
A mögöttünk hagyott két évtizedben a
Dömsödi Napok keretében adtuk át az arra
érdemeseknek a különböző kitüntetéseket.
A pandémia miatt tavaly és ebben az évben
sem rendeztük meg nagyközségünk bemu-
tatkozó rendezvényét, így most is az állam-
alapításunk emlékére rendezett ünnepségen
adtuk át a díjakat.

A Képviselő-testület Dr. Rókusfalvy Syl-
viának Dömsöd Díszpolgára címet adomá-
nyozott! A Doktornő jogosan érdemelte ki
elismerésünket, hiszen orvosként és közéle-
ti személyiségként is sokat tett Dömsödért,
az itt lakó emberekért!

Dömsödért Emlékérmet adhattam át id.
Pongrácz Józsefnek, aki a Polgárőrségben
végzett pótolhatatlan, önzetlen munkájáért
méltán érdemelte ki a kitüntetést!

A képviselők a Dömsöd Vállalkozója cím
birtokosának – ebben az évben – Burján And-
rás Attilát választották! Nemcsak az üzletében
tapasztalható családias légkör, hanem karitatív
tevékenysége miatt is érdemelte ki a címet!

A Szent István napi ünnepségen Muzs Já-
nos bizottsági elnök mondta az ünnepi beszé-
det, és Ő adta át a Szép Dömsödért emlékpla-
ketteket azoknak az ingatlantulajdonosoknak,
akik ápolt környezetükkel kiérdemelték azt!

Szomorú, de mostanában már rendszere-
sen meg kell emlékeznem egy-egy elhunyt
lakótársunkról. Szeptemberi írásomban a
közelmúltban eltávozott legidősebb polgá-
runktól, Nagy Ferenctől búcsúzom, aki 102.
évében hagyta itt a földi világot! Emlékét
megőrizzük!

„Pillanatok alatt” elrepült a nyár! Talán
azért éreztem nagyon rövidnek ezt a szá-
momra kedvenc évszakot, mivel a járvány
okozta korlátozások felszabadításával szin-
te repültek a napok, a hetek! Ugye milyen jó
volt a mögöttünk hagyott néhány korlátozás
nélküli hónap? Csak rajtunk múlik, hogy
így legyen ez a következő időszakban is! A
fertőtlenítés, a védőtávolság betartása segít-

heti az őszi védekezésünket! Ami még iga-
zán segíthet ebben, az az oltakozás! Nagyon
kérek mindenkit, aki még nem döntött az ol-
tás felvételéről, sürgősen gondolja át, és re-
gisztráljon oltásra! Most már a 12 év feletti
fiatalok is megkaphatják a védőoltást, így a
szülőket is arra kérem, hogy minél előbb
pozitív döntést szíveskedjenek hozni! Az én
két Dömsödön élő unokám már megkapta
mindkét oltást! Csak úgy mellékesen mon-
dom, én már a harmadikat is!

Amikor az írásom befejező sorait írom,
akkor már elrajtolt a 2021/22-es tanév, szo-
kás szerint millió problémával! Szerencsére
tantermi oktatással, amelyet pedagógusok,
szülők, diákok egyaránt nagyon vártak! Is-
mét szeretném felhívni a gépjárművezetők
figyelmét, hogy az iskolák, az óvodák köze-
lében különösen figyeljünk a közlekedő
gyermekekre! Köszönöm szépen! Igazán si-
keres tanévet kívánok minden dömsödi ta-
nulónak, pedagógusnak!

Szeptember első napján megkaptuk az
egészségügyi központ használatbavételi en-
gedélyét! Most már csak napok kérdése
lesz, hogy a birtokunkba kerüljön a műkö-
dési engedély is, amely szabad utat jelent a
költözködéshez! Kérem, szíveskedjenek fi-
gyelni a tájékoztatóinkat!

Szeptember első vasárnapja a nagyszülők
világnapja! Szeretettel köszöntök minden
Nagymamát és Nagypapát!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA

XXXI. évfolyam 9. szám

www.domsod.hu

2021. szeptember Ára: 250.- Ft

Pepe Peppinoo: A kikötő

Augusztus 20.-i ünnepi beszéd 3. o.

Augusztus 20-án elismerésben
részesültek 4-5. o.

Tüdőszűrés Dömsödön 4. o.

A Dömsödi HE 2021. évi 
horgászverseny kiírása 7. o.

Állatorvosi tanácsok 9. o.

Futópálya létesül LEADER 
támogatással 11. o.
Almavásár 14. o.

Gondolatébresztő 16. o.

Ta r t a l om

Szüreti mulatság 
2021. szeptember 25-én. 

Részletes tájékoztatás plakátokon 
és a közösségi oldalon.



2 XXXI.  évfolyam  9.  szám

Augusztus 20. képekben

Fotók: Vass

A „Szép Dömsödért” díjazottak fotói az újság 19. oldalán találhatók



Dömsöd Díszpolgára
Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testületének a Díszpolgári cím
adományozásáról szóló 6/2017. (IV. 21.)
rendeletének szövegéből

„Díszpolgári cím és annak adományozása
5. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,

attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztisztelet-
ben álló személyeket méltó elismerésben része-
síthesse, valamint személyüket és cselekedetei-
ket megfelelőképpen értékelve állíthassa példa-
ként a jelen és az utókor elé, „Dömsöd Díszpol-
gára” elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári
cím) címet alapít.”

Dr. Rókusfalvy Sylvia a ’90-es évek végétől
a III. sz. háziorvosi körzet nagy tapasztalatú or-

vosaként, magas színvonalon végezte felelős-
ségteljes munkáját.

Betegeivel kialakított kapcsolata garancia
volt a minél előbbi gyógyulásukra.

2006 őszétől kezdve két cikluson keresztül,
nagy szavazatszámmal megválasztott képvise-
lője volt településünknek. Képviselői tevékeny-
ségét egyébként sem könnyű munkájával nagy-
szerűen összehangolta. Képviselői tiszteletdíjá-
nak felajánlásával tevékenyen részt vett telepü-
lésünk szebbé tételében. Gesztusával a közterü-
letekre kihelyezett padokat újítottuk fel. 

A Dömsödi Hírnökben és más fórumokon is
jelentős egészségfelvilágosító munkát végzett. 

A pandémia idején – háziorvos kollégáival
együtt – nagy hozzáértéssel, időt nem kímélve
kezelte és oltotta a körzetéhez tartozó betegeket!

A doktornő két évtizeden keresztül nagy se-
gítséget nyújtott önkormányzatunknak a knüll-

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Ünneplő Közönség, kedves Döm-

södiek!
Juhász Gyula gondolatainak megosztásával

szeretettel köszöntöm mindannyiukat.
Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünne-

pe, megemlékezés az államalapításról és az ál-
lamalapító Szent István királyról. A mai nap tör-
ténelmünk legrégebbi hagyományaira visszave-
zethető megemlékezés, mely egyben a független,
keresztény magyar államalapítás emléknapja is.

Augusztus 20-a nemcsak az országon belüli
magyarság ünnepe. Államalapító királyunkról a
határon túli magyarok is megemlékeznek. Mi-
lyen is volt Ő? Hatalmas elszántsággal, ugyan-
akkor végtelen alázattal szolgálta nemzetét.
Nélkülözött mindenfajta öncélúságot, biztonsá-
got, hitet, jövőképet adott az országnak. Nem
szabad elfelejtenünk, az államalapítással Szent
István elindította a magyarságot egy úton, az
azonban rajtunk múlik, hogy mi ebből mit ha-
gyunk örökül!

1021 évvel ezelőtt a magyar nép államot és
hitet választott, szakítva a pogány szokásokkal.
Szent István király  döntéseivel kijelölte helyün-
ket Európában, államot teremtett a magyar nép-
nek, a magyar hazának. Megadta a magyar
nemzet hitvallását és küldetését: „lenni kell Eu-
rópa szívében, a Kárpát-medencében egy erős,
független és szabad országnak.”

Vitathatatlan, hogy jó döntést hozott, ma is itt
vagyunk!

Kedves Megemlékezők!
István az, aki a magyar nép letelepítésével, az

államalapítással otthont, hazát adott nekünk.
Neki köszönhetjük, hogy büszkén mondhatjuk:
Hazánk itt van a Kárpátok alatt, és népünk a ma-
gyar!

Nem szabad elfelejtenünk, hogy kik va-
gyunk, honnan jöttünk, hogyan váltunk Európa
közepén kicsiny, de megmaradni képes ország-
gá, nemzetté. Megmutatta népünknek azt az
utat, amelyen járva több mint 1000 évig meg tu-
dott maradni nemzetünk. Az Ő igazi nagysága
abban rejlik, hogy függetlenséget, tekintélyt
biztosított a magyarságnak .

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Szeretném megosztani Önökkel, hogy ne-

kem életem különböző szakaszaiban mit jelen-
tett augusztus 20-a.

Kisgyermekként egyértelmű volt, hogy me-
gyünk fürödni, mert azt mondták, ez a nyár
utolsó napja, ezután már elromlik az idő, jön-
nek a hűvösebb napok, kezdődik az iskola.
Az iskolában azt tanultam, hogy ez a nap az
alkotmány ünnepe, ami akkor számomra nem
sokat jelentett.

Szóba került az is, hogy az új kenyér ünnepe.
A kenyér a magyar ember számára mindig is az
életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Az-
zal, hogy nemzeti színű szalaggal átkötött ke-
nyérrel ünnepelünk, kifejezzük, hogy a haza és
az élet összekapcsolódik.

Később már az államalapítás ünnepéről és I.
Istvánról tanultunk. Jött a rendszerváltás, meg-
változott az ünnep jellege, I. Istvánból Szent Ist-
ván király lett.

Kedves Megjelentek!
A magyar államalapítás ünnepe egyaránt al-

kalmas a múltra való emlékezésre és a jövőbete-
kintésre.

Mi, akik most itt vagyunk, megérthetjük,
hogy rajtunk múlik, hogyan tudjuk együtt fej-
leszteni, mások számára is vonzóvá tenni Döm-
södöt. Meggyőződésem, hogy hazánkból és ben-
ne Dömsödből is akkor lesz virágzó ország és
virágzó település, ha minden jóakaratú ember
összefog, s miután kitűztük közös céljainkat, se-
gítjük egymást e célok elérésében.

Legyünk büszkék több mint 1000 éves örök-
ségünkre, és járjunk emelt fővel a „Szent Istvá-
ni” úton !
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waldi testvértelepülésünkkel folytatott kapcso-
lat ápolásában. 

Kiváló családorvosi munkája és közéleti te-
vékenysége arra inspirálta Dömsöd Nagyközsé-
gi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy
Dr. Rókusfalvy Sylviának „Dömsöd Díszpolgá-
ra” címet adományozzon!

Dömsödért
Emlékérem

Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2017. (IV. 21.) rende-
letéből:

10. § (1) Dömsöd nagyközség nagyra becsüli
a település szolgálatában, fejlődésének elősegí-
tésében, érdekeinek előmozdításában, az egye-
temes emberi értékek gyarapításában kifejtett
kimagasló, példamutató egyéni és közösségi,
szakmai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek
elismerésére „Dömsödért Emlékérem” elneve-
zéssel kitüntetést alapít.

Id. Pongrácz József 20 éve tagja a Dömsödi
Polgárőrségnek. Gyakorlatilag az egyesület lel-
kének is tekinthető, akinek elhivatottsága, ráter-
mettsége és a település közössége irányában va-
ló elkötelezettsége páratlan. Az elmúlt húsz év-
ben fáradhatatlanul tett a település lakóinak biz-
tonságáért, és az elmúlt években az egyesület
legaktívabb tagjaként is ismert, amelyben
egészségügyi problémái sem tudták meggátol-
ni. Ez érződik a lakók személye iránti bizalmá-
ban is, amikor problémákkal sok esetben köz-
vetlenül is megkeresik. Emellett tagja a Dömsö-
di Tűzoltó Egyesületnek is, így az oda érkező ri-
asztások esetében is az elsők között ér a hely-
színre, legyen szó tűzesetről vagy közúti bal-
esetről. Mindemellett a Polgárőrséghez érkező
támogatások kérdésében is dolgozik, az önkor-
mányzati támogatás felhasználása, valamint
pontos elszámolása is az önként felvállalt fel-
adata. 

Fentiek alapján Dömsöd Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete méltónak talál-
ta id. Pongrácz Józsefet a „Dömsödért Emlék-
érem” kitüntetésre. 

Dömsöd Vállalkozója
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének 6/2017. (IV. 21.) rende-
letéből:

„16. § (1) Dömsöd Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozá-
sok elismerése céljából „Dömsöd Vállalkozója”
elnevezéssel díjat alapít.”

A fenti rendelet írásban foglalt feltételeinek
Burján András Attila maximálisan megfelelt. 

Az általa vezetett Burján Húsbolt nem csak
Dömsödön jelent egyet a színvonalas hústermé-
kekkel és kiszolgálással, hanem a környező te-
lepülések esetében is.

A település központjában található üzlet
mind kínálatában, mind esztétikai megjelenésé-
ben rengeteget fejlődött az évek során, valamint
az ott dolgozók is kivívták a vásárlók szeretetét.

Mindemellett a rászorulók részére is rendsze-
resen nyújtanak karitatív segítséget. A pandé-
miás időszakban az elsők között szervezték
meg házhozszállítási szolgáltatásukat, és ezzel a
kényelmen túl a járvány megfékezéséhez is se-
gítséget nyújtottak.

Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete
11/2021. (VI. 29.) Kt. számú határozata alapján
Burján András Attilának a „Dömsöd Vállalko-
zója” kitüntető címet adományozza.

Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy 

DÖMSÖD
nagyközségben

2021. október 13-tól
2021. október 20-ig

TTüüddõõsszzûûrréésstt 
ttaarrttuunnkk!!

A vizsgálat ideje naponta:

Hétfőn: 08:00 – 17:45 óráig

Kedden: 08:00 – 17:45 óráig

Szerdán: 08:00 – 17:45 óráig

Csütörtökön: 08:00 – 17:45 óráig

Pénteken: 08:00 – 17:45 óráig

A tüdőszűrés helye:

OMK 
(Dömsöd, Béke tér 2.)

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára
ajánlott vizsgálat! 

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingye-
nes.  40 éves kor alatt, illetve munkahelyi
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1700 Ft, mely az OEP által országosan
elrendelt összeg. Ebben az esetben postáz-
zuk az eredményt egy felbélyegzett válasz-
boríték ellenében. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. A 14-18 év
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat
szükséges. A törvény által kötelezetteknek a
vizsgálat természetesen ingyenes.
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
HOGY A TÜDŐSZŰRÉS ALATT SZÁJ-
MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok
más tüdőbetegség időben történő felisme-
résére! Kérjük, a vizsgálatra hozza magával
személyi igazolványát, TB-kártyáját, illetve
ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel –

garanciával.

06-30-964-0485
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Online hírvadász

Készüljünk az iskolára

• Az iskolába vezető úton minden gyermek
legyen nagyon elővigyázatos és körültekintő.
Mutassanak példát gyerekeinknek, a közleke-
dési szabályokat minden esetben tartsák be,
még ha nagyon sietnek is.

• Azok a nebulók, akik már egyedül járnak is-
kolába és haza, mindig a megszokott, biztonsá-
gos útvonalat használják, idegenekkel ne állja-
nak szóba vagy zárják nagyon rövidre a beszél-
getést. Hívják fel a gyermekek figyelmét, hogy

idegen autójába soha nem szabad beszállni,
még akkor sem, ha szülőkre hivatkoznak!

• Fontos szem előtt tartani, hogy értékeink biz-
tonságáért és védelméért mi magunk tehetünk a
legtöbbet. A mai fiatalok többsége már rendelke-
zik valamilyen technikai eszközökkel (okostele-
fon, tablet, Ipod, MP3 lejátszó stb.), amelyeket
mindig biztos és zárt helyen kell tárolni. Ameny-
nyiben a gyerek zsebpénzt kap, mindig annyit vi-
gyen magával, ami aznapra szükséges.

• Játékból, poénból vagy csak a diáktársak
előtti „menőzésből” sem szabad a másik embert
sem tettekkel, sem pedig szavakkal vagy az in-
terneten keresztül bántani, megalázni. Ezeknek
súlyos KÖVETKEZMÉNYEI lehetnek.

• Tudatosítani kell a gyerekben azt, hogy
ha bármilyen ismeretlen tablettát, „cukorkát”
vagy egyéb más anyagot kínálnak számukra,
azt SOHA SENKITŐL ne fogadják el. Érde-
mes a gyerekekkel leülni és beszélgetni a ká-

bítószerek káros hatásairól és használatuk
következményeiről.

• Egyedül otthon… ha a gyerekek egyedül
maradnak otthon, emlékeztessék őket arra,
hogy kinek nyithatnak ajtót, milyen információt
oszthatnak meg. Ha van egy megbízható isme-
rős, szomszéd, meg lehet kérni, hogy nézzen rá
a gyermekre.

• Nagyon fontos a gyerek figyelmét felhívni
az internet veszélyeire, a chat használatának
szabályaira. Idegeneknek soha ne adjon meg
személyes adatokat, ne küldjön és ne tegyen fel
olyan fényképet, amit később megbánhat vagy
rosszindulatúan felhasználhatnak ellene. Ami
az internetre felkerül, az ott is marad!

Bővebb információ és hasznos tanácsok ta-
lálhatóak a www.biztonsagosinternet.hu és a
www.saferinternet.hu oldalakon.

Biztonságos és sikeres tanévet kívánunk!
PMRFK Ráckevei Rendőrkapitányság

Hasznos tanácsok tanévkezdéshez

Megyénkben hosszú évtizedek óta tapasztalható az önkormányzatok, valamint egyre nagyobb
aktivitással a lakosság törekvése a környezetszépítésre, a kulturált településkép kialakítására. A
szépet, a kulturált környezetet szerető Pest megyei szervezeteket kérjük, hogy kapcsolódjanak be
ebbe a versengésbe.

A verseny célja megyei összefogás keretében a környezetbarát, kulturált településkép kialakítá-
sa, a megyében élő emberek életminőségének javítása, a vendégváró-kép kialakítása, a magyar
kertkultúra ápolása, kiterjesztése.

A program keretében kérjük, hogy Pest megye települései a helyi civil szervezet/közösség
által szervezzenek lokális településszépítő versenyeket, amelyek győztes kertjei automati-
kusan bekerülnek a megyei megmérettetésbe. A helyi versenyek lebonyolításának szabályai,
a versenyek elbírálásának szempontjai a helyi szervezők hatáskörébe tartoznak. A virágoskert
magában foglalja a dísznövényeket, a fűszernövényeket, a zöldségeket, továbbá a gyümölcster-
mő növényeket is.

A megyei versenybe a győztes helyi család és/vagy lakóparki otthonok nevezését várjuk. Egy
településről egy jelentkezés nyújtható be.

Beérkezési határidő: 2021. október 31.
A pályázati fotókat jelentkezéssel együtt kérjük a ckszkpestmegye@gmail.com e-mail címre

eljuttatni!
Bővebb információ a 06-20-311-1877-es telefonszámon, vagy a ckszkpestmegye@gmail.com

e-mail címen kérhető.

Jelentkezési lap
Jelentkező civil szervezet neve: 

..........................................................................

Képviselt Pest megyei település: 

..........................................................................

Civil szervezet címe: 

..........................................................................

..........................................................................

Civil szervezet telefonszáma: 

..........................................................................

Civil szervezet e-mail címe: 

..........................................................................

Helyi győztes kert tulajdonosának neve,
címe, elérhetősége: 

..........................................................................

..........................................................................

Egy helyi jelentkező a pályázatához kér-
jük 6 db fotót mellékeljen. A képekből
albumot készítünk.

Dátum: ............................................................

Aláírás: ............................................................
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A Dömsödi Horgász Egyesület 2021. évben
is megrendezi házi horgászversenyét, melynek
az idei évben a Préri Horgásztó nevelőtava szol-
gál helyszínéül.

Nevezési feltétel:
Bármelyik kategória esetén, hogy a nevező a

2021-es évben a Dömsödi HE-nél váltotta ki az
Állami jegyét.

Időpont: 2021. szeptember 19. vasárnap
Nevezési kategóriák: 
• Gyermek (kárászos tavon)
• Ifjúsági (Kárászos tavon, vagy nevezési lét-

számtól függően a Nevelőn)
• Női 
• Egyéni 
• Családi (2 fő, melyből minimum 1 felnőtt, a

család 1 helyen horgászik) 
A helyszínek jellemzői: 
– A Préri Horgásztó Dömsöd

és Kiskunlacháza között helyez-
kedik el, kulturált környezetben,
különböző tavakkal, játszótér-
rel, étteremmel, horgászbolttal,
szállási lehetőséggel.

Az ún. Nevelő tavon jól ki-
épített, 40 fő befogadására al-
kalmas a versenypálya. 

Személygépkocsival a kisor-
solt horgászhelyekhez közvetle-
nül lehet parkolni. 

Sorsolást követően szervezet-
ten, egy gépkocsi sorban kell
majd a helyszínre autózni.

A verseny során nagy súlyú
és mennyiségű fogások is előfordulhatnak, ezért
kérjük, a kiírás végén lévő szabályzatot különös
figyelemmel olvassák el és tartsák be! 

– A Kárászos tó az ún. Nevelő tótól elkülö-
nülve a játszótér mellett található. Ez a tó a gyer-
mek horgászok számára ideális méretű és
mennyiségű halakkal rendelkezik.

Nevezési díj: 
14 éves korig ingyenes, 14 év felett 2500

Ft/fő, ami magában foglalja a napijegyet, az
ebédet és a díjazást.

Időbeosztás:
• 7:00–7:30-ig találkozó és regisztráció a ját-

szótérnél,
• 7:30-tól sorsolás, majd bevonulás a ver-

senypályára, szervezetten személygépko-
csival,

• 8:20 – 8:30-ig etetés,
• 8:30 – 13:30-ig verseny,
• 13:30-tól mérlegelés, utána folyamatosan

visszatérés előre a játszótérhez, ott ebéd (ha-
lászlé és palacsinta), majd ebéd után ered-
ményhirdetés.

Nevezési lehetőségek: 
– Dömsödi HE irodában (Dömsöd, Kossuth

L. út 31.) nyitvatartási időben (szerda, pén-
tek, szombat 8–10 óra)

– Célponty horgászboltban (Dömsöd, Kos-
suth L. út 51.) nyitvatartási időben

– e-mailben: celpontyhorgasz@gmail.com 
Az aktuális nevezési lista az egyesület face-

book oldalán folyamatosan sorszámozva, fris-
sítve olvasható lesz.

Nevezési határidő: szeptember 10. 
Mivel a versenyhelyek száma korlátozott (40

versenyhely + 18 fő gyermek nevező), ezen fe-
lüli nevezést elfogadni nem tudunk. A nevezés
csak abban az esetben érvényes, ha a befizetés
megtörtént. Fizetni személyesen a fenti ponto-
kon, illetve utalással az egyesület számlájára
(Takarékbank, 50460272-10002058) lehet. Ki-
vétel a gyermek nevezők, ők maximum 18 főig
ingyenesen jelentkezhetnek.

Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a horgász
nevét, életkorát, a választott kategóriát és a tele-
fonszámot.

Szervezők elérhetősége, információkérés:
Saller András 06 70 532 1522 vagy Balogh

László 06 30 336 8113
A verseny támogatói: 
Dovit Kft., Préri Horgásztó, Préri Étterem és

Horgászbolt, Célponty horgászbolt.
Versenyszabályzat:
• Versenyzőnként egy bottal, azon egy horog-

gal lehet horgászni, tartalékban bármennyi
bot rendelkezésre állhat, melyeket úgy kell
elhelyezni, hogy azok ne keltsék több botos
horgászat látszatát.

• Csali felkínálható horogra tűzve vagy hor-
gon kívül (pl.: fűzve vagy csalitüskén).

• A rendező dudálással jelzi a horgászat kez-
detét (verseny kezdete), horgászat végét
(verseny lefújása). Hosszabb, ismételt du-
daszó jelezheti még a nem várt esemény (zi-
vatar stb.) miatti versenylefújást (ez esetben
a horgászatot azonnal be kell fejezni), vagy
verseny folytatást.

• Nem várt esemény miatt félbeszakított

verseny folytatásáról vagy a verseny
végleges lefújásáról a rendező dönt és a
versenyzőket értesíti.

• Nem várt esemény miatt lefújt verseny eseté-
ben az addig fogott halak súlya alapján dől el
a verseny végeredménye, kivéve, ha a körül-
mények a mérlegelést nem teszik lehetővé.

• Értékelhető halfaj: ponty, amur, kárász,
keszeg.

• A szektorhatárokat rendező a megjelent és
helyet húzott versenyzők száma alapján je-
löli ki a lehető legegyenlőbb módon.

• A versenyző köteles minden hulladékot
összegyűjteni és elszállítani horgászhelyé-
ről, kiemelt figyelemmel a zsinórra és hor-
gokra. Ennek elmulasztását rendező szank-
cionálhatja akár a versenyző versenyből va-
ló kizárásával is.

• A halakkal a kíméletes bánás-
mód kötelező, halat földre rakni
tilos, ezért pontymatrac megléte
és rendeltetésszerű használata
kötelező! Ennek hiányában ren-
dező az eredményt automatiku-
san törli.

• Halfogás esetén új szereléket
bedobni csak abban az esetben
szabad, ha a megfogott halat a
versenyző a vízbe (szákba) he-
lyezte.

• A verseny lefújásakor a horgá-
szatot azonnal be kell fejezni,
mérlegelésig horgászkészség
nem lehet bedobva.

• A verseny lefújásának pillanatában már
horgon levő hal még beleszámít az ered-
ménybe, amennyiben a horgász azt 15 perc
alatt megszákolja.

• A halak szákba gyűjtésekor figyelni kell,
hogy egy szákban egyszerre maximum 20
kg hal tárolható. A fogási mennyiségektől
függően a szervezők kérhetik a gyakori
mérlegelést is (5-6 halanként).

• Elpusztult hal nem számít bele az ered-
ménybe, és napi áron a tógazdánál ki kell fi-
zetni.

• A nevezéssel a versenyző a szabályokat el-
fogadja, és kijelenti, hogy saját felelősségé-
re indul a versenyen,

• A nevezéssel a versenyző kijelenti, hogy a
Dömsödi Horgász Egyesületnél váltott álla-
mi horgászjeggyel rendelkezik, és a horgá-
szat feltételeinek megfelel. Az állami jegy
meglétét a szervezők ellenőrzik.

Dömsöd, 2021. 07. 31.

Dömsödi HE elnöksége 
Préri Horgásztó Kft. vezetősége

A Dömsödi HE 2021. évi horgászverseny kiírása
Gáspár László emlékére
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A Dömsödi
Általános

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

igényesen
felújított 

nagytermét,
mely alkalmas rendezvények, baráti,
családi összejövetelek megtartására

(max. 60 fő)!
Érdeklődni lehet: 

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

ipartestulet.d@pr.hu

című állandó kiállítás

megtekinthető az Iparos körben

minden hétköznap délelőtt, ill.

csoportoknak előre megbeszélt

időpontban, tárlatvezetéssel.

Érdeklődni a következő

számokon: 

Szabó Andrea: 06 30 5947 169

Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

A DDömsödiA DDömsödi
ÁltalánosÁltalános

IpartestületIpartestület
híreihírei

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ
Tájékoztatjuk kedves Dömsödi Polgártársainkat, hogy a Kármentő Egyesület és annak

tagszervezete, a Dömsödi Polgári Szalon által kezdeményezett                

48-as Kör zászló
felújítása hamarosan befejeződik.

Ezúttal is köszönetünket fejezzük ki mindazon dömsödi gazdáknak és vállalkozóknak,
akiknek az adományozása lehetővé tette e különleges történelmi relikvia felújítását. 

A felújított zászlót a zászlórúddal, ünnepélyes keretek között visszaadjuk Dömsöd tele-
pülés polgárainak, hogy azt méltó helyen bárki, bármikor meg tudja tekinteni.

Ezúttal meghívunk minden érdeklődőt az ünnepélyes zászlóátadásra.

Időpont: 2021. október 06. szerda 18 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ

Dömsödi Kármentő Egyesület és Dömsödi Polgári Szalon

A felnőtt labdarúgó csapat jól kezdte az
idényt a Pest megyei III. osztályban. Az első
mérkőzésen hazai pályán sikerült biztos győzel-
met aratni. A második mérkőzésen visszavág-
tak a tavaly elszenvedett két vereségért. A har-
madik mérkőzés is győzelemmel zárult.

Dömsöd : Taksony II.  4:1 (2:0)
Dömsöd, 60 néző
jv: Kiss (Kovács, Kun)
Dömsöd: Szilágyi – Turcsán, Dudu, Faragó,

Szabó Z. – Moharos (Kerekes), Joszkin (Nyisz-
tor), Rösch – Cziráky, Riegel (Horák Cs.), Végh
G. Edző: Szanyó Tibor.

A 16. percben az ellenfél kapusa a tizenhato-
son kívül lyukat rúgott. Riegel Bence maga is
meglepődött, hogy elé került a labda, de gyors
döntést hozva az üres kapuba helyezett. To-
vábbra is támadott a dömsödi csapat. Riegel
biztató helyzetben tört ki, de az ellenfél védői
szabálytalanul szerelték. Riegelt le kellett cse-
rélni sérülés miatt. A megítélt 11-est Rösch ma-
gabiztosan értékesítette. A 64. percben Cziráky
játszotta tisztára magát. Annak ellenére, hogy a
kapus beleért a lövésébe, a kapuban kötött ki a
labda. A frissen igazolt Dudu hibájából Forgó
lépett ki, és ügyes gólt rúgott az ismét Döm-
södön védő Szilágyi hálójába. Ezt a dömsödiek
nem nézték jó szemmel, és a kiugró Horák egy
percen belül helyezett a taksonyi kapuba.

Páty : Dömsöd 1:3 (0:3)
Már a 10. percben vezetést szerzett csapatunk-

nak Cziráky Tamás, majd Rösch Péter volt két-
szer is eredményes. A második félidőben még
szépítettek a hazaiak, de már többre nem futotta
erejükből. Nagyszerű győzelem idegenben.

Dömsöd : Inárcs 2:0 (2:0)
Dömsöd, 80 néző
jv: Lackó (Oláh, Kirtner)
Dömsöd: Szilágyi – Turcsán, Dudu, Faragó,

Szabó Z. – Joszkin, Nyisztor, Végh (Király) –
Cziráky, Riegel (Kerekes), Horák (Riebl).

Edző: Szanyó Tibor.
Csapatunk Riegel Bence két góljával és jó já-

tékkal verte a tabella élén lévő Inárcsot. Ezzel
átvette a vezetést a Pest megye III. osztályú baj-
nokság Nyugati csoport tabelláján. A második
félidőben az ellenfél 10 emberrel játszott Bu-
kovszki kiállítása miatt.

A következő hazai őszi mérkőzések:

Dömsöd : Gyál szept. 19. 16 óra
Dömsöd : Tárnok október 3. 15 óra
Dömsöd : Törökbálint október 17. 14 óra
Dömsöd : Pilisszentiván november 7. 13:30 óra

Varsányi

Jól kezdték a bajnokságot a 
felnõtt labdarúgók

8 fiókos Whirlpool mélyhűtő eladó.
06-70-331-2231
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Nyáron az egyik leggyakrabban előforduló
betegség a kutyák körében a toklász okozta
megbetegedések.

A toklász az egérárpa nevű növény meg-
száradt virágának darabja. Az egérárpa na-
gyon elterjedt gyom, amely szinte mindenhol
megtalálható.

A toklász apró szálai érdes felületűek, egy
irányba álló, apró tüskék borítják, ennélfogva ha
valamibe beleakad egy ilyen szálacska, csak elő-
re képes hatolni, mint egy horog, visszafelé nem.
E tulajdonsága sok bosszúságot okozhat a hosz-
szabb szőrű kutyák gazdáinak, hiszen lábujjak
közé, a fülbe, de akár a szem kötőhártyájába vagy
a kutya orrába is befúrhatja magát.

A lábujjak közé jutott toklász egyre mélyebb-
re hatolva, helyi, gennyes gyulladást okoz, és
jellegzetesen fényes felszínű, piros-bordó cso-
mót láthatunk a befúródás helyén. Ezt a területet
az állat szüntelenül nyalja, és a toklász egyre
mélyebbre jut. Az ilyenkor látható gennyes vá-
ladékkal telt csomó egy idő után felfakad, és
úgynevezett sipolyjárat alakul ki. Szerencsés
esetben a toklász ezen a járaton át eltávolítható.
Amennyiben nem sikerül, dunsztkötést helye-
zünk a lábra, mely legtöbb esetben segíti a tok-
lász kilökődését. Ha az előbbiekben felsoroltak
eredménytelenek, a területet bódításban feltár-
juk és kiemeljük a toklászt. Minden esetben a
keletkezett sebet kitisztítva (Betadin oldattal) a
gyulladást kezelni kell!

Ha a toklász a külső hallójáratba kerül, az ál-
lat nyugtalan, hevesen rázza a fülét és fejét fer-
dén tartja. A hallójáratba fúródott toklászt csak
bódításban tudjuk eltávolítani – nem egyszer a
dobhártyából.

A komolyabb beavatkozások megelőzése-
képpen naponta egyszer vizsgáljuk át a kutya
lábujjait és fülét, kiegészítve a hónalj- és
hastájék átvizsgálásával. A lábujjak és a talppár-
nák közötti szőrt érdemes rövidre nyírni, mivel
a toklász így kevésbé tud beleakadni.

A kutyák bűzmirigy megbetegedése

A bűzmirigyek a végbélnyílás két oldalán,
szimmetrikusan helyeződő zsákszerű szervek,
belülről speciális sejtek bélelik, ezek felelősek a
jellegzetes szagú váladék termeléséért. A miri-
gyekből egy-egy kivezetőcső indul, nyílásuk a
végbél végső szakaszának nyálkahártyájában
található. Mind a szuka, mind a kan kutyák ren-
delkeznek bűzmiriggyel, melyek váladéka a
bélsárürítés során ürül a külvilágra. 

A bűzmirigy gyulladás a kutyák igen gyakori
megbetegedése. A gyulladás rendszerint a kive-
zetőcsövek elzáródásával kezdődik. Emiatt a
váladék felhalmozódik a mirigyek belsejében,
és idővel konzisztenciája is egyre sűrűbb lesz. A

pangó mirigytartalom ideális környezet a kü-
lönféle mikroorganizmusok (elsősorban bakté-
riumok) szaporodásához, ennek viszont tályog-
képződés lesz a következménye. A folyamat
eleinte kellemetlen érzést okoz a kutyának,
majd a tályog növekedésével párhuzamosan
egyre fokozódik az érintett terület érzékenysé-
ge, a végbéltájék bőre kipirul, gyulladttá válik.
A képződő tályogok a bőr alatt fájdalmas cso-
mókként tapinthatók ki. Ha a gyógykezelés
nem kezdődik meg időben, a tályogok a külvi-
lág felé feltörnek, és vörhenyes, gennyes tarta-
lom ürül belőlük. Súlyosabb esetekben a gyulla-
dás a végbéltájék szöveteiben gyorsan terjed, és
azok súlyos roncsolódásához vezethet.

Az első tünet rendszerint a mirigyek feszü-
lése következtében kialakuló kellemetlen ér-
zés miatti „szánkázás” vagy „radírozás”. En-
nek során a kutya ülő helyzetben, mellső lá-
bainak segítségével húzza magát, vagyis a
földhöz dörzsöli a végbéltájékot. Ezzel egy
időben az érintett terület, illetve a faroktő
gyakori nyalogatása, harapdálása is feltűnő
lehet. A bűzmirigyben pangó váladék emel-
lett elindíthat egy általános, allergiás folya-
matot is. Ennek tünete a gyakoribb vakaró-
dzás, a törzs bőrének kipirulása, kisebesedé-
se, de akár a fülgyulladás is.

A bűzmirigy megbetegedése fajtától, testmé-
rettől függetlenül előfordul, kistestű kutyáknál
azonban igen gyakori. Ha a gyógykezelést még
a betegség kezdeti szakaszában végezzük, a
gyógyulás rendszerint gyors és látványos,
emellett a kutyát sok kellemetlenségtől, fájda-
lomtól kímélhetjük meg. Ha a gyulladás enyhe
fokú, a bűzmirigyben pangó váladék eltávolítá-
sa és egy gyulladáscsökkentő injekció elegen-
dő lehet a teljes gyógyuláshoz. Súlyosabb ese-
tekben a baktériumok elpusztítására antibioti-
kum adása is szükséges injekcióban, tablettá-
ban, vagy esetenként közvetlenül a bűzmirigy
üregébe. Ha a probléma igen súlyos vagy a ke-
zelés ellenére gyakran kiújul, a mirigyek műtéti
eltávolítása jelenthet végleges megoldást.

Ha kutyájának egyszer már volt problémá-
ja a bűzmirigyével, ez azt jelenti, hogy hajla-
mos erre a betegségre. Sajnos gyakori, hogy
a probléma időszakos rendszerességgel visz-
szatér. Így érdemes odafigyelni rá, és az első
tünetek jelentkezésekor azonnal felkeresni
állatorvosát. A bűzmirigy visszatérő megbe-
tegedése miatt a kivezetőcső károsodhat, át-
mérője beszűkülhet, és így a képződő vála-
dék természetes úton való távozása egyre ne-
hezebbé válik. Ilyenkor a mirigy rendszeres
kinyomása megelőzheti a gyulladás kialaku-
lását, azonban a túl gyakori ürítéssel mintegy
arra késztetjük a mirigy belsejét borító sejte-
ket, hogy egyre több váladékot termeljenek. 

Így érthetően kerülni kell a túl gyakori be-
avatkozást is. Ha a konzervatív kezeléssel
nem oldható meg a probléma, szóba jön a
műtét lehetősége, a mirigyek eltávolítása. 

dr. Siket Péter
állatorvos

Állatorvosi tanácsok
A toklász okozta megbetegedések kutyákban

Tisztelt 
állattartók!

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

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

– Betegellátás, – Védőoltások beadása, –
Mikrochip beültetés, állatútlevél kiál-
lítása, – Lágysebészeti műtétek (ivarta-
lanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek
stb.), – Ultrahangos fogkőeltávolítás, –
Állatgyógyszerek, állatgyógyászati ké-
szítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668

(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyeztetéssel!)
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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 tizenötödik részeként Fábiánné Cser Ilonáról lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

Fábiánné 
Cser Ilona

Dömsödön születtem 1962-ben. Egyszerű,
dolgos munkáscsaládban nevelkedtem a bá-
tyámmal együtt. Szüleim szép gyerekkort
biztosítottak számunkra.

Sokat dolgoztak, a munkahely mellett ker-
tészkedéssel, állattartással foglalkoztak, ami-
be minket már kis korunktól kezdve bevon-
tak. Gyakran egyedül voltunk otthon, de min-
dig kaptunk valami feladatot, amit meg kel-
lett csinálnunk, mire a szüleink hazaérnek.

A későbbiekben, tizen-
három- tizennégy évesen a
nyári elfoglaltságom java-
részt munkával telt. Cse-
resznyét, meggyet szed-
tünk a barátnőimmel és az
osztálytársaimmal a helyi
gyümölcsösben. Nagyon
örültünk ennek a munká-
nak, hiszen ezzel kerestünk
zsebpénzt magunknak. 

Már kisgyermekkorom-
ban gyermekgondozó sze-
rettem volna lenni. Sokat
babáztam, és a gyermeke-
ket is nagyon szerettem.
Ezért választottam az álta-
lános iskola után a Balassa
János Egészségügyi Szak-
iskolát, ugyanis itt volt
gyermekgondozó szak. Is-
kolai éveim és a kórházi
gyakorlataim alatt szeret-
tem meg a betegápolást. 

A családi fénykép konfirmáláskor készült

Édesanyjával és testvérével

Unokatestvérek: Cser Ilona, Cser Zsigmond és Cser Zsuzsa,
Cser Györgyi

Végzős középiskolásként

Egy régi tornavizsgán a focipályán:
Hriazik Judit, Cser Zsigmond és
Cser Ilona. A lányok szoknyája

krepp-papírból készült.

Farsangi bál a kollégiumban: Cser Ilona és Józsi Mari, 
Bacskó Margit, Kocsi Ildikó
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1979-ben végeztem általános ápoló és asszisztens szakon, majd a János
Kórház IV. Belgyógyászatán kezdtem dolgozni ápolónőként.

Dömsödön 1983-1989 között, dr. Berhés Béla mellett folytattam hiva-
tásom asszisztensi munkakörben. Az itt eltöltött idő alatt sokat tanultam
gyakorlatban és elméletben egyaránt. Szívesen gondolok vissza ezekre az
évekre. A sok kedves emlék közül van egy-egy megrázóbb, ami mély
nyomot hagyott bennem. Például mikor én is a doktor úrral mehettem
közúti balesethez.

1989-től áthelyezéssel Apajra kerültem dr. Szőts Tünde mellé, ahol
1998-ig segítettem a munkáját, először asszisztensi munkakörben.

Később elvégeztem a körzeti ápolónői továbbképzést, és Apaj körzeti
ápolónője lettem. Szerettem a munkám a rendelőben és azon kívül is. Szí-
vesen segítettem a betegeken és látogattam őket.

Abban az időben minden hónapban egyszer 24 órás ügyeletet láttam el
a doktornővel, ami még közelebb hozott minket egymáshoz. A mai napig
jó kapcsolatot ápolunk. Szakmai és gyakorlati tudásom mellette tovább
fejlődött. Örülök, hogy két ilyen kiváló szakember mellett dolgozhattam
az egészségügyi pályám során. 

1998-tól már nem dolgoztam az egészségügyben. A meglévő családi
virágboltot üzemeltettem tovább kötetlen munkaidőben. Így könnyebb
volt megoldani az anyai és a munkahelyi feladatokat. Elvégeztem egy üz-
letvezetői továbbképzést és egy virágkötői tanfolyamot. Időközben le-
érettségiztem.

Mikor a gyermekeim már nagyobbak lettek, úgy gondoltam, hogy újra
visszamegyek ápolónőnek, de az élet felülírta a tervemet. Maradtam a ke-
reskedelemben. Itt is emberekkel foglalkozom, ezt is szeretem, de a mai
napig visszavágyom hivatásomhoz. Időnként megkérnek injekciók be-
adására, amit szívesen elvállalok. Gyermekeimtől sem áll távol az egész-
ségügyi pálya. Négy lányomból kettő ebbe az irányba ment tovább.

Nem volt olyan munkahelyem, amit ne szerettem volna. Főnökeimmel,
illetve a kolleganőimmel is mindig jó volt a kapcsolatom. A mostani mun-
kámban is megtalálom a kihívást, s úgy gondolom, hogy a velem együtt
dolgozó lányok is szeretnek.

Számomra az egészségügy már csak egy szép emlék, de annak nagyon
örülök, hogy ezt a hivatást gyermekeim viszik tovább.

Fábiánné Cser Ilona

Futópálya 
létesül LEADER

támogatással
Szeptember 2-án kezdődtek meg a ki-

vitelezési munkái a LEADER program
keretében támogatott, a Dömsödi Sport-
csarnok mögött lévő sportpark körüli fu-
tópálya építésének. A 6.474.181 Ft-tal
támogatott és 8.589.466 Ft összköltségű
projekt során egy 170 méter hosszú és
1,2 méter széles, rekortán gumiborítású
pálya létesül.

A héten az alépítményi munkák foly-
tak, amihez az önkormányzat biztosította
a szükséges munkagépet, valamint szál-
lítóeszközöket. A föld kitermelését, a be-
ton szegélykövek lerakását, valamint a
pályatest betonozásának elvégzését kö-
vetően a következő héten aszfaltozással,
valamint a kétrétegű gumi öntésével foly-
tatódhat a munka. Amennyiben az időjá-
rás nem szól közbe, úgy a következő hét
végéig a munkák be is fejeződhetnek, és
a műszaki átadást követően a sportolni
vágyók hamarosan birtokba is vehetik az
új létesítményt.

dr. Bencze Zoltán
jegyző

A volt osztálytársak még most is tartják a kapcsolatot. 
Itt Józsi Marival a 2020-as osztálytalálkozón.

IV. Felnőtt és I. Gyermek Vándorkupát indítottunk.
Köszönöm minden felnőtt és gyermek főzőnek a részvételt, családoknak, akik

megtiszteltek jelenlétükkel.
Felnőtt főzőknek: Banya Klub, Csécs Imre – Zsákai Roland, Bődi Endréné,

Czomba József, Dö-MIK darts csapat, Gulyás Gábor, Gergely Norbert, Manger
Illés – Virág Gábor, Mészáros Pál, Nagyné Katus Gabriella, Őrsiné Csepregi Mó-
nika, Szécsényi Károly, Szécsényiné Béki Zsuzsi, Simon Veronika, Túróczi Sán-
dor, Túróczi Csikós Zsuzsi, Bődi Endre – Tekes István, Bődi Endre Zsigmond.

Gyermek főzők: Gulyás Balázs, Gulyás József, Nagy Lilla Petra, Őrsi Gabriella,
Szécsényi lányok, Vancsai Zsolti.

Köszönet támogatóinknak: Szomor Dezsőnek, ifj. Burján Andrásnak, Dobos
Györgynek és Katának, Faragó Andrásnak, Molnár Csabának, Picard Ancsának,
Szabadosné Jucusnak, Kisbojtár Mészáros Péternek.

Augusztus 21-én szép napra ébredtünk, a folytatás még szebb lett.
Köszönet: Bányai Mihálynak és Izsák Gábornak, hogy reggelire elkészítették

mindenkinek a bundás kenyeret. Köszönöm a zsűri munkáját. Köszönöm Berta
Zsuzsinak és Gonda Sándornak, hogy a nap befejezését vidámmá varázsolták.

Remélem, aki részt vett, az jól érezte magát és ezt a szép napot boldogan töltötte.
Mindenkinek egészségben gazdag további szép évet kívánok.

Köszönettel: Bődiné Ica

Megrendezésre került a
DABI ÍZEK UDVARA Sütõ és Fõzõ-
versenye 2021. IV. Vándorkupa
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A Pest Megyei és Erd Megyei Jogú Vá-
rosi Kereskedelmi és Iparkamara (rövi-
den: PMKIK) székhelyének új címe:
2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc ut-
ca 124. A levelezési cím nem változott:
1364 Budapest, Pf. 81.

Tájékozódás a PMKIK honlapján:
http://www.pmkik.hu
Tanácskéréshez e-mail elérhetőségek vál-

lalkozóknak: www.tanacsadas@pmkik.hu,
egyenivallalkozo@pmkik.hu

A PMKIK a koronavírus-járvány magyarországi terjedésének kezdeté-
től, 2020 márciusától kibővített hatáskörrel működtette a kamarai tagok és
a Pest megyei székhelyű 156359 regisztrált vállalkozás számára a gazda-
sági, pénzügyi, kereskedelmi, képzési stb. szakterületen az ingyenes ta-
nácsadó szolgáltatást. 

A tanácsadásnak nem része az ügyintézés, az okiratszerkesztés és a kü-
lönféle számítások, kalkulációk készítése. A tanácsadás nem váltja ki az
ügyvéd, a könyvelő, az adótanácsadó és a pénzügyi tanácsadó megbízását
az érdemi feladatokkal, ezt a vállalkozók körében a járvány alatt sokan
félreértették. A kamarai tanácsadó segíti értelmezni a jogszabályok ren-
delkezéseit, végrehajtását, segítette és segíti a vállalkozó döntését a hitel-
felvétel és a visszafizetés, a munkaerő-megtartás és foglalkoztatás tekin-
tetében, segít eligazodni a banki hiteltermékek kiválasztásában, iránymu-
tatást ad a felvázolt gazdasági cselekmény megfontolásához, megosztja a
megszerzett tapasztalatait. A vállalkozó hozza meg a döntést, de a tanács-
adóval megbeszélheti, kiértékelheti a terveit és a vállalkozásában kiala-
kult helyzetet. Voltak olyan érdeklődők is, akik a máshol beszerzett infor-
mációt vagy éppen a saját elgondolásuk megerősítését, esetleg korrekció-
ját kérték. Sokan tájékozódtak közvetlenül a jogszabályokból is, rendsze-
resen felhívjuk a figyelmet az ingyenes hozzáférési lehetőségre a Nemze-
ti Jogszabálytárban: https://njt.hu / KERESÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A tanácsadás részének tekinthető azonban – legalább címszavakban –
annak megismerése a vállalkozók körében, hogy mások mely témákban
érdeklődtek, milyen problémákra keresték a megoldást vagy a jogalkal-
mazást? A 2020/21. évben eddig több főtéma is volt, nevezetesen a hitel-
felvétel, jövőtervezés, halasztható köztartozások megfizetése, szerződés-
kötés és módosítás, munkaerő-megtartás, fizetés nélküli szabadság szabá-
lyai, új tevékenységre váltás, átképzés, a magánszférában mesterlevelek,
bizonyítványok hitelesítése külföldi munkavállaláshoz stb.

A tanácskérés-tanácsadás folyamatában újabb és újabb slágertémák ke-
rültek elő, mintha a vállalkozók köreiben vagy azon kívül ugyanazok a té-
mák elterjedtek volna. Az utóbbi időben többen jelezték, ha lehetséges, az
egyéni vállalkozásukat adószámos magánszemélyre cserélnék, illetve
már az alapításkor az utóbbit választanák. Jelen tájékoztató cikk megkí-
sérli levezetni és bemutatni a két vállalkozási mód közötti különbséget.

Egyéni vállalkozást az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvény alapján Magyarországon a vállalkozni szándéko-
zó személy szinte alanyi jogon alapíthat, csak a törvényes feltételeket kell
hozzá teljesíteni. Az egyéni vállalkozó önfoglalkoztató adóalany, saját fe-
lelősségére üzletszerű, rendszeres jövedelemszerző tevékenységet foly-
tathat, helytállási kötelezettsége van a végzett munkájáért és az eladott ter-
mékért, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető, segítő családtagot,
munkavállalót foglalkoztathat, nyugdíjának megállapításához szolgálati

időt, egészségügyi szolgáltatások igénybevéte-
lére jogosultságot szerez törvényben meghatá-
rozott rendelkezések szerint.

A törvényben felsorolt feltételek többsége
bármelyik vállalkozási forma jellemzésére al-
kalmas, ebből nem következik, hogy valamely
tevékenység gyakorlója az egyéni vállalkozás
indítása helyett adószámos magánszemély le-
hetne. Az utóbbira nézve a jogszabályaink köz-
vetlenül alkalmazható rendelkezéseket nem tar-
talmaznak, a megközelítésnek csak közvetett útja lehetséges. Ez indokol-
ja a természetes személyek részéről a gyakorlati tapasztalattal rendelkező
tanácsadó szolgáltatás igénybevételét. A kétrészes szakmai újságcikk se-
gítséget nyújt a probléma megértéséhez.

Az egyéni vállalkozás munkajogviszony mellett is gyakorolható, de a
jellemző az, hogy a természetes személynek sem az egyéni vállalkozás
alapításakor, sem a folyamatos működése során nincs másik munkahelye.
A gyakorlatban kétféle foglalkoztatási jogviszonyban nem is lehetne
helytállni. Ezért a vállalkozni szándékozónak alapvető érdeke, hogy le-
gyen biztosítási jogviszonya egészségügyi szolgáltatásokra, és a nyugdí-
jához keletkezzen igazolt szolgálati ideje, továbbá legyen számlaképes.
Az alapvető elvárásokkal általában tisztában van, aki döntés előtt áll, me-
lyik vállalkozási formát válassza tevékenységének megkezdéséhez, főleg
tőke nélkül. Innentől kezdve az érdeklődővel könnyebb megbeszélni és
összehasonlítani az egyes vállalkozási formákra vonatkozó egyéb tudni-
valókat. Világossá válik számára a törvénynek az a szóhasználata, hogy
az egyéni vállalkozó üzletszerűen és rendszeresen végzi a választott te-
vékenységet. Ezzel összefügg, hogy a végzett munkájáért rendszeresen
kell bevételt realizálnia, ugyanis bizonyos fizetési kötelezettsége akkor is
fennáll, ha nincs bevétele. Így például, ha bevétel hiányában saját létfenn-
tartására még a minimálbért sem tudja kivenni a vállalkozásából, a járulé-
kokat akkor is meg kell fizetni, ha utólag történik, pótlékokkal együtt. A
felhalmozott köztartozások vagyonvesztéshez vezetnek. Ha a tanácsadás
során eddig eljutunk, akkor a leendő vállalkozó feladja azt a korábbi el-
képzelését, hogy a tevékenységével a számára egyszerűbbnek látszó adó-
számos magánszemély legyen.

A jogszabályok jelentős része a főszabály alóli kivételeket is tartalmaz.
Az egyéni vállalkozókra vonatkozó törvényben a jogalkotó megnevezi
azokat a tevékenységeket, melyekre nem kell alkalmazni az egyéni vállal-
kozókra vonatkozó szabályokat. Ilyen például – egyebek mellett – a vál-
lalkozók körében ismert ügyvédi és közjegyzői tevékenység is. Az egyéni
ügyvéd nem egyéni vállalkozó, rá az ügyvédi törvény előírásai vonatkoz-
nak, és az ügyvédi kamarai – mint szakmai kamarai – tagság nélkül a te-
vékenység nem is gyakorolható, de a jövedelmével való elszámolás ah-
hoz hasonlóan történik, mintha egyéni vállalkozó volna.

A jogszabályelemzéssel most ott tartunk, már tudjuk, hogy az
egyéni vállalkozói minősítéshez rendszeresen kell valamely tevé-
kenységet gyakorolni, az egyéb előírásokat megtartani, ahogy a köz-
nyelvben mondjuk, abból élünk. Azt is tudjuk, vannak kivételek, nem
mindenki egyéni vállalkozó, aki valamely tevékenységet üzletszerű-
en, jövedelemszerzési céllal végez.

Nézzük tovább a jogszabályokat:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)

a 3. §-ában, a Fogalmak és értelmező rendelkezések 17. pontjának a) al-

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Egyéni vállalkozó legyek vagy adószámos magánszemély?
I. rész
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pontjában kimondja, nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánsze-
mély, aki

aa) az ingatlan-bérbeadási,
ab) a kereskedelemről szóló törvény szerinti magánszálláshely-szolgál-

tatási
tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből szár-

mazó jövedelemre vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezé-
sek alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti
adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében;

Kissé bonyolult a törvényi meghatározás, de érthetően az Szja tv.
nem azt mondja ki, hogy nem lehet egyéni vállalkozó – tehát nem til-
tást tartalmaz annak, aki a fent említett  tevékenységeket gyakorolja
–, hanem csak annyit határoz meg, hogy aki a fenti önálló tevékeny-
ségekből származó bevételével a jogszabályban meghatározott adó-
zási módon számol el – ha ezt választja –, az Szja tv. nem tekinti
egyéni vállalkozónak. Az általános szabályok alóli újabb kivétel,
mellyel közelebb jutottunk az adószámos magánszemély választásá-
nak lehetőségéhez.

Az eddigi elemzés alapján is valószínűsíthető, hogy aki például az in-
gatlan-bérbeadási tevékenységet a saját tulajdonát képező, átmenetileg
üresen álló lakásának bérbeadásával gyakorolja, vidéki diáknak vagy né-
hány napig a településen tartózkodó turistának adja ki, az nem minősül
igazi egyéni vállalkozónak, a tevékenysége nem rendszeres, abból nem
lehet megélni. Ez a bérbeadási lehetőség is csak alkalomszerű, a gyakor-
latban csak rövidebb-hosszabb ideig áll fenn, nem folyamatos, tehát a jel-
legénél fogva nem egyéni vállalkozás. Az szja törvényben megnevezett
adózási módot választó alkalmi bérbeadónak általában van biztosítási jog-
viszonnyal járó foglalkozása, de háziasszony, sőt nagykorú diák bérbe-
adóról is tudomást szereztünk a tanácsadó szolgálatnál. Ismét közelebb
jutottunk ahhoz, hogy kinek és mely esetekben érdemes adószámos ma-
gánszemélyként vállalkozni. Ehhez fontos a rendszeres jövedelemszerzé-
si lehetőség és a munkájából származó biztosítási jogviszony megléte va-
lamely foglalkoztatónál, például munkaviszonyban.

(Folytatjuk!)
Dr. Csanádi Károly

kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó
európai uniós kkv. tréner

Lapozgató
Rovatunkban a 30 éves Dömsödi Hírnök cikkeiből 

szemezgetünk. 2004. augusztusi számunkban jelent meg
az alábbi írás:

Legyek bár dúsgazdag
vagy maradjak szegény,
téged diákélet el nem feledlek én.
Ha deres lesz fürtöm
és reszket a kezem,
diákélet, rólad
meg nem feledkezem.

Ha bánat-köd borul
vénkorom egére,
ha viharfelhő gyűl
egem peremére,
ha cikáz a villám
és hullik a mennykő,
vagy életem leszen
unalomban tengő:

Nem busong a lelkem
rejtett jövő felett,
majd múltba néz orcám,
nézi emlékedet.
S ez emlék üdíti
lankadó testemet,
mely reád tekintvén
bút és bajt eltemet.

Diákélet, arany élet,
hogy is felednélek!

Oly hűtlen nem lehet hozzád
ez a szív és lélek!
Pajtásaim, tanáraim,
titeket nem hagylak
– diákszavamra ha mondom –
feledni az agynak!

E négy szürke falat pedig 
a sok eseménnyel
féltett emlék gyanánt őrzöm
síromig, szeszéllyel.
Sőt ahová nem nézhetett
idáig földi szem,
féltve őrzött kincsemet én
oda is fölviszem!

Legyek bár dúsgazdag,
vagy maradjak szegény,
téged diákélet
el nem feledlek én.
Ha deres lesz fürtöm
és reszket a kezem,
diákélet, rólad
meg nem feledkezem.

Nyerges László 
Budapest, 1927

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN – 
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehe-
lyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségká-
rosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgála-
tunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenes-
ség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az ala-
pítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivi-
tás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Tel.: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384, e-mail: info@cchr.hu,
web: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

HIPERAKTIVITÁS
Alapítványunk kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktívnak, fi-
gyelemzavarosnak nevezett gyermekeknek adott pszichiátriai szerek szá-
mos mellékhatást és függőséget okozhatnak a gyerekeknél.
Ha gyermeke „tanulási probléma” vagy „viselkedési zavar” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott, vagy rosszabbodott emiatt, keresse fel szer-
vezetünket.
Az alapítvány megjelentetett egy INGYENES tájékoztató kiad-
ványt a hiperaktivitással kapcsolatban, melyet szívesen bocsát az
érintettek és a hiperaktív gyermekekkel foglalkozó személyek ré-
szére.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Bp. Pf. 182. Tel: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN KEZELÜNK!

Iskolakezdésre

Boldog diákélet!
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A Dömsödi Hírnök rendszeres olvasói az újság júniusi számából
értesülhettek arról, hogy elhunyt Balogh István Ferenc. 

Sokaknak talán csak egy név volt Ő a felsoroltak között, de mi,
akik ismertük, szerettük, ennél sokkal több, mert egy igazi barátot
vesztettünk el. Nekünk egy olyan tragédia, amit a mai napig sem dol-
goztunk fel. Nehéz elhinni, hogy többé már nem ülhetünk vele egy
asztalnál, hogy néhány korty jó házi pálinka mellett beszélgessünk,
hallgathassuk színes sztorijait a vendéglátás világából.

Nem sokkal a temetése után, a szokott helyen összejöttünk egy kis
beszélgetésre. Az Ő helye üresen maradt. Nehezen találtuk a szava-
kat, szinte vártuk, hogy megcsörren a telefon – ahogyan az mindig
lenni szokott – és beleszól, engedjetek be, itt vagyok. Jövök, Pista –
válaszol Józsi. De hiába, ez a párbeszéd többé már nem hangzik el…

Ezen az estén született meg bennünk az a gondolat, hogy Balogh
István barátunk emlékét akkor fogjuk méltón megőrizni, ha nem
hagyjuk veszni azt a programot, amelyet évek óta időt, anyagiakat
nem sajnálva akkora lelkesedéssel és hozzáértéssel szervezett. Le-
gyen idén is Hal–Víz Nap Dömsödön! Gondoltuk ezt úgy, hogy a
Dömsödi Hírnök aktuális számában már megjelent Polgármester Úr
közleménye, hogy ez a program idén elmarad.

Az ötletünkről legelőször a családot kérdeztük meg, akik gyászuk-
ban is támogatták elképzelésünket.  Ezután kerestük meg az OMK ve-
zetőjét, Ócsai Juliannát, hogy ha a Polgármester Úr zöld utat ad ne-
künk, akkor támogatna-e bennünket a megvalósításban. Bencze István
polgármester beleegyezését adta, sőt azonnal felajánlotta segítségét is,
neki köszönhetik a gyerekek a körhintát és az ugrálóvárat. Ócsai Juli-
anna, aki a korábbi években is aktívan részt vett a program szervezésé-
ben és lebonyolításában, szívesen vette a felkérésünket. Aztán a tőle
megszokott lelkesedéssel és hozzáértéssel segített bennünket a szerve-
zés és a megvalósítás minden fázisában. Köszönet érte!

Ettől kezdve nagy lelkesedéssel, időt, anyagiakat nem sajnálva ve-
tettük bele magunkat a munkába. Hetente találkoztunk, egyeztettünk,
ki, hol tart a vállalt feladatában. Igyekeztünk a korábbi években meg-
szokott irányvonalat tartani, ehhez segítséget kaptunk Pista barátunk
lányaitól, Heiditől és Esztertől is. 

Szerencsére sok ismerősünk, barátunk akadt, akik pénzzel, a főzés-
hez szükséges alapanyagokkal, vagy egyéb módon támogatták a ren-
dezvényt. Köszönjük önzetlen segítségüket! 

Segítőink voltak: Gyivi János, Poromb Péter, Mészáros Pál, Fabók
János, Gulyás János, Gulyás Imre, Nálhi József, Kassai István, Nagy
Mihály, Böröcz Árpád, Jaksa István, Bencze István, Bélavári Tibor,
Csaplár János, Klenácz József, Feigl István, Ócsai Julianna és az
OMK dolgozói, Burján András, Markóné Zöldág Ágnes, Olajos Judit. 

Izgatottan vártuk július 17-ét. Féltünk, hogy az időjárás megtréfál
bennünket, és azt sem tudhattuk, hány ember lesz majd kíváncsi a
rendezvényre. Különböző okok miatt ugyan kevesebb jelentkezőt si-
került toborozni a főzőversenyre, mint a korábbi években volt, de lel-
kesedésben így sem volt hiány.

A reggeli eső ellenére minden főzőhelyen lázas készülődés indult
meg. Hamarosan finom illatok lengték be a környéket, közel húsz
bográcsban rotyogott a főznivaló.

Kilenc órakor rövid időre elcsendesedtük. Az emlékezés percei kö-
vetkeztek. Bencze István polgármester úr megnyitotta a rendezvényt,
majd méltatta az elhunyt Balogh István Ferenc életútját, kiemelve
Dömsödért tanúsított lojalitását, a sokakat vonzó Hal-Víz Nap szín-
vonalas megrendezését.

Mire elkészült a sok finomság, a nap is kisütött, benépesült a Du-
na-part, a családok, baráti társaságok jóízű falatozásba kezdtek. Idén
a főzőverseny meghirdetésekor gondoltunk azokra látogatókra is,

akik ugyan nem tartoznak egyik főzést vállaló családi vagy baráti tár-
sasághoz sem, de szeretnének egy jóízű ételt elfogyasztani a nap fo-
lyamán. Ők a Kék-Duna vendéglőben kedvező áron választhattak a
finom magyaros ételek közül. Mire az ebédnek vége lett, a nagyérde-
mű zsűri is meghozta a döntését.

Az eredményhirdetés előtt rövid ideig ismét az emlékezés, a gyász
uralta a hangulatot. Szikora Zoltán mesterszakács búcsúzott kollégá-
jától, egykori jó barátjától. Meghatottan hallgattuk emlékező szavait.

Izgatottan vártuk az eredményeket, de ettől függetlenül biztosan
állíthatjuk, hogy a főzőversenynek csak győztesei voltak. Mi a bizo-
nyíték? A rövid idő alatt kiürült kondérok a főzőhelyeken, és a jólla-
kott, elégedett, jó hangulatban beszélgető társaságok látványa. 

Simon Tamás mesterszakács, a zsűri elnöke gratulált a főzőverseny
résztvevőinek. Valamennyi csapat kapott emléklapot, a különböző ka-
tegóriák legügyesebb „szakácsai” pedig kupát és ajándékot vehettek
át a zsűri elnökétől. A Szabadtűzi Lovagrendek vándorkupáját idén a
Dömsödi Sportegyesület nyerte el. Sajnos a nyertesek névsora a zsűri-
nél maradt, ezért Őket név szerint nem tudjuk felsorolni, elnézésüket
kérjük! Gratulálunk, és köszönjük Mindenkinek a részvételt, a sok fi-
nomságot, amellyel megörvendeztették családjukat, vendégeiket!

Feigl István, aki a főzőversenyek egyik állandó résztvevője, Ba-
logh István Ferenc emlékére vándorkupát ajánlott fel. A Dömsödi
Hal-Víz Nap Vándorkupa Balogh István Ferenc emlékére feliratú ku-
pát a rendezvény kiemelt támogatója, lelkes segítője, Mészáros Pál
érdemelte ki.

A korábbi évekhez hasonlóan, a déli óráktól kezdődően a Ju és Zsu
Társulat énekes tagjai, Bábel Brigitta táncos tanítványai, Perger Éva
zumba csapata, majd pedig Gödöllei András retro műsora szórakoz-
tatta a közönséget. Köszönet a jó hangulatért, köszönet az önzetlen
segítségért!

Reméljük, hogy aki kilátogatott a XV. Dömsödi Hal-Víz Napra,
egy jó hangulatú, szép napnak volt résztvevője. Együtt a dömsödi
Duna-parton, Balogh István Ferenc emlékével! Jövőre is várunk min-
denkit, azokat is, akik idén bármilyen okból nem voltak részesei kel-
lemes együttlétünknek!

Mészáros Pálné

ALMAVÁSÁR A
GYÜMÖLCSÖSBEN

Szigetbecse és Makád
közötti út mellett 

(GPS koordináták:
47.114115, 18.941236)

szeptember 18-tól okt. 10-ig
minden nap 9-16 óráig

széles fajtaválaszték őszi és
téli almákból.

Telefon: 06-30-900-5898

„Együtt a dömsödi Duna- parton” – még egyszer
a XV. Dömsödi Hal–Víz Napról

Kövessen bennünket a Varga alma facebook
oldalunkon!



XXXI.  évfolyam  9.  szám 15

Augusztusban több esethez riasztották egyesületünk vonuló tagja-
it, de részt vettünk egy megelőző videofilm forgatásán, amiről a kö-
vetkező hónapban írok majd, illetve ebben a hónapban volt közös
helyismereti gyakorlat is a szigetszentmiklósi és a ráckevei önkor-
mányzati tűzoltókkal közösen.

Vonultunk:

55. esemény: augusztus 3-án 13:50-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
Wesselényi utca egyik ingatlanjának udvarán melléképület/garázs teljes
terjedelmében ég, az épületben gázpalackok is vannak. Jelzett helyen egy
kb. 8x8 méteres melléképület égett, 3 darab gázpalack felrobbant. Egysé-
geink 1 db „C” sugárral, 1 db „H” sugárral és kéziszerszámokkal oltották
el a tüzet. A tűz keletkezésének oka feltételezhetően elektromos zárlat.
Személyi sérülés nem történt. Riasztott szerek: Keve/1, Sziget/1, Dömsöd
ÖTE/1.

56. esemény: augusztus 5-én 10:16-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd, Fá-
cán utcában műszaki mentésben, fakidőlés miatt várják a segítségünket.
Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.

57. esemény: augusztus 10-én 20:58-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
Tókert utcában hatalmas füst van. Nem tudják mi az oka, hogy lakóház
füstöl-e vagy más, mert nem látni a nagy füsttől. A kiérkező egységek
több utcát is körbejártak, de a füst forrását nem sikerült megtalálni. Riasz-
tott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.

58. esemény: augusztus 11-én 18:11-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
Némedi úton gaz, avar, tarló ég és körbálákat is veszélyeztet. A kiérkező
egységek egy gyorsbeavatkozó sugárral és kéziszerszámokkal eloltották.
Anyagi kár nem keletkezett. Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.

59. esemény: augusztus 17-én 10:50-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
Diófa utcában egy diófa oldalága lehasadt, az utcát elzárja, illetve az in-
gatlanhoz történő bejutást akadályozza. Jelzett helyre a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület érkezett ki elsőként, akik a kb. 10 méteres ágat egy motoros fű-
résszel eltávolították, a fát összedarabolták, forgalmi akadályt megszün-
tették. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. Riasztott
szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.

60. esemény: augusztus 21-én 13:27-kor kaptuk a riasztást: Dömsöd,
51-es út 46. km szelvényében közlekedési baleset történt, műszaki men-
tésben kérik a segítségünket. Jelzett helyen három személyautó ütközött,
melyek a fél útpályát elfoglalják. Az Egységek a járműveket áramtalaní-
tották. A helyszínelés félpályás útzár mellett zajlott, a forgalmat a Dömsö-
di Polgárőrség Polgárőr Egyesület kollégái irányították. Helyszínelés után
a gépjárműveket az útpályáról Dömsödi Tűzoltó Egyesületi Kollégáink
félrehúzták / félreállították. Személyi sérülés nem történt. Riasztott sze-
rek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.

61. esemény: 2021. augusztus 21-én 20:29-kor kaptuk a riasztást:
Dömsöd, Tókert utcában a nádasnál tűz van, fák égnek. Jelzett helyre a
Dömsödi Tűzoltó Egyesület érkezett ki elsőként, ahol kb. 40 m2-en ösz-
szehordott szemét égett. A tüzet 1 „H” sugárral és kéziszerszámmal elol-
tották. Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1.

Augusztus 11-én az Országos Tűzmegelőzési Bizottság megkeresésére
részt vettünk egy megelőző film forgatásán, ami az „aratás veszélyeire”
hívja fel a figyelmet. Erről a szeptemberi cikkben fogok részletesen írni.

Mint minden évben, képzésünk folyamatos, és amikor csak lehet, kö-
zös az önkormányzati és a hivatásos tűzoltókkal. Ez ebben az évben sem
lesz másképpen. Augusztus hónapban az öntödében jártunk a Nagytanyai
úton, ahol valamikor a közeljövőben parancsnoki ellenőrző gyakorlat
előtt bejárást tartottunk. 

Az ilyen helyszínbejárás lényege, hogy az oda vonuló egységek megis-
merjék a fontos részeket, pl. hol lehet egy tűz esetén az épületet a közmű-
vekről „leválasztani”, vagy hogy milyen részei vannak egy telephelynek.

Itt is bejártuk az épületeket, a raktárakat, a gyártórészlegeket.

Nézzék meg, érdemes!!!!!!!
A Dömsödi Video Krónikák a tűzgyújtás szabályainak megértésének

megkönnyítésére készített egy nagyon jó kis videofilmet.
ELMAGYARÁZZUK! – A TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT címmel

keressék a Facebook oldalukon és a Youtube csatornájukon!
A Dömsödi Tűzoltó Egyesület oldalán is megtalálható a video linkje. 
Ha támogatni szeretné egyesületünket technikai fejlődésében vagy mű-

ködésében, itt megteheti:

Takarékbank Zrt. dömsödi fiókja
Egyesület számlaszáma: 51700272 – 10903818 – 00000000
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést 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! Segítse 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 weboldalunkon, a www.domsodi-

tuzolto-egyesulet.webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József

titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

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

Beavatkozások augusztusban

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitvatartása
Kedves Olvasóink!

Könyvtárunk új  nyári nyitvatartása: Kedd: 8 – 14 h, Szerda: 8 – 14 h, Csütörtök: 8 – 14 h, Péntek: 8 – 14 h, Szombat: 8 – 12 h.
Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk!

***
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.

Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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A múlt havi írásban egy részben történeti, részben néprajzi áttekintéssel
próbálkoztam a zene általam régóta művelt részéről, az esküvői és szóra-
koztató zene alakulásáról. A múlt havi gondolataimat folytatom ebben az
írásban, ami az előzőhöz képest bizony sokkal szubjektívebbre sikerült.
Folytatom ott, ahol az előző rész abbamaradt: a nyolcvanas évek végétől –
kilencvenes évek elejétől.

„bugyi rock”, avagy a folytatás
A nagy változás a nyolcvanas évektől indult a magyar lakodalmas

zenei kultúrában, melyet két dolog indított. Az első a technika fejlődé-
se. Elérhetővé váltak az olyan mobil eszközök, amikkel gyakorlatilag
színpadi hangzást lehetett elérni akár már egy személyben is. Gondo-
lok itt elsősorban azokra a kísérőautomatás szintetizátorokra, illetve én
nem nevezném szintetizátornak (az teljesen más) – inkább maradnék a
billentyűk (keyboard) mellett –, amelyekkel irdatlan mennyiségben
kezdték elárasztani a piacot. A keyboardok  forgalmazói persze nagyot
kaszáltak, ugyanis sok év zenei és művészi tapasztalattal állították ösz-
sze ezeknek az eszközöknek a kíséret automatikáját. Gyakorlatilag mi-
nimális zenei tudással, de már kezdetleges zenekari kísérettel szólaltak
meg a dalok. Ez igazából egy technikai fejlődés volt, amelyet aztán
egyre többen kezdtek kiaknázni. Mondanom sem kell, hogy gomba-
mód szaporodtak az „egyszemélyes zenekarok”, akik megjelenésével
további hangszeresek kerültek csapdába (pl. dobosok), mert a gép
megoldotta helyettük a feladatot. Persze a megrendelők szemszögéből
nézve ez anyagilag határozottan költséghatékonyabb volt...

A másik „nagy áttörés” a Bugyi testvérek által alapított zenekar, a
3+2 együttes merőben új kezdeményezése, miszerint a régi, hagyomá-
nyos magyaros és népies nótákat áthangszerelték, modern beates hang-
zással, elektromos gitárokkal, rockosan. A csárdások eredeti ritmushát-
terét felváltotta a modern 2-4-es rock-os, beat-es alap. A zenekar kez-
deményezésén sokan megbotránkoztak, többek között az akkori ORI,
aki tűzzel-vassal küzdött az együttes 1987-es BS koncertje ellen.
Bugyiék viszont méhkasba nyúltak. Zenéjükkel ugyanis egy olyan pia-
ci szegmenst találtak, amelyet addig senki sem fedezett fel. A kis
együttes a magyar nyelvű területeken pillanatok alatt ismert lett, meg-
teremtve a mai lakodalmas műfaj alapjait. Népszerűségük a mai napig
tart. Sokan mondják, hogy szentségtörés, a zenéjük viszont hallgatható,
ötvözi a modern hangzást a régi magyar hagyományokkal, ily módon
sokakat szólítanak meg, időseket és fiatalokat egyaránt. Emlékszem, a
nyolcvanas években az összes piaci kazettaárusnál az ő zenéjük böm-
bölt. Mai szemmel azt kell mondanom, hogy amit akkor csináltak, az
igényes volt! Jó lett volna, ha a (vissza)fejlődés itt megáll...

Sajnos nem így történt! Néhány hazai élelmes zenész, vagy éppen
zenei kalandor is meglátta a piacban lévő lehetőségeket. Elkezdődött a
magyaros mulatós zene gyártása. Ezt a korszakot akkoriban két legin-
kább ismert előadó neve fémjelzi, akik jó időben és jó üzleti érzékkel
csaptak bele az akkori mulatós műfajba. Volt, aki klasszikus zenész lé-
tére tért át a magyaros, lakodalmas zenére. Ezek az üzletemberek saját
nótákkal, kiadóval, évente vagy szaporábban kiadott műdal jellegű,
magyaros jellegű lakodalmas kazettáikkal pillanatok alatt lettek nép-
szerűek a könnyen fogyasztható zenék piacán. A produktum zeneileg
hasonlított ugyan a 3+2-re, de színvonalban már semmiképp, köszön-
hetően a fent említett kísérőautomatikás hardvereknek, zeneileg sokkal
szegényebb és primitívebb is volt. 

A szellem kiszabadult a palackból! A szabadtéri piacokon bömböltek a
rosszabbnál rosszabb minőségű, házilag másolt mulatós slágerek, a csíkos
gatyától a monori Futrinka utcáig. Nekünk, aktív zenészeknek meg fel
kellett venni a repertoárba ezeket a dalokat. Ebben az időben a lakodal-

makban is és a kiskocsmákban is kezdtek megjelenni az egyszemélyes
„villanyorgonisták” – általában csapnivaló hangszer- és énektudással, de
annál olcsóbban, annál nagyobb önbizalommal. A lakodalmas zenekarok
igyekeztek tartani magukat, még a menet miatt a dobost és legalább egy
fúvóst meg kellett tartani, plusz a „mindent tudó” billentyűst. 

A gazdasági helyzet folyamatos romlása és a billentyűs hangszerek
egyre elérhetőbb árai tovább szűkítették a lakodalmak kereteit, így aztán
ha nem kellett menet, akkor először a fúvós, majd a dobos találta magát a
lagzis zenekarokon kívül. Az járt jól, aki zongorázott – bocsánat – billen-
tyűzött – bocsánat – ilyen hangszere volt. Beköszöntött az egyszemélyes
korszak. Aki meg tudta engedni magának a több fős zenekart, az általában
duót vagy triót hívott, aki nem, az egyszemélyeset. A 3+2 nótákat tökéle-
tesen el lehetett játszani a kísérőautomatikával, a magyar előadókról nem
is beszélve, hiszen azok is pont ezzel a technikával készültek. Az emberek
elfogadták a gépet. Dobgépet hallgattak, pöntyögött a basszus, de óccsó
volt! Ezzel sincs semmi baj, akinek ilyen kellett, ilyet rendelt!

Azt hittük, ennél már nem lehet lejjebb. Lehetett... A hangszergyártó
cégek ugyanis új őrületet találtak ki – ez pedig a MIDI! Megjelentek azok
az elektromos hangszerek, amelyek egy több sávos felvevőt, úgynevezett
szekvenszert tartalmaztak, amellyel előre fel lehetett venni a hiányzó ze-
nészek szólamait. Az ötlet, a lehetőség természetesen nem volt rossz!
Rengetegen ültünk hónapokat hangszereink előtt, és programoztuk a da-
lainkat! Ami fontos, hogy ezzel nem veszett el zenekarunk egyénisége,
hanem csak javult! Az események egy idő múlva kezdtek csak el rossz
irányba menni, ugyanis ezeket az eszközöket már nem csak komp-
juterzsenik tudták kezelni, és nemcsak zenészek vásárolták meg, hanem –
egyre könnyebben – bárki. Ez pedig azt hozta, hogy bárki a kellő anyagi-
ak birtokában besétált egy boltba, megvette a hangszert, majd besétált egy
zenészhez, megvette a MIDI programot a gépbe, majd gyakorlatilag már
másnap haknizott egy szem zenei tudás nélkül! Na és ez itt a gond! Ma-
napság pedig bármit meg lehet találni az interneten MIDI formátumban!
Berakod a PENDRIVE-ot, oszt kész! Sajnos sokszor a kedves „kolléga”
még a szöveget sem tudja rendesen – ami otthon elmegy, de ezzel a
(nem)tudással képesek akár esküvőt is bevállalni! Szóval – ha még min-
dig nem értené a Kedves Olvasó – ott a gond, hogy ezek a szolgáltatók
már nem zenészek! Maximum hangszertulajdonosok…

A fenti technika kétélű dolog! Lehet szeretni, ha etikusan használja az
ember. Igényes hangzást önmagad felé is mondjuk egyedül vagy két fővel
nem fogsz tudni megoldani automatika vagy MIDI nélkül! Egyébként az
emberek már elfogadták ezt is. Elértünk oda, hogy az esküvőkön a ma-
gyar népi dalokat is 2-4-es tempóban várják, új műfajok a mulatós, a dári-
dózós meg a pörgős. Ez utóbbi kifejezéstől egyébként felmászom a falra.
Ez megér még egy misét, majd írok róla.  

Van még lejjebb. Nem volt elég a 2-4, nem volt elég a villanygityó,
a kísérőautomata meg a MIDI. A lakodalmas zenébe is beköszöntött
a techno. Most már markáns tuc-tuccal hallgatjuk a 2-4-et, és énekel-
jük rá: „álomálomálomá...” és hasonló mélyen filozofikus tartalmú és
mondanivalójú dalocskákat. Ami érdekes, hogy a roma zenébe is be-
gyűrűzött ez az őrület, sőt már van mulatós tévécsatorna is szánalmas
önjelöltekkel, stílustalan, gagyi, mulatós zenének mondott csendhá-
borítással. Elnézem: a nagymama függönyéből fabrikált háttér előtt,
önmagát igencsak szerető csávó biztatja a jórészt középkorú höl-
gyekből álló nézőközönséget, hogy tapsikoljon, háttérben természe-
tesen tuc-tuc. Az úriközönség hölgytagjai meg odavannak a gyö-
nyörtől...

Még mindig van lejjebb...  legközelebb megírom!
Folytatása következik...

gondolatait leírta: 
Ispán Imre

GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
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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!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-
11.30 óráig, csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dömsöd, Zrínyi út 8/a. Tel.: (06-24) 436-180
Rókusfavy doktornő 2021. július 1-től
nyugállományba vonul. 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 rendelő
Dömsöd, Szabadság u. 42.

Gyermekorvosi rendelés 2021. január 4-től
„A” hét (páratlan hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő: 8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda: 14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek: 8–11 dr. Szekszárdi Margit

Tanácsadás
Hétfő: 15–17 dr. Czúth Ildikó

„B” hét (páros hét) tel.: 06-24/435-153
Hétfő: 8–11 dr. Czúth Ildikó
Kedd: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Szerda: 14–17 dr. Czúth Ildikó
Csütörtök: 14–17 dr. Szekszárdi Margit
Péntek: 14–17 dr. Czúth Ildikó

Tanácsadás
Szerda: 10–12 dr. Szekszárdi Margit

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:
Miskolczi Ferenc – Markó Emese

LIAM

Bauch Levente – Bajnóczi Laura
MARCELL

Farkas Géza – Bujdosó Vanessza Letícia
MAJA LÉNA

Csepregi János Dániel – Jeszenszki Cintia
JÁNOS LÁSZLÓ

Házasságot kötöttek:
Szabó Bettina – Kun Attila

Csonka Georgina – Tassi Viktor

Csikós Zsuzsanna – Túróczi Sándor Máté

Nagy Boglárka – Ruszkovics Patrik György

Keresztesi Vivien – Katona Krisztián

Gyökeres Csilla – Márta Zsolt

Elhunytak:
Nagy Ferenc 102 éves

Gáspár Ferenc 98 éves

Váradi Istvánné Szimánszki Anna Katalin
91 éves

Czaniga Mihályné Takács Julianna 85 éves

Bárány Gábor 80 éves

Soós Zsolt 50 éves

Zsákai Gyula 58 éves

Bachmann Piroska szül. Ila Piroska 68 éves

Kovács József 71 éves

Raffay Györgyné Dóczi Julianna 63 éves

Móricz Miklósné Turi Mária 71 éves

Dankó István Gergely 74 éves

Czékmán Zoltán 39 éves

Hegyi Jánosné Bihal Erzsébet 71 éves

Sánta István 64 éves

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

Anyakönyvi hírek

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion

Security számán: 06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi telefonszámon tehetik meg: 

Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Dömsöd-Nagytemplomi 
Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7. 
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Elindult honlapunk, melyen aktuális hírek,
információk érhetők el: 
www.domsodnagytemplom.hu
Hivatali idő:
Hétfő: 9-12 óra, Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter. 
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla.

Dömsöd-Dabi Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70. 
Tel.: 06-24-955-716
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com

Hivatali idő:
Szerda: 15-17 óra, Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

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

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

Egyházközségek elérhetõségei

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik

BÁRÁNY GÁBORT

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osz-
toztak.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
A halottak a nyomodban vannak éjszaka,
követnek nappal, és amerre csak járnak, bá-
natot és szomorúságot hagynak maguk után.
Ők az első és az utolsó gondolatod, a szűrő,
amit megpróbálsz félrelökni, a láthatatlan
fal közted és mindenki más között. Néha sok-
kal szorosabban tartoznak hozzád, mint
azok az emberek az életedben, akiket való-
ban meg tudsz érinteni és átölelni.

(J. R. Ward)

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik 

ID. NAGY FERENC

temetésén részt vettek, kegyeletüket  az em-
lékezés koszorúival lerótták, fájdalmunkban
osztoztak. Hálásak vagyunk azoknak, akik
Őt utolsó útjára elkísérték, és e nehéz per-
cekben mellettünk voltak.

A gyászoló család

A Hírnök júliusi számában egy rövid hír tu-
datta. Meghalt Kiss Sándor tanár úr. 

Ki is volt Ő? Dömsöd zenei életének moz-
gatója, rendezője, tanára volt. TANÁRA csupa
nagybetűvel. Zongorát és harmonikát tanított
a tehetséges és kevésbé tehetséges gyerekek-
nek. Zenekarokat szervezett. Volt gyermek fú-
vószenekar, esztrád gyermekzenekar, táncze-
nekar. Ezt mind Kiss Sándor tanár úr szervez-
te, vezette és játszott benne. Különleges tehet-
ség volt! Nem csak a zenében, hanem a ze-
netanításban, a műsorok összeállításában is. 

Amikor még nem szólt mindenhol a gépze-
ne, nem volt olyan ünnepség, községi rendez-
vény, ahol valamelyik zenekara ne aratott vol-
na fergeteges sikert. Sokan összegyűltek a
szabadtéri rendezvényeken a színpad körül, és
sokan voltak a kultúrotthoni rendezvényen is.
A tanár úr vezényletével felcsendültek a Kék-
Duna keringő, a Herkulesfürdői emlék, a Du-
na hullámai keringő dallamai, de a Brahms

Magyar táncok is repertoáron voltak. Azután
sikert aratott a színdarabok zenei kísérete.
(Volt zenekari árok a régi kultúrház nagyter-
mében.) Megyei versenyekre vitte a különbö-
ző zenekarokat, ahonnan díjakkal tértek haza.
Nagy szorgalommal szervezte ezt a tevékeny-
séget. Szőnyi Károly tanította a vonósokat,
akiket szintén beültetett a zenekarba. Ha kel-
lett, a tánciskolában biztosította a zenét. A ta-
nulókból lett olyan, akinek zenei karrierjét a
tanár úr alapozta meg. A többsége nem lett ze-
nész, de zeneszerető, a zenéhez értő, a környe-
zetüket szórakoztatni tudó emberek lettek. 

Méltó utóda volt a Dezső Lajos, Szőnyi
Károly által megteremtett dömsödi zenei
életnek.

Emlékét megőrizzük, nem csak a családjá-
nak fog hiányozni, hanem nekünk is, akik
megfelelő zenei alapot kaptunk tőle. Nyugod-
jon békében!

Varsányi

Köszönetnyilvánítás
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Örökké él, akit nagyon szerettek.

(Tóth Árpád)

Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik

BACHMANN PIROSKA
SZÜL. ILA PIROSKÁT

utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk
voltak.

A gyászoló család

Kiss Sándor tanár úr emlékére

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

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

Az emlékhely az aktuális előírásoknak megfelelően látogatható!

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: 500 Ft
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