filagóriához, és két busz-
megállóhoz is. A Szeretet ösvény bejáratának elké-

szítésében is részt vettünk, és a futballpálya öltöző-
jének külső kőporo-
zását csináltuk még. 
Jelenleg elsősorban 
a temető körüli mun-
kák zajlanak. A kerí-
tés felállítása még 
folyamatban van, 
akárcsak a járda 
elkészítése a temető 
mellett. 
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 Hogyan értékeli a csapaton belüli összhangot? 
  Minden téren megvan az egyetértés és az össz-
hang. Egy nagyon összeszokott csapat vagyunk, 
sosincs veszekedés, kitűnően tudunk együtt dol-
gozni. Látjuk, hogy a munkánknak van értelme és 
célja, ez pedig még jobban lelkesít minket, és sar-
kall a jobb teljesítményre. 

 
A nagyobb munkálatok során Lemák Jánossal és 
csapatával is együtt szoktunk dolgozni, a temető 
körüli teendők például a kettőnk irányításával zajlot-
tak és zajlanak most is, és a Dózsa György úti árok-
javítást is együtt oldottuk meg. Egy közösség va-
gyunk, összetartunk és összefogunk, ha szükség 
van rá.  
  Milyen tervek vannak kilátásban? 
  A temetőnél még mindig van min dolgozni. A kerítés 
készítése jól halad, mindenki láthatja, hogy igazán 
szép munka van készülőben. A temető előtti kereszt 
lábazatának felújítása, konkrétan körbebetonozása 
van tervbe véve, illetve az árokszakasz elkészítése.  
Ezeknek a munkáknak az elvégzése mindig öröm-
mel tölt el, szívesen csinálom. Látványos és mara-
dandó alkotások ezek, nagyon jó érzés látni, ahogy 
szépül a falu, amelyhez a mi munkánk is hozzájárul.  

 

 

astélykertünk Pusztadobos egy olyan látványossága, amelyre igazán büszkék lehetünk. A közsé-
günkbe látogatók mindig szép szavakkal illetik, és szívesen töltik itt idejüket akár egy-egy ren-
dezvény alkalmával. Rostás János, a kastélykerti munkálatok vezetője beszélt a park körüli teen-

dőkről. 

 

 Milyen munkálatok folynak jelenleg a Kastélykert-
ben? 
  A legfontosabb feladat most a Közösségi Park 
területén a folyamatos takarítás. Gereblyézés, sep-
regetés, gesztenye összegyűjtése és falevelek elta-
karítása zajlik. Még mindig szükséges a fűnyírás, és 
vannak olyan virágok, amelyeket locsolni kell, mint 
például a muskátlit.  

A szemét eltakarítására külön ember ügyel, hiszen 
nagyon fontos, hogy mindig tiszta legyen a Kastély-
kert. A környezet igény szerinti rendben tartása 
azonban állandó feladat. A park és területe ezáltal 
mindig szépen gondozott, ügyelünk arra, hogy fo-
lyamatosan rendben tartsuk. 

 A Kastélykert területén dolgozókkal kapcsolatban 
milyen tapasztalatai vannak? 
  Általában tíz ember munkálkodik a parkban. Senkire 
sincsen panasz, ügyesen dolgoznak, szorgalmasak, 
igazán könnyű velük együttműködni. Nem lehet 
kiemelni egy-két embert, mindenki kiveszi a részét a 
munkából, és a kéréseket is gond nélkül végrehajt-
ják. Teljes mértékben meg vagyok velük elégedve. 
  Milyen jövőbeni tervei vannak a parkot illetően? 
  Nem könnyű 
most konkrét 
terveket mon-
dani. Ötletek, 
elgondolások 
természetesen 
vannak, sok 
mindent sze-
retnénk meg-
valósítani. 
Szemmel lát-
ható a fejlődés, nem csak a Kastélykertben, hanem 
az egész faluban, amelyet tovább kell vinni. Hiszem, 
hogy a vezetés – amely sokat tett már a faluért – 
változatlan marad, hiszen a Kastélykert tekintetében 
így tudnánk folytatni a már régen megkezdett mun-
kát. 
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Mi igyekszünk folyamatosan rendben tartani, 
amelynek az eredménye is megvan, hiszen más 
településekről érkezőktől mindig elismerő szavakat 
kap szépsége és gondozottsága miatt, az augusz-

tusi Közösségi Napon pedig külföldi vendégeinktől 
is számos dicséretben részesült. Büszkék vagyunk 
tehát a Kastélykertre, amely fel van virágosítva úgy 
emberekkel, mint virágokkal. 

 

 

 település belvízrendszerének felújítása és a meglévő vízelvezetők tisztítása, az árkok javítása, il-
letve a szilárd burkolattal ellátott utak körüli teendők fontos munkafolyamatok a településen. Ezen 
munkálatokról és a jövőbeni tervekről kérdeztük Jakab László csoportvezetőt. 

 

 Milyen aktuális munkákat folytatnak most? 
  Jelenleg a József Attila utcán dolgozunk, ahol az 
árok- és útjavítás van folyamatban. Ez egy komoly 
feladat volt az önkormányzat részéről, hiszen az 
árok meglehetősen elhanyagolt állapotban állt, a 
bejáratoknál nem volt átfolyó gyűrű sem. Ezeket 
most pótoltuk, akárcsak a mederlapot, amely a ko-
rábbi, egyszerű földi árkokat váltotta fel, és korsze-

rű, U alakú mederlapok kerültek ezek helyére. A 
munkálatok jól haladnak, az elkészültség pillanatnyi-
lag körülbelül 70%-nál jár. 
A József Attila utca mellett a Szeretet ösvény Kos-
suth utca felőli lejáróját készítettük még el a közel-
múltban, amely rendkívül balesetveszélyes volt. 
Most sikerült balesetmentessé tenni, illetve a csa-
padékvíz-elvezetést is meg tudtuk oldani ezáltal. 
  Hogyan értékeli a csapatában dolgozók munkáját? 
  Tíz ember dolgozik, akik között vannak ácsok, 
kőművesek és segédmunkások is. Az ácsok előre-

gyártják a zsalu-
kat, miközben a 
többiek beto-
noznak, minden-
kinek megvan 
tehát a maga 
feladata. Az 
egész csapattal 
meg vagyok 
elégedve, mind-
annyian jól dolgoznak. Mindenki megérti egymást a 
brigádon belül, nagy az összhang. Ütemesen dol-
goznak és a hiányzásokra sem lehet panaszom, 
hiszen rendszeresen megjelenik mindenki munka-
időben, nagyon kevés mulasztással.  
  Milyen elképzelései vannak a jövőre nézve? 
  Számos tervünk van, amely megvalósításra vár. 
Ilyen például a József Attila utca teljes kijavítása, 
amivel egy komoly út jönne létre, amely kivezet az 
ott lévő sártengerből. Emellett a csapadékelvezetés 
is megtörténne ezen a helyen, amely különösen 
fontos, hiszen korábban elég sok gondot okozott. 
Szeretném, ha a jelenlegi vezetés maradna, hogy 
folytathassuk a négy éve megkezdett munkákat. 
Sok korábbi terv teljesült már, mint például a Dózsa 
György utca tavalyi munkálatai, ahol a föld árkok 
lefolyóit kitisztítottuk, akárcsak a Petőfi utca eldugult 
lefolyóit. Ezekhez hasonlóan szeretnénk tovább 
folytatni a kitűzött célok megvalósítását. A közeljö-
vőben elkészül még az Ifjúság utca kijavítása is. 
Jövőre soron következik a Móricz Zsigmond utca és 
a Virág tér aszfaltozása is. Legalábbis ilyen terveink 
vannak. 

 

elepülésünk közmunkásai az Önkormányzati Konyhának is segítséget nyújtanak a különféle be-
főzések és egyéb munkálatok során, nagy segítséget nyújtva ezzel a konyha dolgozóinak. Ezekről 

a munkafolyamatokról kérdeztük Tóth Józsefnét, a konyha főszakácsát. 
 

  Milyen munkák folynak a konyhán, amelyekben a 
közmunkások is részt vesznek? 
  Folyamatosan akad olyan munka, amiben segíteni 
tudnak.  Legnagyobb részben a befőzések alkalmá-
val vesszük igénybe a munkájukat. Készült már a 

konyha számára ba-
rack-, meggy- és szil-
vabefőtt, raktunk be 
uborkát és vegyes vá-
gottat, sűrített paradi-
csomot, lecsót, különfé-
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le lekvárokat (őszibaracklekvár, meggylekvár, bo-
dzalekvár) is, illetve szörpök is készültek már bo-
dzából és meggyből. Ezeken kívül zöldbabot, fejtett 
babot és borsót szoktunk lefagyasztani. 
Ezen feladatok során mindig számítunk a közmun-
kások segítségére. Megmossák az üvegeket és 
előkészítik azokat a berakáshoz; babot, borsót fej-
tenek; zöldséglevelet tisztítanak; előmossák a gyü-
mölcsöket, zöldségeket, és konyhakészre dolgoz-
zák fel őket, illetve a káposztataposásnál is aktívan 
besegítenek. A lekvárfőzés alkalmával szilvát, 
meggyet magvalnak; a vegyes vágottnál segítenek 
az önkormányzat által megtermelt káposzta, papri-
ka, uborka, hagyma összevágásában, így nekünk 
már csak az üvegbe rakás a dolgunk. 
  Milyennek látja a közmunkások munkáját? 
  Ügyesek és segítőkészek. Sosem volt velük gond, 
időben jönnek, rendesen ellátják a feladatokat, és 
úgy látom, hogy szívesen is segítenek. A befőzések 

általában nem kis munkák, hiszen több alkalommal, 
és meglehetősen nagy mennyiségben történnek, 
több mázsáról van szó. Ezért is jönnek olykor több 
napra és többször is. Nagy segítség számunkra a 
munkájuk. 
Jövőre szeretnénk a konyha készletét és kínálatát 
bővíteni; lehetőség szerint többféle befőttet készíte-
ni többféle gyümölcsből. 

 

 

zámos gyönyörű és praktikus, fából készült használati tárgy díszíti településünk különböző pont-
jait és intézményeit. A faipari munkával kapcsolatos teendőket egy kisebb csapat látja el közsé-
günkben, amelyekről Bereczkei Gábor csoportvezetőt kérdeztük. 

 

 Kik a csapat tagjai? 
  Fehér László, Csonka Bertalan és én alkotjuk ezt a 
csapatot. Hárman dolgozunk azon fából készült 
használati tárgyak elkészítésén, amelyekre a tele-
pülésnek szüksége van. Mivel a csapat meglehető-
sen kicsi, jól megértjük egymást, és könnyen tudunk 
együtt dolgozni. Szerencsére megvan az összhang, 
ami nagyon fontos a munkánk során. 
  Milyen munkákat készítettetek eddig? 
  Összeszedni is nehéz, annyi mindent lehetne 

felsorolni. Buszmegál-
lókat készítettünk, a 
Kastélykertben filagó-
riát, polcokat a hivatal-
ba és a gyerekházba, 
kertek bekerítése cél-
jából kapukat fából.  
Az óvodában rendsze-

resen javítunk és karbantartunk, radiátorvédőket és 
új padokat készítettünk, kicseréltük a zárakat, az 
udvar fajátékait javítottuk és újrafestettük. 
A rendezvényeket is mindig segítjük munkánkkal, 
színpadot barkácsoltunk, az augusztusi Közösségi 
Napra tizenhárom praktikus, összecsukható asztalt 
csináltunk, és a sátrak is a mi alkotásaink. 

  Milyen tervek vannak előkészületben? 
  Számos tervünk van, a közeljövőre vonatkozóan, 
például a régi hulladéktárolók javítására készülünk. 
Szeretnénk ezeket a már elkezdett szép és hasznos 
dolgokat folytatni, amelyek a falut szépítik. 
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ézműves termékekből sincs hiány településünkön, amelyeket a legkülönfélébb ajándéktárgyak-

ként, díszítőelemekként, vagy praktikus használati tárgyakként alkalmazunk számos területen. 
Baráth Sándorné, Siska Sándorné és Kozmáné Siska Mariann gondoskodnak a szebbnél 

szebb kézműves alkotásokról. 

  Mióta érdeklődik a kézimunka iránt? 
 

 B.S.-né: Odahaza szabadidőmben mindig is 
szívesen csinálgattam. Ez olyan elfoglaltság, ami-
ben igazán otthon érzem magam. 
 
S.S.-né: Engem attól kezdve foglalkoztat igazán, 
amióta itt dolgozom. Azelőtt nem nagyon készítet-

tem efféléket, de most már egyre jobban érdekel, és 
szeretem is. Ezért is tölt el örömmel, hogy ezt a 
munkakört betölthetem, és nagy odaadással dolgo-

zom a színes alkotásokon. 

K.-né S.M.: Mindig is érdekelt, nem véletlenül ez a 
szakmám. Örülök, hogy hasznosítani tudom a meg-

szerzett tudásomat, és ezt a lehetőséget köszönöm 

szépen a Polgármester Úrnak. 

 Milyen munkákat készített eddig? 
 

 B.S-né: Kézi varrással és varrógéppel egyaránt 
dolgozom. Keresztszemest, kalocsai hímzést, kulcs-
tartófigurákat készítettem már, és szőnyeget is szőt-
tem. 
Nemrég készültek díszpárnák a Kastélykerti Gye-
rekházba. Díszcsillagokat is varrtam, most pedig 
különféle szaloncukrokon dolgozom, illetve a kéz-
műves asszonyokkal közösen megannyi munkát 
készítettünk már. 
S.S.-né: Számos darabot tudnék felsorolni, mint 
például az óvodások és az általános iskolás nyolca-

dik osztályosok 
ballagási tarisz-

nyáit, naplófedő-
ket, könyvjelző-
ket, 

üvegrevalókat 
vagy Rákóczi 
mintás párnát, 
terítőt. Sok min-

dent együtt ké-
szítettünk a 
kézműves dol-

gozókkal. Jelen-

leg a nyolcadikosok jövő évi ballagási tarisznyáit 
készítem. 

K.-né S.M.: Terítőket szegtem, köpenyt varrtam a 
takarító nőknek, lekváros üvegrevaló ajándéktár-

gyakat készítettem, és még számos apró-cseprő 
dolgot. Legutóbb szoknyákat és blúzokat varrtam, 

amelyeket a múlt heti tarpai Szatmár-Beregi Szilva-

napon avattak fel a pusztadobosiak. 

 Ha ki tudna emelni egy munkát, amelyre igazán 
büszke, melyik lenne az? 
 

 B.S.-né: 
Legkedve-
sebb alkotá-
som a tavalyi 
disznótorosra 
készült disz-
nójelmez, és 
a mikulásjel-
mezre is iga-
zán büszke 
vagyok. Szí-
vesen csinálom ezt a munkát, hasznos dolognak 
gondolom, szeretném ha tovább folytatódna, és 
ezzel a hagyományőrzés is megmaradna. A múlt 
hétvégén részt vettünk a tarpai Szatmár-Beregi 
Szilvanapon, ahol meg tudtuk mutatni alkotásainkat. 
Tetszett, ahogy a községek összefogtak ezen a 
rendezvényen, és örültem, hogy falunkat képvisel-
hettük. 
 
S.S.-né: Minden munkámat nagyon szeretem, de 
különösen közel állnak a szívemhez az általam 
hímzett zászlók, amelyeket idehaza a templomban 
is használnak, illetve Debrecenbe és a budapesti 
Szent Jobb körmenetre is magukkal vittek a 
pusztadobosi hívek. Kimondottan nagy öröm 
viszontlátni a képeken az alkotásaimat. 
 
K.-né S.M.: Számomra a legutóbbi blúzok és szok-

nyák a legkedveseb-

bek. Látom, hogy 
tetszik az emberek-

nek, pozitív visszajel-

zéseket kapok, és ez 
örömmel tölt el. Ép-

pen ezért szeretném 
tovább folytatni ezt a 

munkát, hiszen szá-
mos terv van még 
készülőben, amelye-

ket jó lenne megvalósítani. 

 


