
Nem em lék szem ar ra, hogy va la ha is ilyen hos  szan tar tó for ró ság,
csa pa dék men tes szá raz ság őröl je az em ber fi zi ku mát, szel le mét. Fő -
leg az idő sebb, be teg em be rek szen ve dik meg az idő já rás ne he zen
tűr he tő ala ku lá sát! Meg per sze a ter mé szet, a nö vény zet síny li meg a
leg job ban a szá raz sá got. A csa pa dék hi á nya mi att na gyon so kan él -
tek az ar té zi víz lo cso lá sá val, amely olyan men  nyi sé gű fel hasz ná lást
je len tett, hogy a víz mű elekt ro ni ká ja egy idő után le til tott, mert több
volt a fel hasz ná lás, mint amen  nyi vi zet a szi vat  tyúk fel tud tak pum -
pál ni a ku tak ból a víz tor nyok ba! Sze ren csé re a fel hí vá sunk ra a fo -
gyasz tók ön mér sék le tet ta nú sí tot tak, és vis  sza áll ha tott a nor má lis
víz hasz ná lat az ere de ti ál la po tá ba!

A böl cső de meg nyi tá sá nak ide je to vább ra is két sé ges. Ma da rász
Má ria in téz mény ve ze tő vel az élen a kol lé gák min dent meg tesz nek
az ok tó ber el se jei rajt ért, de a bölcsi há rom ha vi fi nan szí ro zá sa még
nyo mok ban sem lát szik! Amen  nyi ben nem si ke rül sta bil, meg nyug -
ta tó meg ol dást ta lál nunk, ak kor csak ja nu ár 2-től vár juk a kis gyer -
me ke ket.

Az el ső Kék-Du na Fesz ti vál ra nagy sze rű prog ra mot ál lí tott ös  sze
Ócsai Ju li Kopor Ti ha mér se gít sé gé vel! A fel lé pők min den kép pen
több né zőt ér de mel tek vol na! A Dömsödi Kár men tő Egye sü let ve ze -
tő jé nek kü lön is kö szö nöm nagy sze rű gesz tu sát, hogy egy je len tős
ös  szeg gel já rul tak hoz zá a ren dez vény si ke ré hez! A fesz ti vál ke re té -
ben fo gad hat tuk a Zachar Stepánka pol gár mes ter as  szony ve zet te
test vér vá ro si, fűri kül dött sé get, vi szo noz va a két hét tel ko ráb bi szí -
vé lyes fo gad ta tást! Leg na gyobb saj ná la tom ra a knüllwaldi pol gár -
mes ter úr az utol só pil la nat ban le mond ta az uta zást. Egy re in kább azt
lá tom, hogy Jörg Müller pol gár mes ter úr nyug díj ba vo nu lá sa után ki -
üre se dik a test vér vá ro si kap cso la tunk! Saj ná lom!

Az utób bi hat-nyolc év egyik leg je len tő sebb be ru há zá sa, a Nagy -
ta nyai út asz fal to zá sa fe je ző dik be a na pok ban! Sa ját erő ből a kö vet -
ke ző év ti ze dek ben sem tud tuk vol na fel újí ta ni! Kö szö nöm Pánczél
Kár oly kép vi se lő úr se gít sé gét! Per sze kö szö nöm Dr. Bencze Zol tán
jegy ző nek és Pong ráczné Csanálosi Me lin da mű sza kos nak, hogy
olyan pá lyá za tot ál lí tot tak ös  sze, amely si ker re vi he tő volt! Kö szö -
nöm a Nagy ta nyai úton ta lál ha tó üze mek tu laj do no sa i nak az anya gi
se gít sé get a ki sa já tí tás hoz! Kö szö nöm a Kép vi se lő-tes tü let szük sé -
ges dön té se it, a mű sza ki el len őr mun ká ját, és utol já ra a ki vi te le ző
Szé les út Kft. mun ka tár sa i nak is kö szö nöm a mi nő sé gi tel je sí tést!

Au gusz tus 20-án dél előtt 10 óra kor, a hi va tal előt ti té ren tart juk
meg a Szent Ist ván-na pi meg em lé ke zé sün ket. Az ün nep ség ke re té -
ben ad juk át az ar ra ér de me sek nek a ki tün te tő cí me ket és a Szép
Dömsödért em lék pla ket te ket! Vá runk Min den kit, ün ne pel jünk
együtt!

Bencze Ist ván

Szent István király intelmei Imre herceghez

Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!...

Kivonat a 18. oldalon.

A  HE LYI  ÖN KOR MÁNY ZAT  LAP JA

XXXII. év fo lyam 8. szám

www.domsod.hu

2022. augusztus Ára: 350.- Ft

A K  T U  Á  L I S

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 
a magyar államalapítás ünnepén. A rendezvény 

2022. augusztus 20-án 10 órakor
a Polgármesteri Hivatal előtti parkban lesz. 

Istentiszteletet követően ünnepi beszédet mond: 
Lázár József képviselő úr. 

A képviselő-testület döntése alapján a Díszpolgári Címet
és a Dömsödért Emlékérmet, valamint a Dömsöd Vál-
lalkozója díjat Bencze István polgármester úr adja át.

A „Szép Dömsödért” emlékplaketteket
Muzs János képviselő úrtól vehetik át a díjazottak. 

Az ünnepi műsorban közreműködik: 
a Ju és Zsu Társulat, valamint a dömsödi Fiatalok. 

Felkészítő: Ócsai Julianna.

Meghívó

Berki Géza alkotása, melyet Dömsöd községnek 
adományozott
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TAKARÉKBANK KÖZLEMÉNY 
a dömsödi fiók összevonásáról

A Takarékbank Zrt. 2344 Dömsöd, Kossuth utca 61. szám alatt
üzemelő fiókjának/kirendeltségének összevonásáról:

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2344 Dömsöd, Kossuth

utca 61. szám alatti fiókja/kirendeltsége 2022. 08. 16. napjával
összevonásra kerül a 2300 Ráckeve, Kossuth utca 32. címen talál-
ható bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az
Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022. 08. 17-től változatlan fel té te -
 lek  kel. A Takarékbank Zrt. 2344 Dömsöd, Kossuth utca 61. szám
alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022. 08. 16.
12:00 órától megszűnik.

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:
Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth utca 32.
Tel.: + 36 29 562 060
Nyitvatartás: Hétfő: 7:30-tól 16:30-ig, Kedd: 7:30-tól 15:30-ig,

Szerda: 7:30-tól 15:30-ig, Csütörtök: 7:30-tól 15:30-ig, Péntek: Zárva.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2022. 08. 16. napjával az itt el ér he -

tő ATM szolgáltatásunk is megszűnik. Legközelebbi ATM-ünk az
új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kér-
jük, tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetősé gek -
ről telefonos ügyfélszolgálatunkon, online vagy a megjelölt idő pon -
tig jelen bankfiókunkban.

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, bizton-
ságosan és egyszerűen a Takarék Netbank felületén. Igényelje meg a
szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy
online, személyesen pedig bármely bankfiókunkban.

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen
vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06 1
311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére!

Szíves megértését köszönjük!
Budapest, 2022.07.14.   Üdvözlettel: Takarékbank Zrt.

JELENTKEZZ HATÁRVADÁSZNAK!
RENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNY

A Rendőrség várja azoknak a 18 évet betöltött, de az 55. életévet be
nem töltött, büntetlen előéletű, legalább alapfokú iskolai vég zett ségről
(8 évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított bizo nyítvánnyal és magyar
állampolgársággal rendelkező személyek jelentkezését a szer ződéses
határvadász képzésre, akik elhivatottak Magyarország államhatárának
őrzése és a jogellenes migráció megakadályozása iránt.

HIRDETMÉNY 
Budapest – Kelebia vasútvonal

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – mint természetvédelmi ha -
tó ság határozatban engedélyezte a Soroksár – Kelebia vasútvonal fej -
lesztése tárgyú beruházás keretében, a benyújtott védett növény gyűjtési
és betelepítési tervben foglaltak szerint a védett, fokozottan védett nö -
vény fajok áttelepítését (gyűjtését, birtokban tartását, be te le píté sét/visz -
szatelepítését) és a védett növényfajok szaporító anya gá nak gyűjtését,
betelepítését. Az engedélyezés feltételeit és a vo nat ko zó előírásokat
megtekinthetik a www.domsod.hu oldalon közzétett ha tá rozaton keresztül.

Az elmúlt hetek csapadékmentes időjárása és a nagy szárazság
miatt megszaporodott a szabadtéri tűzesetek száma Pest megyében.
Csak az elmúlt napokban több 10 hektárnyi terület vált a lángok
martalékává. A veszélyt egyrészről a száraz növényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészről kockázatot
jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett
tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Szabadtéri égetésre vonatkozó szabályok

I.) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen, valamint
külterületen lévő zártkerti ingatlanok területén szabadtéri égetést végezni,
kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet –
megengedi. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a COVID-19-es járvány
miatt több önkormányzat módosította a helyi rendeletét, és megtiltotta
az eddig engedélyezett növényi hulladék szabadtéri égetését, ezért a ter-
vezett égetés előtt mindenképpen tájékozódjanak a helyi előírásokról!

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy abban az esetben, ha belterületen sza -
badtéri égetést végeznek és a települési önkormányzat azt rendeletében

Online hírvadász
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nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben
meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóság-
nak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztró-
favédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerve ze -
tekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező
élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1.
melléklet 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a
legkisebb mértéke 10.000 Ft.

II.) Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve bográcsozásra a sza bad -
téri égetés szabályai nem vonatkoznak, de ezt a tevékenységet is csak a
tűzgyújtás szabályainak betartása mellett lehet végezni, az alábbi alapvető
szabályok betartásával:
1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk

alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors

továbbterjedésének.
6. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visz-

szagyújtsa.
7. Erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen gyújtsunk tüzet. Tűzgyújtási

tilalom időszakában még a kijelölt tűzrakóhelyeken is TILOS a
tűz gyújtás!
III.) Külterületen növényi hulladék égetése csak akkor végezhető, ha

azt egyéb jogszabály kifejezetten megengedi. Az olyan füstfejlődéssel
vagy lánggal járó tevékenységet (pl.: tarló, lábon álló növényzet, avar- és
egyéb növényi hulladék égetést), amely összetéveszthető egy valós
tűzesettel, azt az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szer -
vé nek (Pest megye vonatkozásában a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak; levelezési cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; e-
mail: pest.mki@katved.gov.hu) a tevékenység megkezdése előtt írásban
be kell jelenteni, ahol a bejelentést – abban az esetben, ha azt egyéb jog -
szabály megengedi, akkor – tudomásul veszik, más esetekben elutasítják. 

Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűz -
rakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság en ge -
délye is szükséges. 

Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkal -
mas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni. Aki
erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tud-
ja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni.

IV.) Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ország egész
területén visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben! 

Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facso-
portokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a
kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tűzgyújtási tilalom időszakában külterületen
növényi hulladék égetése nem végezhető! Kérjük a kirándulókat, köz -
le kedőket, hogy sehol ne dobjanak el cigarettacsikket, használják a
hamutartót. Az eloltottnak vélt cigarettacsikkek apró égő zsarátno -
kai sok erdő és gabonatábla pusztulásáért felelősek. 

Az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyel -

mét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a
korlátozó előírások betartása!

Az aktuális tűzgyújtási tilalommal, az erdőtüzekkel és a tűzgyújtási
szabályokkal kapcsolatos további információkért keresse fel a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu),
illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu).

Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat meg, környezetünk
zöld területei válhatnak fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá.
Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel, több napos, hetes tűzoltást
és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2030 Érd, Fehérvári út 79/A

Tel.: +36-23-524-570; e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

Dr. Szőnyi Alíz aug. 04.-i bejegyzése
Pár hasznos tanács kánikula idejére!

Tartós melegben a szervezetünk nagy igénybevételnek van kitéve.
A meleg hatására kitágulnak az erek, a szívet fokozott munkavégzés
terheli. Ilyenkor megnő az embólia és a szívinfarktus kockázata,
erősödik a gyulladási hajlam. Ilyenkor lappangó gyulladások is be -
lobbanhatnak, pl. a sebek, garat, belső szervek.

A hőszabályozó rendszerünk is nagyobb munkát végez, a test fel-
hevülését meg kell akadályoznia, ezért fokozottan izzadunk. Az el -
vesztett folyadék pótlása nagyon fontos. Különösen kell figyelni a
kisgyerekekre és az idősekre, akiknek a folyadékháztartásuk nem
annyira stabil. Az izzadás során azonban nemcsak folyadékot, hanem
értékes ásványi anyagokat is veszítünk. Az ásványi anyag hiánya
komoly fennakadást okozhat a szervezetünkben, pl. a magnézium
hiánya csökkenti a gondolkodást, idegesek, ingerlékenyebbek le -
szünk. Mindenki ismeri azt a kellemetlen érzést, amikor begörcsöl a
lába, ezt gyakran a káliumhiány okozza. De a szívbetegek esetében
erre nagyon oda kell figyelni, mert a lecsökkent káliumszint szívrit-
muszavarokat is kiválthat.

Az immunrendszerünk pedig intenzívebb támadásnak van kitéve,
hiszen a melegben a kórokozók is könnyebben szaporodnak, így
gyakran tapasztaljuk, hogy megfázunk, pedig nagyon meleg van.

A kánikula megzavarja az idegrendszeri folyamatokat is, a
depressziós betegek ilyenkor gyakran kerülnek letargiába. Gyakori,
hogy alvászavarok jelentkeznek, de a koncentrációs zavarok miatt
növekszik a baleseti kockázat is, gyakrabban vannak balesetek.

Mit tegyünk a kánikulában?
Hőség idején fokozottan figyeljünk a gyermekekre és az idő seb -

bekre. Hőháztartásuk igen érzékeny és könnyen felborul, így sokkal
hajlamosabbak a kiszáradásra.

Csecsemőknél fokozottan figyeljünk a folyadékbevitelre. Az anya -
 tej mellé adhatunk gyengére főzött teát vagy visszahűtött forralt
vi zet.

Ha fejfájást, szédülést, hányingert, szájszárazságot érzünk, min -
den féleképpen igyunk folyadékot, mert ezek a tünetek jelei a ki szá -
radásnak.

Ilyen időben nem érdemes erős, csípős fűszereket használni éte -
leink ízesítésére, mert fokozzák a verejtékmirigyek működését.

Ügyeljünk arra, hogy a főétkezések ne maradjanak ki étren dünk -
ből, mert fáradtabbak, ingerlékenyebbek leszünk, és teljesítő ké pes sé -
günk csökken.

A magas cukor- és sótartalmú ételek, finomságok folyadékot von-
nak el szervezetünkből, így mellőzzük fogyasztásukat.

A vacsorát a kora esti órákra ütemezzük. Éjszaka sokkal jobban
tudunk aludni, ha könnyű fogásokat fogyasztunk, pl.: zöldséges
ragut, salátát, főzeléket, párolt, sült zöldséget.

És nem utolsósorban élvezzük ki a nyár minden percét... hisz az
idei nyárból nem sok van hátra!
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A vízhiány kapcsán felmerült bennem néhány gondolat, amellyel nem
a feszültséget szeretném szítani, hanem általános dolgokról szeretnék írni.

A vízhiány kellemetlenséget okoz mindenkinek, ez tény. Azonban
ahogy reagáltak egyesek a közösségi oldalakon, az szinte érthetetlen.

Néhány pontban szeretném összefoglalni, amit ez ügyben tudok.
A jelenlegi vízhiánynál nem mutatkozik emberi mulasztás. Egyszerűen

a vízfogyasztás több, mint amit a víztornyokba fel tudnak szállítani a szi-
vattyúk. Oka az, hogy iszonyú meleg van, és már több mint egy hónapja
nem volt eső. Ezért a fogyasztás többszöröse a megszokottnak.

A Vízmű önálló intézmény, független az önkormányzattól, természete-
sen együttműködés van közöttük.

A Vízműnél dömsödi emberek is dolgoznak, akik igyekeznek maxi má -
lisan teljesíteni a lakosság elvárását. Ezért azok a támadások, amelyeket
ezen dolgozók ellen indítanak, teljesen alaptalanok és bántóak.

2016 környékén pályázat útján egy jelentős vízminőségjavító – kb. 800
millió forint értékű pályázaton elnyert összegből – új víztorony épült, a ré -
gi fel lett újítva, a hálózat egy részében az eternit csövek ki lettek cserélve.
Ez olyan beruházás volt, amit Dömsöd község saját erőből soha nem tu -
dott volna megoldani. Új kút is lett fúrva (ez viszont még saját erőből,
amikor az önkormányzat volt a tulajdonos üzemeltetője a Víz műnek).

A ’70-es években rendszeres volt a vízhiány a nyári hétvégéken, mert a
nyaralók nagy száma miatt a  kapacitás kicsi volt. Ezért folyamatosan növelte
a kapacitást a mindenkori üzemeltető. Vízhiány jelenleg csak az extrém kö -
rülményeknél fordul elő, és nincs alultervezve a vízmű. Az önkormányzat
annak idején felelősen igyekezett tartalékkutat is létre hoz ni, és bővíteni a
vízvételi lehetőségeket. Csak remélni tudjuk, hogy a természet (a minden-
ható) megsegít bennünket és lesz egy kiadós eső. Mindjárt nem lesz vízhiány.

Az ismeretek teljes hiányát mutatja, aki azt reklamálja, hogy éjjel van
víznyomás, nappal meg alig csörgedez. Talán azért, mert éjjel sokkal ke -
vesebb a fogyasztás, és feltöltődik a rendszer. Ez nem jut eszébe?

Azok, akik leülnek a számítógép elé, és önmagukhoz is méltatlan, okta-
lan támadást folytatnak – minősíthetetlen hangon – mindenki ellen, az lé -
nyegében tűrhetetlen és elfogadhatatlan. (Hozzáteszem, ezek között az

emberek között többen vannak, akik minősíthetetlen hangon bírálnak
min denkit, de maguk semmit sem tesznek községünkért.)

Ha valakinek egy csepp műszaki érzéke van, akkor a temetőkben még
található ásott kútba belenéz, és láthatja a víz szinten, hogy legalább
három gyűrűvel lejjebb van, mint szokott. Ehhez kell igazítani az életün-
ket, nem tehetünk mást.

Valószínűleg a közeljövőben többször kell számítani ilyen aszályos
időszakra, ezért hosszú távon előfordulhat, hogy még egy kút lenne szük-
séges. Az viszont százmilliónál többe kerül.

Ha valamiben ez ügyben lehet némi kritikát megfogalmazni, az a
tájékoztatás. A Vízmű rövid közleményben tájékoztathatna időben a
problémákról. Igaz, a polgármester úr ezt megtette, és bizonyos „kép er -
nyő lovagoknál” elgurult a gyógyszer, és azt gondolták, ha jól kiosztanak
mindenkit, akkor lesz víz.

Meg lehet fogalmazni kritikát, magam sem vagyok elégedett a kátyúk
javításának elmaradása miatt, én is problémákba ütközöm a háziorvosi
praxis betöltetlensége miatt, nem örülök az ültetett fák állapotának, de
mégsem gondolom, hogy mérgeskedéssel és az interneten történő átko -
zódással eredményt érhetünk el.

Természetesen lehet kritikát megfogalmazni, de embernek kell marad-
ni, minden körülmények között, az is fontos.

Tisztelettel: Varsányi Antal dömsödi lakos (már 67 éve)

Gondolatok Dömsöd közéletének kapcsán

Megkezdődik a 2022/2023-as
bajnokság a labdarúgóknál

A Pest megye III. osztály Délnyugati csoportjába nyert besorolást a
Dömsödi SE felnőtt labdarúgó csapata.

Az első mérkőzésre augusztus 27-én keről sor a Duna-parton.
Augusztus 27. Dömsöd : Dunaharaszti II 17 óra a következő hazai

mérkőzés.
Szeptember 17. Dömsöd : Budajenő 16 óra. VA

Bencze István aug. 7-i bejegyzése
Kedves Kisgyermekes Szülők!

Az utóbbi évek fejlesztései közül a bölcsőde építése volt az egyik
legjobban várt beruházás. Az épület kivitelezése már tavasszal elkészült,
és azóta is azon dolgozunk munkatársainkkal, az intézményvezetőtől
kezdve a településfenntartási csoport tagjaiig, hogy az őszi időszakig be
legyen rendezve az épület, és különböző engedélyek is rendelkezésre áll-
janak a rajthoz! Biztos vagyok abban, hogy az előzőekben említett fel -
tételek teljesülni fognak, most mégis azt kell mondanom, hogy szinte biz-
tos, hogy nem tudjuk a bölcsit megnyitni a tervezett időpontban. A három
havi működtetéshez nem áll rendelkezésünkre az az összeg, amely nélkül
elindítani egy új intézményt, felelőtlenség lenne! Több összetevője van
ennek a döntésnek, de leginkább azzal magyarázható, hogy nem folytak

be azok a bevételek, amelyeket a költségvetésünk készítésénél beter-
veztünk! Hogy melyek ezek a bevételek, amelyek hiányoznak? Sorolhat-
nám az adóbevételek elmaradásától, a bérleti díjak be nem fizetésén ke -
resztül, az étkezési hozzájárulás bevételeinek elmaradásáig! Termé -
szetesen hiányzik az az összeg is, amelyet a mozi épületének eladásából
terveztünk. Hitelt nem vehetünk fel, hiszen az ezévi keretünket már fel-
használtuk a Nagytanyai út felújításához! Így aztán nem marad számunk -
ra más, mint a várakozás! Talán az ősz folyamán olyan – ma még nem
látható – bevételhez juthatunk, amely segítség lenne a bölcsőde finan-
szírozásához, amely fedezetet nyújtana a rezsiköltségekre és a munka -
bérekre egyaránt!

Jelenleg itt tartunk! Várjuk a második félévi adóbefizetési morál jelen -
tős javulását! Amennyiben nem sikerül megnyugtató fedezetet biztosíta-
nunk a bölcsi működtetésére, akkor csak január 2-án fogadjuk a gyer-
mekeket!                                                                Bencze István polgármester

FIGYELEM! FONTOS! 
Az EÜ központ vezetékes

telefonszámai nem működnek!
Szolgáltatóváltás miatt az Egészségügyi Központ telefonszámai bi -

zony talan ideig nem elérhetők!
Kérjük, hogy a recept- és időpontkéréseket az e-mail címeken vagy

személyesen intézzék!
A gyermekorvosi rendelő új hívható telefonszáma: 06-20-259-9647.
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Idén került megrendezésre elsőként Dömsödön a Kék-Duna Fesztivál.
Aki ellátogatott a rendezvényre, tartalmas és kellemes délutánt tölthetett
itt el. A Duna közelsége, a szépen megújult sétány, a vendéglő hangulata
sok kedves emléket idézett meg. Mindaz, aki részt vett ezen a képzeletbe-
li utazáson, részese lehetett a vendéglő kerthelyiségében zajló jó hangula tú
lakodalmaknak, a Petőfi
Sporttelep futballpályáján
a játék és a szurkolás he vü -
letének, a kikötő hajók
mo  torzúgásának, a hor gá -
szok csendes kém lelő désé -
nek és a strandon fürdőzők
önfeledt lubickolásának. 

A valóság 2022. július
16-án egy színvonalas kul-
turális összeállítás volt,
ahol Fűr és Knüllwald test -
vértelepüléseink kül dött sé -
gé vel találkozhattunk. A
prog ram és a fellépők meg -
 szervezésére az OMK és a
Kármentő Egyesület kö zö -
sen vállalkozott. A dé lu -
táni programsort a Bohém
Fiúk Csapata kezdte, majd
Perger Évivel zumbázhattak a látogatók. A folytatásban a Ju és Zsu csapa -
tának produkcióit hallgathattuk. A piciket meseelőadás és ugrálóvár
varázsolta el Meseországba. A felnőtteket Cs. Szabó Viktória, Szkáli Edi-
na és Oláh Csaba az operett műfajába röpítette. Ezalatt fokozatosan
töltötte meg a színpad előtti teret a közönség. Igazán jó hangulatot te -

remtett a  Dezső Lajos AMI társastáncos csoportjainak produkciója.
Különböző korosztályok, de egyformán ügyes gyerekeknek együtt tap-
solhattak szülők, tanárok, ismerősök. „Miből lesz a cserebogár?” – jutott
eszembe, ahogy a kicsiktől a nagyokig  mindegyikük egyformán ügyes
mozdulatokkal táncolt. A magyar nóta kedvelői hosszabb ideig élvezhet-

ték kedvelt műfajukat Püs -
pök Erika és Vigh Le ven -
te előadásában, akiket He -
 gedűs Valér kísért zon-
gorán. Az Island zenekar
tagjai már ezalatt behan -
golták hangszereiket. A
színpadról  egy fergeteges
ír-skót zenei összeállítás-
sal örvendeztették meg
hall gatóságukat.

Az udvaron arcfestés,
vattacukor és kirakodó-
vá sár várta az érdeklő dő -
ket. A rendezvény utolsó
blokkjában  Jobbágy Bá -
lint és Barátai élő nép ze -
nével, a Gyöngyvirág Nép -
tánc Együttes fergeteges
táncaival szórakoztatta a

közönséget. Kicsik és na gyok, férfiak és asszo nyok, fiúk és lányok szebb -
nél szebb ruhákban ropták a táncot.

Bízom abban, hogy jövőre a megszokott keretek közt újra megren-
dezésre kerülhet egy hasonló színvonalú kulturális program.

Vass Ilona
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Fotók: Vass

Kék-Duna Fesztivál
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6 XXXII.  évfolyam  8.  szám

A szom széd dal ér de mes jó ban len ni, de leg -
alább is ér de mes ar ra tö re ked ni, hogy ne is ala -
kul jon ki rossz szom szé di vi szony. A rossz
szom széd ság – mint tö rök átok – meg ke se rít he ti
a fe lek éle tét, de még ar ra is ki ha tás sal van,
hogy a ko ráb ban sze re tett há zunk ban vagy nya -
ra lónk ban már nem is érez zük olyan jól ma gun -
kat, mint a meg rom lott szom széd sá got meg elő -
ző idő szak ban. Csak olaj a tűz re, ha a szom szé -
dok bí ró ság gal vagy bün te tő fel je len tés sel fe -
nye ge tik egy mást. Az időt, ener gi át és a pa pír -
mun kát sem kí mé lő, hi va ta los út ra te relt, túl bi -
zo nyí tás ra tö rek vő igaz ság ke re sés rit kán ered-
mé nye zi a fe lek meg bé ké lé sét. Ki vé tel min dig
van, de ilyen hely zet ből szin te le he tet len a bé -
kü lés, akár egy év ti zed táv la tá ban is.

A szom szé dok kö zöt ti per pat var nak ha zánk -
ban ha gyo má nyai van nak, már 168 év vel ez -
előtt, 1854-ben  meg ír ta Arany Já nos „A fü le -
mi le” cí mű ver sé ben, hogy a szom szé dok nem
tud tak meg egyez ni, kié a fü le mi le füt  tye, ki nek
fü työl a szom széd ba át nyú ló dió fa ágán a ma -
dár ka? Pé ter és Pál szom szé dok már ab ban a
kor ban a bí ró hoz men tek az igaz sá gért. Ak ko ri -
ban az íté le tet igaz ság ként kel lett el fo gad ni, de
ma már ne kö ves sük ezt a pél dát! A jo gi ta nács -
adá si ta pasz ta lat bi zo nyí tot ta, hogy a fe lek egy -
más kö zöt ti, köz ve tí tő nél kü li meg egye zé sé nek
van a leg na gyobb az esé lye a meg ál la po dás
meg tar tá sá ra és a tar tós sá gá ra. Nem ér de mes a
tisz tá zat lan prob lé mák mi att a szom szé dok kö -
zött örö kös per pat vart lét re hoz ni. Egyéb ként a
jog eset ben sze rep lő, a mai írás sal fü le mü le, más
né ven csa lo gány, az egyik leg is mer tebb éne kes -
ma dár faj ha zánk ban. Jó, hogy a ma dár ka nem is
tud ja, más fél száz év vel ez előtt em be rek kö zöt ti
szom széd jo gi vi ta tár gya volt, pe dig ő csak azt
tet te, ami egy éne kes ma dár ra jel lem ző, éne kelt.

A szom széd jo gok lét re jöt té nek a ró mai jog -
ban ezer évet meg ha la dó múlt ja van. A ki te kin -
tés so rán ab ból le het ki in dul ni, hogy a ró mai tu -
laj don egy do log fe let ti tel jes ha tal mat je len tet -
te, mely nél fog va a ma gá é ban min den ki mind -
azt meg te het te, ami vel nem za vart má so kat. A
tu laj don tar tal ma azt je len tet te, hogy a tu laj do -
nos mit te he tett a tu laj do ná ba tar to zó do log gal,
esze rint hasz nál hat ta, gyü möl csöz tet het te, ren -
del kez he tett ve le, bir to kol hat ta és be le szá mí tott
a va gyo ná ba. A tu laj don jog a ró ma i ak ide jé ben
sem volt kor lát lan, és ma sem az. A tu laj do ni
kor  lá to zá sok köz ér dek ből és jo gos ma gán ér de -
k ből, az az a za var ta lan együtt élés és az egy más
mel lett élés ér de ké ben a szom széd jo gok alap ján
áll tak fenn. A ró ma i ak fel is mer ték, hogy a köz -
ér de ken kí vül a szom szé dok kö zöt ti vi szony
ren de zé se is tör vé nyi be avat ko zást igé nyel.
Köz ér de kű nek mi nő sül tek a tűz ren dé sze ti, egész-
ség ügyi és val lá si szem pont ok, va la mint az épí -
tés ren dé sze ti kor lá to zá sok.

Az i. e. (idő szá mí tá sunk előtt) V. szá zad ban
ke let ke zett XII. táb lás tör vény az aláb bi szom -
széd sá gi kor lá to zá so kat tar tal maz ta:

• há za kat egy más tól bi zo nyos tá vol ság ra épít -
het ték,

• me zei tel kek kö zött mezs gyét kel lett ki -
hagy ni,

• ti los volt úgy épít kez ni, hogy a szom széd
elől el ve szik a ter mé sze tes fényt,

• sza bá lyoz ták a ha tá ron nőtt fa tu laj do ná nak
kér dé sét, 

• át hul lott gyü mölcs fel sze dé sé nek jo gát,
• szom széd te lek be ár nyé ko lá sát,
• fák gal  lya i nak szom széd te lek re át nyú lá sát

30 cm-re kor lá toz ták.
Az írás ba fog lalt XII. táb lás tör vény i.e. 451-

450-ben (Krisz tus szü le té se előtt) ke let ke zett, és
a ró mai jog leg je len tő sebb jog for rá sa. Ci ce ro
(óko ri ró mai fi lo zó fus, élt: i.e. 106 – i.e. 43) ko -
rá ban a gyer me kek nek fej ből meg kel lett ta nul -
ni a tör vé nye ket, mely nek szö ve gét Kar thá gó
pi a cán is ki füg gesz tet ték. A gaz dag óko ri vá ros
rom jai ma Tu né zia te rü le tén, a fő vá ros tól, Tu -
nisz tól észak ke let re, 19 ki lo mé ter re ta lál ha tók.
Az ókor egyik leg na gyobb vá ro sá nak ma rad vá -
nyai lá to gat ha tók.

Az idő mú lá sá val a jog fej lő dés mi att az i. sz.*
III. szá zad utol só har ma dá tól szá mí tott i. sz.*
527-ig ter je dő poszt klas  szi kus kor ban nö ve ked -
tek a tu laj do ni kor lá to zá sok a köz ér dek vé del -
mé re tör té nő hi vat ko zás sal, me lyek új gaz da sá -
gi-tár sa dal mi rend ki ala ku lá sá ra utal nak. (* idő -
szá mí tás sze rint)

A tu laj don új sze rű kor lá to zá sá nak szá mí tott a
ki sa já tí tás, a kö zü le tek nek az a jo ga, hogy pél -
dá ul köz mű lé te sí té se ese tén kor lá toz ha tó vá vált
a tu laj don. Meg je lent a ter he lé si és el ide ge ní té si
ti la lom is, mint tu laj do ni kor lát. Így pél dá ul a
férj nem ide ge nít het te el a ho zo mány ként ka pott
tel ket, a gyám a gyá molt ja va gyo nát, és a per
alatt ál ló do log sem volt el ide ge nít he tő. Hi va -
tás hoz va ló tar to zás ese tén az érin tett nem ren -
del kez he tett sza ba don a va gyo ná val. A vá ro si
ta nács tag va gyo na fe let ti ren del ke zé si ké pes sé -
ge kor lá to zott volt. Föld tu laj don hoz meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé ge k és szol gál ta tá so k kap cso -
lód tak.

A poszt klas  szi kus kor ban új bá nyák fel tá rá sa
ér de ké ben a te lek tu laj do nos kö te les volt tűr ni a
tel kén az ás vány ku ta tást. Ren de let tel til tot ták
meg az örök lés vagy adás vé tel so rán a rab szol ga
csa lá dok tag ja i nak egy más tól va ló el vá lasz tá sát.

Ha zánk ban a mai szom széd jo gok ki ala ku lá sa
előz mé nyé nek te kint he tő az 1872. évi VIII. tör -
vény cikk, az ipar tör vény. Az ipar meg kez dé sé -
ről szó ló I. fe je ze té nek 8. §-ában meg ha tá roz ták
azok nak az ipar ágak nak a kö rét, me lyek gya -
kor lá sát ipar ha tó sá gi en ge dély hez kö töt ték. Né -
hány pél da a szem lél te tés hez: gáz ké szí tő, gáz -

tar tó in té ze tek, ás vány -
olaj-fi no mí tók, agyag-
áru, mész, tég la- és
gipsz ége tő ke men cék,
vá gó hi dak, tí már-mű -
he lyek, len-, ken der-
áz ta tó te le pek stb. 

Az 1894. évi XII.
tör  vény cikk a me ző -
gaz da ság ról és a me -
ző rend őr ség ről az 59.
§-ában már ki lép az ipar ágak ér dek kö ré ből,
és kö ze lít a ter mé sze tes sze mély gaz dál ko -
dók ér de ke i hez az zal a ren del ke zés sel, hogy
a ki raj zott mé hek tu laj do no sá nak két na pot
ad a be fo gás ra.

A ró mai szom széd jo gi in téz mé nyek és a fen ti
ma gyar tör vény cik kek ös  sze ha son lí tá sá ból is
lát szik a szom széd jo gi rend sze rek jo gi vé del -
mé nek kü lön bö ző sé ge. Míg a XII. táb lás tör vé -
nyek az óko ri ró mai pa raszt gaz da ság ok ér de ke -
i nek meg fe le lő en sza bá lyoz tak, ad dig a ma gyar
szom széd jo gok ké sőb bi ki ala ku lá sa az egyes
ipar ágak gya kor lá sá nak fel tét ele it te kin tet te ki -
in du lá si alap ként. A szom széd jo gok kö re fo ko -
za to san bő vült, és az el té rő fej lő dés mi att nem -
zet-spe ci fi kus sá vált, az az or szá gon ként el té rő -
en a ki ala kult szo ká sok hoz iga zo dott.

Ér de mes meg fi gyel ni, mely ró mai szom -
széd jo gi ren del ke zé sek ha son lí ta nak vagy
egyez nek meg a nap ja ink ban ha tá lyos jo gi sza -
bá lyo zás sal.

A rö vid tör té ne ti át te kin tés után ér de mes
meg is mer ked ni azok kal a mai sza bá lyok kal,
me lyek ke re tei kö zött gya ko rol ha tók a tu laj do -
no sok jo gai. Sok eset ben csak az in for má ció hi -
á nya aka dá lyoz za a fe lek meg egye zé sét vagy
egy más meg ér té sét a vi ta tott kér dés ben.

Szom széd jo go kat az 1959–2013-ig ha tály -
ban volt ré gi Ptk. is tar tal ma zott, így pél dá ul a
föld tá masz jo ga, a szom széd föld jé re át haj ló
ágak ról le hul lott és fel sze dett gyü möl csök ösz -
sze gyűj té sé nek jo ga, ágak, gyö ke rek el tá vo lí tá -
sa, ál la tok be fo gá sa, köz ér de kű mun kák, ke rí -
tés, sö vény vagy mezs gye, ha tár vo na lon ál ló fa,
bo kor, ti los ban ta lált ál lat vis  sza tar tá sa.

A szom széd jo gok kal is ös  sze füg gő bir tok vé -
de lem ről a ha tá lyos Pol gá ri Tör vény könyv ről
szó ló 2013. évi V. tör vény (rö vi den: Ptk. – az új
Ptk. is rö vi den) az aláb bi ak sze rint ren del ke zik:

A bir to kost bir tok vé de lem il le ti meg, ha bir -
to ká tól jog alap nél kül meg foszt ják vagy bir tok -
lá sá ban jog alap nél kül há bo rít ják (a to váb bi ak -
ban: ti los ön ha ta lom). A bir to kost a bir tok vé de -
lem min den ki vel szem ben meg il le ti, an nak ki -
vé te lé vel, aki től a bir to kot ti los ön ha ta lom mal
sze rez te meg. [Ptk. 5:5. §] 

Ti los ön ha ta lom ese tén a bir to kos az ere de ti
bir tok ál la pot hely re ál lí tá sát vagy a za va rás

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

A szomszédjogok története és a 
napjainkban hatályos jogi szabályozása 1. rész
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Óvodai hírek

Nyaralás gyerekkel
A leg fon to sabb egy gyer mek éle té ben, hogy

gon dos ko dó fel nőt tek ve gyék kö rül, akik töb -
bek kö zött sze re te tet, nyu gal mat, ér té ket, min -
tát ad nak át ne kik, és ez ál tal ki egyen sú lyo zot -
tan, har mo ni ku san fej lőd het nek. 

A nyár tö ké le tes idő pont egy tar tós ki kap -
cso ló dás ra a csa lá dok szá má ra. A gyer mekek -
nek nya ra lás ra nincs is iga zán igé nyük, de
együtt töl tött idő re an nál in kább. Amen  nyi ben
a csa lád nak szük sé ge van a ki kap cso ló dás ra,
amely egy nya ra lás for má já ban va ló sul meg,
ak kor hát út ra kell in dul ni. Az a jó a gyer mek -
nek, ami a csa lád nak is jó. Az úti cél nál vi -
szont fi gye lem be kell ven ni, hogy a gyer mek
igé nye i nek is meg fe lel jen. Gyer mek ba rát szál -
lás fog la lá sá val a gyer me ki igény kér dé se már
meg is van old va, hi szen a szál lás adó min den
ere jé vel azon lesz, hogy min den re á lis ké rés -
nek meg fe lel jen az ott tar tóz ko dás ide je alatt.
A ké szü lő dés, hogy mi re is van szük sé ge egy gye rek nek a nya ra lá son, so -
kak nak fej tö rést okoz. Nincs is jó, tel jes lis ta er re, hi szen min den gyer mek
más, és az igé nye ik is kü lön bö ző ek. A gyer mek ira tai, gyógy sze rei, tisz -
tál ko dóesz kö zei és ru hái mel lett na gyon fon tos, hogy ve le le gyen az a kis
ked venc, ami min den eset ben meg nyug tat ja, ezen kí vül olyan já té ko kat
kell vin ni, ami hos  szú ide ig is le kö ti a fi gyel mét, pl.: kár tya já té ko kat. Én
min den kép pen a kütyük mel lő zé se mel lett vok so lok, hi szen azért nya ral a
csa lád, hogy ki sza kad ja nak a hét köz nap ok ból, és vég re csak is egy más ra
tud ja nak fi gyel ni. A nya ra lás, ha ak tív, ak kor min den kép pen olyan prog -
ra mo kat kell vá lasz ta ni, ami ben min den csa lád tag meg ta lál ja a szá má ra
ér de ke set. A gyer me kek olya nok, mint a szi va csok, amit lát nak, meg ta -
pasz tal nak, azt meg is ta nul ják. Ha pél dá ul az eg ri vár ban meg hall ják az

ágyú dör re né sét, egy élet re meg ta nul ja az ágyúszót…, vagy ha meg cso -
dál hat ja a ví zi mal mot, biz to san fog rá em lé kez ni stb.... 

A ta pasz ta lás a leg fon to sabb a gyer me ki tu dás gya ra pí tá sá hoz. A gyer -
mek a meg ta pasz ta lás mel lett él ményt gyűjt ma gá ba, ami pó tol ha tat lan
bár mi lyen aján dék tárg  gyal. Sze mé lyes ta pasz ta la tom is, hogy a gyer mek -
kel együtt töl tött idő cso dá la tos ér zés, az együtt meg élt pil la na tok te szik
szeb bé a na po kat. 

Ha a csa lád bol dog, a gyer mek is az. A nya ra lás ide jé re is te gyé tek fél re az
ide ges ke dést és az ag gó dást, hi szen az uta zás a ki kap cso ló dás ról szól.

Per gel Re ná ta óvo da pe da gó gus

meg szün te té sét bir tok per ben kér he ti a bí ró ság -
tól. [Ptk. 5:7. §] 

A bir to kos egy éven be lül a jegy ző től is kér -
he ti az ere de ti bir tok ál la pot hely re ál lí tá sát vagy
a za va rás meg szün te té sét. A jegy ző el ren de li az
ere de ti bir tok ál la pot hely re ál lí tá sát és a bir tok -
sér tőt a bir tok sér tő ma ga tar tás tól el tilt ja; ki vé ve,
ha nyil ván va ló, hogy az, aki bir tok vé del met
kért, nem jo go sult a bir tok lás ra, vagy bir tok lá -
sá nak meg za va rá sát tűr ni volt kö te les. A jegy ző
jo go sult a hasz nok, a károk és a költ sé gek kér -
dé sé ben is ha tá roz ni. A jegy ző ha tá ro za ta el len

köz igaz ga tá si úton jog or vos lat nak he lye nincs.
Az a fél, aki a jegy ző bir tok vé de lem kér dé sé ben
ho zott ha tá ro za tát sé rel mes nek tart ja, a ha tá ro -
zat kéz be sí té sé től szá mí tott ti zen öt na pon be lül
a bí ró ság tól a má sik fél lel szem ben in dí tott per -
ben kér he ti a ha tá ro zat meg vál toz ta tá sát.

A jegy ző nek a bir tok lás kér dé sé ben ho zott
ha tá ro za tát a meg ho za ta lá tól szá mí tott há rom
na pon be lül vég re kell haj ta ni. A ke re set in dí tás -
nak a jegy ző ál tal ho zott ha tá ro zat vég re haj tá sá -
ra nincs ha lasz tó ha tá lya, ki vé ve, ha a jegy ző a
hasz nok, károk és költ sé gek kér dé sé ben is ha tá -

ro za tot ho zott, és az ér de kelt fél eb ben a kér dés -
ben vagy a bir tok lás kér dé sé ben pert in dí tott. A
bí ró ság el ren del he ti a bir tok lás kér dé sé ben a
jegy ző ál tal ho zott ha tá ro zat vég re haj tá sá nak
fel füg gesz té sét, ha a ren del ke zés re ál ló ada tok
alap ján a ha tá ro zat meg vál toz ta tá sa vár ha tó.
[Ptk. 5:8. §]

(Foly tat juk.)
Dr. Csa ná di Kár oly

okl. fő vál lal ko zó,
eu ró pai uni ós kkv tré ner

mű sor ve ze tő a FIX TV-ben

Minden ami ház! 
Építek, Javítok,

Felújítok.

Miskolczi Ferenc
06 30 856 7860
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8 XXXII.  évfolyam  8.  szám

A nyár – sok más mellett – a gyermektábo -
roztatások ideje is. Élmény- és barátsággyűjtés
a résztvevő gyermekeknek, meg segítség a szü -
lőknek, hogy a táboroztatás idejére naponta vál-
tozó programokkal teljen a gyerkőcök ideje,
abban a reményben, hogy e programok tartal-
masak, és a csemeték testi-lelki gyarapodását is
szolgálják. 

A Dömsödi Kármentő Egyesület a 2021-i,
első tábor után idén is megrendezte egyhetes
nyári táborát a hagyománykutatás, hagyo mány -
őrzés és napi gyakorlati praktikák megismerése
jegyében. Tekintve, hogy a jelentkezők között
szép számmal olyan gyerekek is voltak, akik
már a tavalyi, első táborban is részt vettek, arra
utal, hogy mind a szülők, mind a gyerekek elé -
gedettek voltak a programokkal. Ebből az kö -
vetkezik, hogy ez a táboroztatási típus való szí -
nűleg hagyománnyá válik és része lesz a döm-
södiek életének. 

A Kármentősök hagyományőrző tábora nem
csupán a régi, elfeledett vagy elfeledőben lévő
dolgok felidézését, megismerését tűzte ki célul,
hanem a gyerekek számára a mindennapi élet-
ben való alkalmazását mutatta be, amelyek
most is részesei kéne hogy legyenek a nap-
jainknak. A köszönéstől kezdve, az étkezés so -
rán az egymásra figyelésig, az étkezési rítusok
újraélesztéséig. Például az érkező gyerekek
hangos, napszaknak megfelelő köszönéssel, a
fiúk határozott  kézfogással, egymás szemébe
nézve tanulták meg és gyakorolták a férfias
viselkedés egyik alapját. A fiúk és a lányok
egymáshoz való viszonyára (a néptánc nagyon
is alkalmas erre), a tiszteletmegadás alapjaira is
odafigyeltünk, hogy része legyen majd felnőtt
korukban a férfi és a nő önazonosság tudatának
gyakorlati megélésének. A ház körül felmerülő
apróbb munkák elvégzése, a mindennapi szer-
számhasználat, a tűtől a kalapácsig, a sütés-
főzés alapjáig sok mindennel megismerkedtek,

amelyeknek felnőtt korban is hasznát vehetik.
Sőt, a reánk váró nehéz korszakban e tudás bir-
tokában helyzeti előnybe is kerülhetnek minda-
zokkal szemben, akik nem rendelkeznek ezek -
kel az ismeretekkel.

Ha nem is valamiféle kronologikus felso ro -
lásként, de érdemes felidézni, hogy napról nap -
ra mivel foglalkoztunk. 

A Szőgyényi Sándor Emlékháznál volt hét -
főn az indulás, ahol a gyerekek egy kis idő uta -
záson vehettek részt Jancsó Attila kalauzolásá-
val, megismerkedve azokkal a tárgyi em lé kek -
kel, amelyeket a régi dömsödiek használtak. A
szépérzék sem maradhatott ki, Mészáros Gyön -
gyi megmutatta a gyöngyfűzés csínját-bínját, és
az alkotásait ki-ki haza is vihette. Már ezen a
napon is elkezdtük a népdaltanulást, a néptán-
cot, ami szinte végig része volt a napi progra -

mok nak. Nagy siker volt a rongybaba-ké szítés,
Juhász Éva és Cser Györgyi alig győzték a ba -
bakészítők ellátását a szükséges alapanya -
gokkal.

Másnap a fafaragás volt a fő tevékenység
Horváth Béla vezetésével, és az elkészült tár-
gyak, játékok szintén hazavihetők voltak, hogy
kinek-kinek jusson eszébe később is, bizony
nagyon ügyesen tud bánni a fűrésszel, fúróval,
vésővel, kalapáccsal.

Szerda a pusztával és az őshonos magyar
állatvilággal való ismerkedésé volt Apajon.
Szo  mor Dezső vendégei voltunk a Szomor bir-
tokon. Megismertük a szürkemarhákat, vízibi -
valyokat, dámvadakat, baromfiféléket, manga -
lica disznókat, találkoztunk egy hatalmas rac -
kanyájjal, és a végtelen vízfelületű halastó rend -
szert is megnézhettük a kilátóból. El ne feled-

GONDOLATOK GYERMEKTÁBOR ÜRÜGYÉN

Kalácssütés Fafaragás

Ismerkedés a méhészettel
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jem: Szomor Dezső reggelivel várt bennünket,
megkóstolhattuk a birtokon tenyésztett állatok-
ból készült finom ételeket, kolbászt, sonkát,
májkrémet. Az apaji református templom hű vö -
sében pihentünk meg délben, orgonaszó kíséret-
tel énekeltünk. Ebéd után is az állatvilág kö vet -
kezett, de már Dömsödön. A lovak! Kudar Zsolt
felügyeletével és lovaival gyakoroltuk a lovag -
lást a nap hátralévő részében. Pihenésként az
éneklés és a mese itt sem maradt el. 

A tavalyi táborban nagy sikere volt az agya -
gozásnak és a méhekkel, mézzel való ismer ke -
désnek. Bevált dolgon ne változtass alapon a
gyerekek ellátogattak Ispán Ignác méhészhez és
kedves feleségéhez, Judithoz. Nagyon érdekes
előadást hallgathattak és nézhettek meg Judittól
a méhek életéről és a különböző mézfajtákról,
méz és lépes méz kóstolgatással. A művészet a
mai napra az agyagból készíthető díszek és fan-
táziatárgyak alkotását jelentette, Ócsai Júlia ok -
tatása és segítése mellett. Az elkészült alkotáso -
kat Júlia száradás után idén is kiégeti, és ki-ki
hazaviheti majd.

Mire észrevettük, már el is szálltak a napok, a
végéhez értünk. Pénteken azért még volt egy-két
érdekes programunk a Petrovics-házban. Elő ke -
rül tek a tűk, cérnák és a színes anyagok – díszített
tarisznya varrás volt az egyik attrakció Cser
Györgyi tanítása és vezénylete mellett. A gye re -
kek igazán szép és színes szütyőket hoztak létre,
némelyik tarisznya, vagy inkább apró válltáska,
akár ünnepi alkalomra is használatba vehető.  

Citeraszó melletti népdalozás sem maradha-
tott el, és a csapat főpróbát tartott néptánctudás-
ból, hogy délután bemutathassák a szülőknek az
ügyességüket. Jancsó Attila és nagymamája,
Csiz   madia Istvánné irányításával a gyerekek
fonott kalácsot sütöttek a Petrovics-ház kert jé -
ben álló kemencében. Vass Ilona múzeumiga z   -
gató asszony volt a kemence fűtőmestere, ami
meglehetősen embert – sőt igazgató asszonyt –
próbáló munka volt a már-már pokoli nyári
hőségben. 

A csapat a szülőknek is készült meglepetés-
sel. Kudar Zsolt hagyományos pásztorételt, egy
jókora bográcsban slambucot (van ahol öhöm a
neve, van ahol nyögő, de mindegy is, hogy
hívják, igen finom étel) készített, és az elfo-
gyasztásához meginvitáltuk a szülőket is. A
látvány önmagáért beszélt, alaposan kiürült a
bogrács, láthatóan mindenkinek ízlett az étel. 

Egy ilyen tábor sikere sok mindenen múlik.
Az előkészítésen, a programok megszervezésén
át, az időjárásig mind fontos részei. Azonban a
legfontosabb az emberi tényező, azok, akik
szabadidejüket önzetlenül feláldozva, lelkiis-
meretesen, lelkesen részt vettek az előké szí tés -
ben, a programok kitalálásában és a végrehaj -
tásában. Köszönet illeti még Krnájszki Istvánné
Emikét, Balázsné Dani Erzsikét, Juhász Évát,
Ócsai Juliannát, Jancsó Attilát, Csizmadia Ist -
vánnét, Horváth Bélát, Vass Ilonát, Mészá ros
Gyöngyit, Papp Mirát. Kellő szerénységgel itt a

vége felé a feleségemmel, Cser Györgyivel mi
is igyekeztünk mindent megtenni a sikeres
táborért. 

Kopor Tihamér                                                               
Dömsödi Kármentő Egyesület              
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Babakészítés Elkészült tarisznyák

A Szomor-birtokon

A Szőgyényi Sándor Emlékháznál

A Szőgyényi Sándor Emlékháznál
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10 XXXII.  évfolyam  8.  szám

Májusi cikkemet azzal zártam, hogy 61 riasztásunk volt eddig, és
remélhetőleg ez a szám nem fog nagyon megnőni.

Azóta elértük a 92 riasztást, ami már jóval több lett, mint a tavalyi
évben, amikor is összesen 76 alkalommal kellett a segítségünk.

Egyesületünk 1937-ben alakult, és az azóta fennmaradt írásos anyagok
alapján a 2020-as évben a 92 riasztás volt a legtöbb, ami idén erősen
megdőlni látszik, mert már most megvan a 92 vonulási szám, és még
bőven van az évből.

Sajnos a sok esemény miatt és az megemelkedett árak miatt is már
lassan működésünk bizonytalanná válik.

Kérjük, aki teheti támogassa egyesületünket!
Több helyről is kértünk segítséget és kaptunk is már, de az év vége még

nagyon messze van.
Dömsödi Tűzoltó Egyesület 
2344 Dömsöd Petőfi tér 6.
Adószám:18688320-1-13 
Számlaszám: 51700272-10903818-00000000 Takarékbank
Személyes támogatás esetén kérem keressenek a 06-20-232-7042 tele-

fonszámon. Cégek támogatását is várjuk, az ő esetükben igazolást kiállí-
tunk a támogatásról, hogy azt később adózásukban fel tudják tüntetni!

Beavatkozások június – július

Az elmúlt időszakban pontosan 31 alkalommal volt szükség ránk és
más egységekre is. 

Nagyon sok esetben a száraz aljnövényzet égett, ami mezőgazdasági
területeket, búza- és kukoricatáblákat veszélyeztetett.

Vonultunk Kiskunlacházára, ahol több hektárra kiterjedő vegetációs
tűznél egységünk egyik feladata egy tanya védelme volt.

Sajnos az események között volt egy lakóépület tűz is a Bem utcában,
ahol szerencsére személy nem volt az épületben, de a tűz jelentős károkat
okozott, hiába érkeztünk ki a jelzés után percekkel.

Riasztva lettünk Kunszentmiklósra is, ahol szintén nagy kiterjedésű
vegetációs tűz keletkezett és lakóházak felé terjedt. Ide főleg azért lettünk
riasztva, mert nem volt szabad egység, így riasztva lett oda a Kunszent-
miklós Öte, a Dömsöd Öte, a Szalkszentmárton Öte és a Dunaújváros
második szere. Természetesen mire a hivatásos egység megérkezett, az
önkéntes tűzoltók a tüzet körülhatárolták, a terjedését megakadályozták. 

Kicsit magunkról és arról is, hogy miért vonulunk néha másik te le -
pülésre is:

Volt olyan napunk, hogy Dömsöd Tókert utcába vonultunk tűzesethez.
Amikor végeztünk az esemény felszámolásával, és még éppen a tűz -
csapról töltöttük vissza az oltóvizet a szerbe, már telefonon kaptuk a
Megyei Műveletirányítástól a riasztást Makádra, ahol szintén száraz
növényzet gyulladt ki és házakat veszélyeztetett. 

Itt is miért volt ránk szükség? Mert mi voltunk a legközelebbi szabad
egység Makádhoz. 

Mire kiért a többi egység, addigra a káresetet mi már felszámoltuk.
Ezeket azért írom, hogy látható, mennyire sok az eset, és hogy a jelen-

legi helyzetben Dömsödön, de más területeken is mekkora szükség van
ránk és más önkéntes tűzoltókra is. 

A Dömsödi Tűzoltó Egyesület amúgy is kicsit speciális egység, mert a
település jellege miatt mi nem csak balesetekre, kidőlt fák eltávolítására és
lakóépület tüzekre vagyunk felkészülve, hanem az esetleg órákig elhú -
zódó nagy kiterjedésű tüzekre is. 

A településünket hatalmas mezőgazdasági területek veszik körbe, és
számtalan esetben, mint helyi és elsőként kiérkező egység már jól

begyakoroltan, szinte mondhatni rutinszerűen kezdjük meg az ilyen
típusú tüzek oltását.

Sok esetben azt még azelőtt mi el is végezzük, mielőtt a hivatásos
egység vagy egységek meg nem érkeznek. A gyakorlaton kívül technikai
előnyünk is van.

Ez miben is nyilvánul meg?
Az 1-es szer egy Steyr 13S23-as közepes gépjárműfecskendő. A fent

említett esetekben nagy előnye és erőssége, hogy fel van szerelve avar -
oltóval, amit ugyan mi készítettünk a saját tapasztalataink alapján, de
százszázalékos a hatékonysága. 

Ez a Steyr nem egy szimpla teherautó, hanem kimondottan tűz ol tó -
gépjárműnek tervezték és építették anno 1994-ben. 

Éppen ezért a 4x4, tehát összkerékhajtása és jó súlyelosztása miatt,
valamint a gyakorlott gépjárművezetőinknek köszönhetően mondhatni
szinte mindenhol elmegy, amíg az új gépjárműfecskendőkről ez nem
mondható el.

Másik hatalmas előnye a menet közbeni oltás, ha éppen nem az
avaroltóval dolgozunk, hanem a gyorsbeavatkozóval, akkor is lehet akár
úgy is, hogy a fecskendő mellett sétálva a vízsugárral oltva végezni a
feladatot, amit szintén az új fecskendők nem tudnak. Pont emiatt volt már
nem is egyszer, hogy a kiérkező más egységek mást nem is csinálnak,
csak amikor a mi szerünk víztartálya kiürült, a másik átadja nekünk, és
amíg mi végezzük a további oltást, addig ők vízért mentek. 

A Steyr szivattyúja, ami egy Godiva GMA2700, gyárilag úgy van
kialakítva, hogy egy előreszerelt (Gyorsbeavatkozó) sugárral és egy ál -
talunk megszerelt szintén gyorssugárral is képes oltani. 

Itt is a hatékonyság nem csak abban van, hogy kettő sugár kettő irányba is
dolgozhat, hanem abban is, hogy ezekkel a sugarakkal nagy nyomással dol-
gozhatunk, viszont a vízzel tudunk spórolni még a hatékonyság mellett is.

Ebben az évben pont ehhez a második általunk szerelhető sugárhoz
vásároltunk tömlőt és sugárcsövet, amit a jövőben még szeretnénk
kiegészíteni további tömlőkkel és sugárcsővel.

Egyesületünk még egy 2016-os pályázaton igényelt erdő tüzes ruhákat.
Ebből 6 öltözetet nyertünk és kaptunk is meg az idei évben, ezek nagy
előnye, hogy a „nehéz bevetési” tűzoltó védőruhával szemben vékonyabb
és könnyebb anyagból készül, ami a kültéri tüzek oltására teszi alkal -
massá. Ilyen ruházattal valamiért a hivatásos egységek nincsenek felsze -
relve, pedig ez is egy magyar gyártó által készített nagyon jó védőruha. 

Még ebben is szeretnénk a közeljövőben előrelépést tenni, mert nincs
mindenkinek, aki jelenleg a szakmai tevékenységet végzi. Sajnos pá -
lyázni már nem lehet, csak egyesületi szinten vásárolni, ha tudunk rá
pénzt gyűjteni.

Lassan de biztosan halad a Steyr 590-es felújítása, javítása. Sok-sok
mindent mi magunk csinálunk meg rajta, de vannak olyan dolgok, amiket
mi sem tudunk javítani, mint például a kormányművet, aminek kisze re -
lése most a következő, hogy szakműhelyben szakemberek megjavítsák.

A féknél fékolajfolyás volt tapasztalható, és ehhez is megrendeltük az
osztrákoktól a szükséges javító készletet, amit még várunk, hogy meg -
érkezzen. Sajnos itthon már nem forgalmaznak hozzá sok alkatrészt, ezért
volt szükség a külföldi rendelésre.

Átépítésre kerül a teljes málhatér a mostani eszközök megfelelő
tárolása miatt. Új málhavilágításokkal látjuk el a felépítményt, mert az
1975-ben beszereltek már sajnos tönkrementek.

Ugyan ez igaz a megkülönböztető fényjelzésre is, itt is van amit az
elhasználódottsága, kora miatt cserélni kell, hogy majd a műszaki vizsgán
és a használat során is megfelelő legyen. 

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
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

Június – Július hónapunk
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Kiszerelésre került a felépítményből a Ziegler szivattyú is, amiben
szimering, csapágy és más elemek is elhasználódtak, ennek is szükséges
lesz a javítása.

Miért javítjuk meg?? Mert nincs pénzünk másikra, de ha lenne sem biz-
tos, hogy jobban járnánk egy másikkal. Mert ilyen kicsi méretű, de ilyen
nagy víztartállyal rendelkező fecskendőt szinte már lehetetlen vásárolni.
Mert ha a hibái kijavításra kerülnek, lesz még egy megbízható szerünk,
ami tartalékként, illetve ha szükséges nagyobb tűzesetnél mind a kettővel
is a helyszínre tudunk vonulni, és egymást kiegészítve be tudunk velük
avatkozni.

A legfőbb amiért még szeretnénk ezt a szert, mert ennek is nagyon jó a
terepjáró képessége, tudja a menet közbeni oltást, és mert ezt is fel tudjuk
és fel is fogjuk szerelni avaroltásra alkalmas eszközzel. Tehát ha a végén
elkészül, és ha éppen megvan a létszám akár 2 autóra is, akkor akár
egyszerre kettő helyen is be fogunk tudni avatkozni, ha szükséges lenne.

Szeretnénk itt meg kö -
szönni a segítséget, tá -
mo gatást amit eddig kap -
tunk mind a mű kö dé sünk -
höz, mind pedig en nek az
autónak a felújí tásához! 

Ami eddig is elkészült,
azt az önök összefogása,
támogatása nélkül nem
tudtuk volna véghez-
vinni. 

Ugyanez igaz arra is, hogy ha önök nem segítenek, akkor a 92 vonulást
sem tudtuk volna teljesíteni, és ki tudja még hány esetben kell majd még a
mi segítségünk a bajbajutottaknak. 

Kérjük, aki tudja, akinek módjában áll, támogasson minket akár a fel -
újításban, akár a működési költségeink finanszírozásban. KÖSZÖNJÜK!

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!

A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett 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 
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Az 1919. év au gusz tus hó 17-én tar tott pres -
bi te ri gyű lés más volt, mint az elő zők és a so ron
kö vet ke zők. Egy fel lé leg zés után, a kom mu nis ta
ta nács köz tár sa ság bu ká sa utá ni el ső ta lál ko zó ja
volt az ak ko ri egy há zunk ve ze tő i nek. Nagy  tisz -
te le tű id. Se bes tyén Pál lel ki pász tor a kö vet ke ző -
kép pen em lé ke zik vis  sza az el múlt idők re:

„… a le tűnt sö tét kor szak ra, mely alatt élet -
ben, anya gi ak ban, er kölcs ben an  nyit vesz tet -
tünk, hogy ha zánk, nem ze tünk szin te a szer te zül -
lés hez ju tott kö zel.

Mint mi kor va la mi kí nos, ne héz álom ból éb -
red fel az em ber, olyan meg kön  nyeb bült ér zés sel
lé le gez he tünk fel mint egy két hét tel ez előtt ar ra
a hír re, hogy meg bu kott az u. n. pro le tár dik ta -
tú ra né ven is mert rém ura lom.

Mi dőn 4 hó nap pal ez előtt a szo ci a lis ták szél -
ső sé ges ár nya la ta: a kom mu nis ták ra gad ták ma -
guk hoz az ál lam ha tal mat, oly igé ket hir det ve,
hogy ők küz de ni fog nak a né pek meg ron tói, ki -
zsák má nyo lói és el nyo mói el len, s a ré gi tár sa da -
lom he lyé be – mely ben an  nyi volt a nyo mor, el -
nyo ma tás, jog ta lan ság és szen ve dés, egy jobb,
esz mé nyibb tár sa dal mat lé te sí te nek, mely ben a
test vé ri ség, sze re tet, egyen lő ség és igaz ság ural -
ko dik. E ma gasz tos igék kel tár sa dal mi be ren dez -
ke dé sünk sok más hi bá ja iránt ér zé keny lel ke ket
meg nyer tek, s ural muk meg erő söd ni lát szott. Té -
nye ik azon ban csak ha mar gya nút és bi zal mat -
lan sá got kel tet tek ben nünk. Négy hó na pig bi to -
rol ták a köz ha tal mat, igaz, rö vid idő egy nem zet
éle té ben –, de ne kik elég volt ar ra, hogy az ál la -
mot az anya gi és er köl csi tönk szé lé re jut tas sák, s
a rab lá sok, gyil kos sá gok és em ber kín zá sok oly
bor zasz tó té nye it kö ves sék el, me lyek a bor zal -

mak tör té ne té ben is pél dát la nok. Alighogy az ál -
lam ügyész ség meg in dí tot ta el le nük a vizs gá la tot
és a bűn vá di el já rást, már is hi he tet len rém sé gek
jöt tek nap fény re. Az a tár sa ság, mely ma gát Ma -
gyar or szá gi nép ta nács köz tár sa sá gi kor má nyá -
nak ne vez te, ma gán la ká so kat fosz tott ki, pán -
cél szek ré nye ket tört fel, és nem ze ti köz kin cse ket
lo pott el.

Azok a rú tul meg cson kí tott s ös  sze ron csolt hul -
lák, me lyek most oly nagy szám ban ke rül nek elő
a Bat thyá ny s Hu nya di pa lo ták pinczéiből s a
par la ment föld  alat ti he lyi sé ge i ből, a Du na hul -
lá ma i ból, a leg ke gyet le nebb em ber kín zá sok ról
be szél nek. S míg for ra dal mi tör vény szék elé ál lí -
tás ter he alatt meg til tot ták a kék pénz nek (Oszt -
rák-Ma gyar Bank há bo rú előtt be ve ze tett bank je -
gye) vá sár lá si esz kö zül va ló hasz ná la tát, ad dig
ők szá zez re ket ha rá csol tak ös  sze, s míg a sze gény
em bert a szesz ti la lom leg ki sebb meg tö ré sé ért
bün te tés sel súj tot tak, ők ad dig pezs gő vel dő zsöl -
tek. S vé gül bű nös czéljaik ér de ké ben az el ámí tott
nép tí zez re it egy re mény te len harc ban pusz tí tot -
ták el. Ne künk az nyújt hat vi gasz ta lást, hogy ezen
gaz sá gok tő lünk ide gen nem zet nél, ide gen faj ne -
vé hez fű ződ nek, s kö ve tői job bá ra a tár sa da lom
söp re dé kei vol tak. Mind azok, kik e go nosz ural -
mat tu da to san szol gál ták, mél tók ar ra, hogy a
köz élet szín te ré ről kirekesz tes se nek…” 

Ezek után a sza ba dí tó Is ten irán ti há la adás sal
a lel kész-el nök meg nyi tot ta az ülést. Nagy Ist -
ván presbyter kér te meg a szót:

„… a presbyter tár sak közt is akad egy em -
ber, ki oda ad ta ma gát a vá zolt rém ura lom szol -
gá la tá ra, s mi u tán ez az em ber B. I.-re, mint di -
rek tó ri u mi el nök, ha za fi at lan sá gá nak, egy ház
és val lás el le ni ér zü le té nek ha tá ro zott je le it ad -
ta, úgy a ma gam, mint presbyter tár sa im ne vé -
ben is ki je len tem, hogy ve le töb bé egy hi va ta li
szé ket nem ülünk. Egy ben in dít vá nyo zom, hogy
B. I. presbyteri ál lá sá tól elmozdítassék, mert
ma gyar re for má tus presbyter vol tá ról meg fe -
led kez ve nyíl tan hir det te, hogy ez egy ház föld je it
s a lel kész convenczionális bir to kát el vé te ti.
Temp lo mi s is ko lai ügyek be be le avat ko zott, s in -
gat la nai el vé tel ét szor gal maz ta. Mint di rek tó ri -
u mi el nök meg pa ran csol ta, hogy az egy ház nak
a temp lom ban őr zött 3 szí nű lo bo gó já ból a fe -
hér és zöld szí nek el tá vo lí tas sa nak, s a vö rös
szín a to rony ra ki tű zes sék.

A he lyi hi tel szö vet ke zet igaz ga tó sá gát tit -
kos éj je li ös  sze jö ve te lek tar tá sá val és el len -
for ra da lom szí tá sá val vá do lom. És in dít vá -
nyo zom to váb bá, hogy az egy ház el té pe tett
zász ló ja he lyé be új zász ló meg vé te lé re is
kény sze rí tes sék B. I.…”

Nagy Ist ván presbyter in dít vá nyai töb bek
hoz zá szó lá sa után el fo ga dás ra ke rül tek. A tönk -

re tett egy há zi lo bo gót kö te les sa ját pén zén új ra -
csi nál tat ni B. I., és min den egy há zi tiszt sé gé től
meg fosszák.

Az egy ház elő ze tes becs lé se alap ján 4700 ko -
ro ná ba ke rült vol na a zász ló, mely el ké szí té sé re
5000 ko ro na ös  sze get B. I.-től tör vé nyes úton
kí vánt be haj tat ni, ha ön szán tá ból nem len ne haj -
lan dó ki fi zet ni azt.

„… B. I. azt ál lít ja, hogy ő azt a ren de le tet ad ta
ki, hogy má jus 1én a vö rös zász lót tűz zék ki, s ő T.
lel kész-el nök ál lí tá sá val szem ben is ta gad ja,
hogy ő a zász ló el té pe té sét el ren del te vol na. Ez zel
szem ben a zász ló el té pe té sé vel meg bí zott M. Lné,
kit egy ház ta nács ez ügy ben fel hí va tott, azt ál lít ja,
hogy a zász lót ő hoz zá D. L. ha ran go zó hoz ta a
di rek tó ri um meg bí zá sá ból azon ren del ke zés sel,
hogy a zász lót bont sa el, s a pi ros színt hagy ja
meg, hogy má jus 1re ki tűz he tő legyen…”

Az egy ház ta nács is mé tel ten fel hív ta, hogy fi -
zes se ki a zász ló meg csi nál ta tá sá nak ös  sze gét,
mi u tán ők meg csi nál tas sák, de ő ar ra hi vat koz -
va, hogy nem ő, ha nem a vár me gyei di rek tó ri -
um ren del te el an nak meg sem mi sí té sét, a fel hí -
vást meg ta gad ta, így pe res út ra ke rült az ügy.

Vé gül bo nyo dal mas vi ták és meg be szé lé sek-
tár gya lá sok után az egy há zi ta nács el ké szí tet te a
zász lót 400 cm hos  szú és 180 cm szé les mé ret -
ben. A vég ös  szeg 6633 ko ro na lett. Eb ből az
összeg ből elő ze te sen le tét be tett B. I. Kerkápoly
Zol tán fő jegy ző nél 4000 ko ro nát, majd ké sőbb
a zász ló el ké szül té vel a fenn ma ra dó 2633 ko ro -
nát is ki pó tol ta a tel jes ös  szeg hez. Az egy ház
ügy véd je tisz te let dí jat nem kért a pe res ke dés le -
bo nyo lí tá sa vé gett. Kö zel két év nyi tár gya lás ba
és pe res ke dés be ke rült az egy há zi lo bo gó új ból
va ló el ké szí te té se.

1920. év de cem ber hó 19-én: Nagy Ist ván
presbyter ké rel me zi, hogy a kom mu niz mus ide -
je alatt So mo gyi Kár oly s Rátkay An tal ál tal el -
vitt egy há zi ér té ke ket sa ját költ sé gü kön mi ha -
ma rabb hoz zák vis  sza.

Id. Se bes tyén Pál lel kész elő ad ja:
„… hogy a kom mu niz mus alatt az egy ház -

nak a szö vet ke zet be be tett össze gé ből pénz
ér ték te len sé ge czímén 12000, az az ti zen két -
ezer  ko ro na le íra tott, oly for mán, mint ha a
pénz ke ze lő gond no kok ne ve zett ös  sze get ki -
vet ték vol na, in dít vá nyoz za hogy egy ház ta -
nács ezen összeg vis  sza fi ze té sét mi vel ezen
le írás nem sza bály sze rű en tör tént, ké rel mez -
ze a szö vet ke zet igazgató sá gá tól…”

Se bes tyén Pál kér te azon pres bi te rek se gít sé -
gét, kik tag jai a szö vet ke zet ve ze tő sé gé nek,
hogy a dön tés ho za tal nál pres bi te ri es kü jü ket
szá mon tart va, hű en, az egy ház ér de két fi gye -
lem be vé ve dönt se nek, és se gít se nek ez ügy ben.

Köz ben a Lel kész tu do mást szer zett és kö zöl -

§ Kincses  Eklézs iánk  §
I. rész

Történések a református egyház jegyzõkönyveibõl! A tanácsköztársaság bukása!
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te az egy ház ta nác  csal, hogy a pro le tár dik ta tú ra
alatt el sze dett ér té kek ről a vár me gyei hi va tal -
ban ér te sí tést ka pott, hogy azok a kunszentmik-
lósi adó hi va tal ba ke rül tek be. 

Fel ké ri az egy ház ta nács a lel kész-el nö köt és
a gond no ko kat, pu ha tol ják ki ezen el tu laj do ní -
tott ér té kek vis  sza szer zé si mód ját, és a fel me rü -
lő költ sé ge ket az egy ház pénz tá ra fe dez ze.

1920. év ok tó ber hó 25-én az egy ház ta -
nács le ve let kap a püs pök úr tól, mely le vél -
ben köz li:

„…a lel kész, ta ní tók s presbytereknek a pro -
le tár dik ta tú ra alatt ma guk tar tá sá ról iga zo -
ló el já rást in dít son, s ered mé nyé ről je len tést
te gyen.

Az egy ház ta nács az iga zo ló el já rást meg -

ej ti, s lel kész, ta ní tók s presbyterek kö zött egy
presbyter vi sel ke dé sét ki fo gá sol ja, ne ve zet -
ten: B. I. volt presbyter a di rek tó ri um el nök -
sé gét vál lal ta, s vi sel te, s vi selt dol gai mi att
egy ház ta nács a pro le tár dik ta tú ra bu ká sa
után presbyteri tisz té től meg fosz tot ta, s a
pol gá ri bí ró ság fog ítél kez ni felette….”

§ Ifj. Jancsó At ti la  §

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

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

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

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

Szentmise:
Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsola -
to san 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

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

18679212-1-13 Su li Per sely Ala pít vány – 2344 Dömsöd, Szé che nyi út 9.

Szö ve ges be szá mo ló a Suli Persely
Ala pít vány 2021. évi te vé keny sé gé rõl

Az ala pít vány 1997. december 30-án ke rült be jegy zés re a Pest Me -
gyei Bí ró ság AM. 1502 sz. alatt, majd 1999. november 26-tól ki emel ten
köz hasz nú ala pít vány ként lett be je gyez ve. A Bu da pest Kör nyé ki Tör -
vény szék 2014. március 11-i vég zés ben meg ál la pí tot ta, hogy az ala pít -
vány el vesz tet te köz hasz nú sá gi fo ko za tát, és ez 2014. október 4-én jog -
erő re emel ke dett. Az ala pít vány te vé keny sé gi kö rei kö zött sze re pel a
Dömsödi Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ban fo lyó ok ta tó mun ka tá -
mo ga tá sa, a ma gyar nyelv és iro da lom ta ní tá sa, az if jú ság ál ló ké pes sé gé -
nek ja ví tá sa, a ta nu lók tu dá sá nak fej lesz té se, az ide gen nyel vi ok ta tás to -

vább fej lesz té se ér de ké ben tá mo ga tá sok nyúj tá sa ren dez vé nyek hez, esz -
köz vá sár lá sok hoz.

Az ala pít vány vál lal ko zói te vé keny sé get nem vég zett!
Tá mo ga tást 2021. év ben a NAV 1%-ból 113.053 Ft-ot ka pott az ala -

pít vány.
A Biotrans Kft.-től pe dig 15.400 Ft-ot ka pott tá mo ga tás ként.
A ki adá sok je len tős ré szét eb ben az év ben a mű kö dés sel kap cso la tos

költ sé gek tet ték ki. Bank költ ség 15.944 Ft. Köny ve lői díj 2021. év ben is
10.000 Ft volt.

Az ala pít vány meg fe le lő en vé gez te te vé keny sé gét 2021. év ben.

Dömsöd, 2022. 05. 27.             
Perger Éva 

ku ra tó ri um el nök

Zá ra dék: a be szá mo lót a ku ra tó ri um 2022. 05. 27-én el fo gad ta.
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1954. jú ni us 9-
én szü let tem Bu -
da pes ten. Szü le im
el vál tak. Bá tyám
ma radt apám mal,
en gem anyám nak
ítélt a bí ró ság. Ő
be adott ál la mi gon -
do zás ba. Ez után 3
éve sen Dömsödre

ke rül tem, Kiss Gyu la és fe le sé ge ma guk hoz
vet tek. 

Dömsödön jár tam óvo dá ba. Köz ben anyám
vis  sza vett ma gá hoz, így az ál ta lá nos is ko lát So -
rok sá ron kezd tem el. 1961 ka rá csony előtt
anyám új fér jé vel ös  sze ve szett, és en gem le vitt
Dömsödre az zal, hogy most már vég leg ott fo -
gok ma rad ni. Az el ső osz tály má so dik fél év ét
már Dömsödön jár tam. A ta ní tó né nim Is pán
Lajosné Ica né ni volt. 

Múl tak az évek. Időn ként meg je lent az
anyám, meg je lent apám az új csa lád já val. A ne -
ve lő szü le im na gyon sze ret tek, cso dá la tos gyer -
mek kort biz to sí tot tak ne kem. Itt bal lag tam a 8.
osz tály ban. A ta nul má nyi ered mé nyem re mek,
4,8 volt. Ek kor a ne ve lő szü le im a ne vük re vet -
tek, in nen től Kiss Éva let tem.

Gim ná zi um ba irat koz tam, de anyám le be -
szélt ró la. 1968-ban ki fu tó ként dol goz tam, és el -
kezd tem a gyors- és gép író is ko lát, amely ből si -
ke re sen le vizs gáz tam.

1970-ben férj hez men tem Ke resz te si Gá bor -
hoz. 1971-ben meg szü le tett Éva ne vű kis lá -
nyom. Ő saj nos be teg lett. 4 hó na po san agy ve -
lő gyul la dást ka pott, ami után ér tel mi és tes ti fo -
gya té kos lett. 1974-ben le járt a gyes, nem tud -
tam Bu da pest re jár ni dol goz ni. Az ak ko ri ta -
nács el nök től, Ambruska Pé ter től kér tem se gít -
sé get. Ép pen volt üres ál lás dr. Berhés Bé la
mel lett, orvosírnok let tem és ott dol goz tam
1977-ig.

Köz ben el kezd tem egy két éves ál ta lá nos
ápo ló és as  szisz ten si is ko lát a Ró kus Kór ház -
ban. Se gít sé get a ne ve lő szü le im től kap tam: Ők
gon doz ták és ápol ták a kis lá nyom. Fér jem mel
meg rom lott a há zas sá gunk, nem tud ta a be teg
ki csit el vi sel ni, ezért 1977-ben be ad tam a vá ló -
pert, el vál tunk.

1978-ban üres lett a fo gá sza ton az as  szisz ten -
si ál lás. Dr. Ha va si Mó ni ka volt a fog or vos, át -
men tem oda dol goz ni. Be irat koz tam Kiskun -
lac házára kö zép is ko lá ba, és si ke re sen le érett sé -
giz tem. 

Ott is mer tem meg a má so dik fér je met, Wink -
ler Jó zse fet. Éva ne vű kis lá nyom ál la po ta ro ha -
mo san rom lott. Göd re ke rült ott hon ba, ahol sze -
gény egy hó nap múl va meg halt.

Dunavarsányba köl töz tem a fér jem hez. 1983-
ban meg szü le tett Ág nes lá nyom, majd há rom
év vel ké sőbb Jó zsef ne vű kis fi am.

Anyu be teg lett, ezért 1986-ban csa lá dos tól
Dömsödre köl töz tünk. Anyu meg is halt 1986.
jú ni us 2-án. A gye re ke im óvo dá ba, is ko lá ba jár -
tak, a fér jem a ma lom ban dol go zott.

1989-ben le járt a GYES, is mét a dömsödi
fo gá sza ton dol goz tam. El vé gez tem a fo gá -
sza ti sza ko sí tó kép zést, és fo gá sza ti szak asz -
szisz tens let tem. Az évek alatt dr. Ha vasi

Mó ni ka, dr. Vass Fe renc, dr. Már ton Er zsé -
bet, dr. Mátai Sán dor és dr. Var ga Csa ba mel -
lett vé gez tem a mun kám.

1990-ben vis  sza köl töz tünk Dunavarsányba,
én on nan jár tam le Dömsödre, míg 2000-ben
Dunavarsányon volt üre se dés a fo gá sza ton, és
egé szen a nyug dí jig itt dol goz tam. 

A nők 40 éves ked vez mé nyé vel 2011. feb ru -
ár 10-én nyug díj ba men tem, de nem ma rad tam
ott hon, to vább dol goz tam 2016. au gusz tus 31-
ig. Gya kor la ti lag pont 48 évet, eb ből 42-t az
egész ség ügy ben.

Igaz, hogy a vé let len so rán ke rül tem oda, de
az biz tos, hogy na gyon sze ret tem a mun kám,
sze ret tem a hi va tá som az utol só pil la na tig, sőt a
mai na pig is. A ré gi betegeim, is me rő se im a mai
na pig ke res nek, ha fogprob lé ma me rül fel. Mit
vagy hogy csi nál ja nak, ajánl jak fog or vost, ami
ne kem na gyon jólesik. Vég te le nül jó ér zés volt,
ami kor el ké szült egy új fog vagy fog sor, és
öröm mel mond ták, hogy szép és jó. Egy szó
mint száz, éle tem ér tel me volt a ren de lő ben el -
töl tött több mint 40 év. Ha új rakezd het ném, új ra
ezt vá lasz ta nám. 

Ma már nem dol go zom. Ki rán dul ni já rok,
sze re tem a für dő zést. Húsz éve éne ke lek a
dunavarsányi Mollissima kó rus ban. He ti pró ba
és kü lön bö ző fel lé pé sek van nak. Élem a nyug -
dí ja sok éle tét.

Winkler Józsefné

A cím ben meg je lölt té ma igen szer te ága zó, ala pos ku ta tó mun kát igé ny lő fel adat. A he lyi ér ték tár fel tá ran dó mun kái kö zül er re vál lal ko zott Var ga
Gézáné nyugdíjas tanító né ni. A té ma kör tel jes kö rű fel dol go zá sa még nem fe je ző dött be, ám meg ál la pod tunk ab ban, hogy a már fel tárt és ös  sze ál lí -
tott anya gok ból ro va tot in dí tunk. En nek huszonegyedik ré sze ként Winkler Józsefnéről lesz szó. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

WINKLER JÓZSEFNÉ (Kiss Éva)

Lá to ga tó ban Ági nál Ang li á ban

Ifj. Winkler Jó zsef

Élem a nyug dí ja sok éle tét
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Tisztelt 
állattartók!

A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti
ren delőm (bejárat a Bocs kai u. felől, a
Horváth-kert mellett!) rendelési ideje: 

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

– Betegellátás, – Védőoltások beadása, –
Mik ro chip beültetés, állat út le vél kiállítása, –
Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, da ga -
nat-el tá vo lítás, baleseti sebek stb.), –
Ultrahangos fog kő eltávolítás, – Állatgyógy -
sze rek, állatgyógyá sza ti készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668

(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti
számon történő egyez te téssel!)

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

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

Lap zár ta: augusztus 25.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be -

ér kező anyagokat, illetve a pdf formátumban kül -
dött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!

Várható meg je le nés: szeptember első fele

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Ro vat ve ze tők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Bucsi né Mózes Henrietta, 
Budai Szil via, dr. Csanádi Károly, Földvári Attila,
ifj. Jancsó Attila, Kopor Tihamér, Köntös Ágnes,
Pergel Renáta, Pongrácz József, Varga Gézáné,

Varsányi Antal.

Ké szült 600 pél dány ban. 
Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 

tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 

Gá bor Áron u. 2/a

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

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
(Előjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46.
Tel.: 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 7.30-
11.30 óráig, kedd: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46. 
Rókusfalvy doktornő 2021. július 1-től
nyugállományba vonult. Helyettesítését
Szőnyi doktornő és Wagner doktor úr lát-
ja el az alábbi rendelési idők szerint: 
„A” hét: dr. Szőnyi Aliz
Hétfő: 8:00–10:00, Kedd: 13:00–15:00,
Szer da: 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,
Szer da: 11:00–13:00, Csütörtök: 17:00–19:00,
Péntek: 12:00–14:00.
A szabadságok, helyettesítések a rende lők -
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelés 2022. január 3-tól
Dr. Székely Zsigmond Egész ségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság út 46.
Új telefonszám!!
Tel.: 06-20-259-9647
e-mail: gyerekorvos@domsod.hu
Dr. Dékány György gyermekorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 14.00–17.00
Kedd: 8.00–11.00
Szerda: 14.00–17.00
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 8.00–11.00

Tanácsadás: szerda 12.00–14.00

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

A Ma gyar Ko ro na Gyógy   -
 szer tár nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig: 8.00 – 18.00 
Szom ba ton: 8.00 – 12.00

Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720

HA BAJ VAN:HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége 
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

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

Az anyakönyvi híreket a 
következő lapszámban közöljük.

Anya köny vi hí rek

Tisz telt La ko sa ink!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ren dőr ség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

KútfúrásKútfúrás
110-es csator na csővel – garanciával. 

06-30-964-0485
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A Petőfi Emlékház és Kiállítóhely nyári időszaka idén mozgalmasabb
a megszokottnál. Szezon van és a nyitvatartási időn túl is egyre gyakrab-
ban térnek be hozzánk vendégek. Az idei nyár mégsem ettől másabb…

A  járványos időszak okozta visszaesés, az egyre inkább perifériára
kerülő kultúra, emlékhelyeink elhanyagolása, a minket körülvevő világ
forrongása összességében kiváltója ennek a másságnak. De kiemelten
mégis azokról kell elsősorban szólnom, akik lankadatlan lelkesedéssel és
odaadással teszik a dolgukat, hogy munkájuk eredményeként ebben a
vészterhes időszakban a 2023-as és az azt követő esztendők sok örömöt és
maradandó szépséget hozzanak mindannyiunk épülésére.

Önkormányzatunk 2022-ben meghívásos pályázattal 32 millió forintot
nyert a Petőfi Emlékház és Kiállítóhely felújítására, további 17 milliót
pedig a dömsödi kiállítás felújítására. Az országos kiírást több éves elő -
készítő munka előzte meg, melynek eredményeként most a Petőfi em -
lékév kapcsán országosan 11 irodalmi emlékhely újulhat meg (köztük a
dömsödi is).

Dömsödön a  Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 6-os szám alatt álló Petőfi
Emlékház és Kiállítóhely műemléknek nyilvánított épület, csakúgy mint
a dömsödi református templom vagy a Dózsa György úton található
lakóház. A múzeum épülete nagy valószínűséggel 1823-ban épült, ami
annyit jelent, hogy egyidős Petőfi Sándorral, aki 1846. április 23-tól má -
jus 22-ig lakott itt. Napjainkra ez a vertfalú nádtetős kis parasztház a
történelmi faluközpont emblematikus része, csakúgy mint a református
templom. Az 1950-es évek végén nagy összefogással sikerült megmen -
teni az épületet a teljes enyészettől. Ennek élén Szabó Lajos helyi tanító
volt, aki egyben a múzeum alapítója is. Az épület állagának megőrzé sé -
ben a Nagy családnak, Bödő Mihálynak és Fehér Lászlónénak, valamint a
mindenkori faluvezetésnek volt felelős szerepvállalása. 

Jelen felújítás tervezésében a műemlék jelleg meghatározó az építési
anyagok felhasználását és a felújítás módszerét illetően. Elengedhetetlen

Fotók: Balogh Abigél és Vass I.

Hírek a Petőfi Emlékházból
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PE Tő FI EM LÉK HáZ ÉS KIáLLíTÓHELY
BAZSONYI-VECSÉSI KÉPTáR

Nyitvatartása: kedd, péntek,
szombat: 10-16 óráig.

Belépő: 500 Ft.

Tisztelt látogatók! 
A felújítási munkálatok előkészítése
megkezdődött, ezért  a látogatáshoz 

bejelentkezés szükséges!
Tel.: 06-20-253-2589

Szíves megértésüket köszönjük!

BICENTENÁRIUM
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára

készül az ország
Az emlékév a tanévhez igazodva hivatalosan 2022 szeptemberében indul el, és 2023 augusztusáig tart

majd. Érdemes figyelemmel kísérni az országos események mellett a helyi programokat is, minden bizony -
nyal mindenki talál majd köztük az érdeklődésének megfelelőt!

Augusztus végén várható Tóth Péter versvándor, akinek előadásában Petőfi és Arany levelezése ele ve ne -
dik majd meg előttünk. Az előadás helyszínéről, pontos időpontjáról az OMK és a múzeum, valamint a köz -

ség honlapján, illetve közösségi oldalain érdeklődjenek!
Mindenkit szeretettel várunk!            Vass Ilona

Petőfi Emlékház és Kiállítóhely

az egyes szakvélemények beszerzése, melyet minden esetben alapos
helyszíni feltárás előz meg. Mindezek koordinátora településünk főépí té -
sze, Vargáné Ágoston Julianna.  

A magam részéről bízom abban, hogy a Petőfi emlékév kapcsán ez a
különleges, vert falú kis parasztház a lehető leg hitelesebb módon újulhat
meg!

Az épülettel egyidejűleg a kiállítási anyag szintén új köntöst kap majd.
Ezt a nagy volumenű munkát a Petőfi Irodalmi Múzeum, azon belül a
Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete tervezi és kivitelezi. A fel mé -
rések, a kutatások és a feltárások megkezdődtek. Az új kiállítás a tervek
szerint 2023 májusában nyílik majd meg a nagyközönség előtt.

Petőfi és Dömsöd kapcsolata több szálon futó történet, hiszen nemcsak
a költő, hanem szülei is itt éltek rövid ideig. Ezek a kapcsolódási pontok
számos kutatásra ösztönzik az utókort, melynek köszönhetően a mai
napig élő Petőfi-kultuszról beszélhetünk Dömsödön. Versek és elbeszé -
lések születnek, melyek a dömsödi emlékekhez és az itt töltött időszakhoz
fűződnek.

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára készül az egész ország,
és mi dömsödiek is! Az egykori hajlék és a kiállítás felújítása nagy
várakozással tölti el mindazokat, akik szívükön viselik a múzeum sorsát.
1960 óta ez lesz a harmadik kiállítás, mely a költő és szülei dömsödi
tartózkodását mutatja majd be. Az eddig látható tablók és néprajzi hasz -
nálati eszközök dobozokba, ideiglenes raktárakba kerültek.

A tervek szerint ősszel már elindulhatnak a munkálatok, az épület

kiürítése pedig mint említettem megtörtént. Július hónapban két önkéntes
és két diákmunkás volt segítségemre ebben. Tóth Melissza, Balogh Réka,
Balogh Abigél és Balogh Boróka  aprólékosan csomagolva dobozolták be
az apróbb tárgyakat. A kis csapat fegyelmezetten és összehangolva vé -
gezte a kiadott feladatokat, melyek közt embert próbáló volt a nagy me -
legben a fűnyírás, kerítéstakarítás és a járdák gyomlálása. Jól haladtunk a
tervezett költöztetéssel is. Az apróbb és kisebb tárgyakat sikerült a képtár-
ba és a Petrovics-házba elhelyezni, a nagyobb darabokat augusztus 3-án
az önkormányzat technikai csoportja segítségével ideiglenes raktárba he -
lyeztük el.  Köszönjük segítő hozzáállásukat!  Mint említettem, a tervezett
feladatokkal jól haladtunk, hiszen a Petrovics-ház udvarán álló kemencét
is szépen rendbe tették a lányok. Volt abban tapasztás, meszelés, festés
egyaránt. Végül  pedig a felhívásra összegyűlt olajnyomatokat is sikerült
elhelyezni. A kiállítás augusztus 20. után lesz megtekinthető, melyre
minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

A Petőfi emlékév kapcsán érdemes figyelni a médiában megjelenő
adásokat is! A Mária Rádióban Rózsa Katalin szerkesztésében minden
hónapban egy-egy adással emlékeznek a költő születésének 200. évfor-
dulójára. Júliusban jómagam, míg augusztusban Bödő Mihály egykori
múzeumvezető beszélt Petőfi és Dömsöd kapcsolatáról. 

A tervek szerint, bár a felújítási munkák miatt az épületbe nem lehet
majd bemenni, látogatókat folyamatosan tudunk majd fogadni!

Vass Ilona
Petőfi Emlékház és Kiállítóhely 
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Má jus 7-14. kö zött 7 nö ven dé künk, va la mint Var ga Anett ko or di ná tor
és Bá bel Bri git ta kí sé rő ta nár Ma de i rán jár tak az ERASMUS+ pá lyá zat
ke re té ben. 

Má jus 18-án az óvo dá sok nak tar tot tunk hang sze res be mu ta tót. A hang -
sze res nö ven dé kek és ta ná rok íze lí tőt ad tak a gye re kek nek, hogy mi lyen
hang sze rek kö zül vá laszt hat nak a ze ne is ko lá ban.

Má jus 25-étől jú ni us 10-éig tar tot tuk a vizs gá kat és az év vé gi be -
mu ta tó kat. 

Jú ni us 1-jén a Makádon meg ren de zett be mu ta tót (ze ne, tánc, kép ző)
tan ke rü le ti igaz ga tó as  szony is meg tisz tel te je len lé té vel.

Jú ni us 2-án a Rác ke vei Ady End re Gim ná zi um ban meg tar tott köz pon ti
tan ke rü le ti pe da gó gus na pi ün nep sé gen Földváriné Balikó Ma ri ann és Bai
Bar ba ra pe da gó gu sok tan ke rü le ti igaz ga tói di csé ret ben ré sze sül tek, ame -
lyet dr. Pá los An na má ria tan ke rü le ti igaz ga tó nyúj tott át ré szük re.

Jú ni us 7-én ze nész és tár sas tán cos nö ven dé ke ink ad tak mű sort a
dömsödi mű ve lő dé si ház ban meg ren de zett köz sé gi Pe da gó gus na pon. Fel -
ké szí tő ta ná rok: Bá bel Bri git ta, Bai Bar ba ra, Ber ki Artúrné, Kanderka
And rea.

Jú ni us 10-én a dömsödi mű ve lő dé si ház ban tár sas tánc gá lán mu tat ták
be tu dá su kat tár sas tán co sa ink. Ez volt az el ső al ka lom, hogy két év ki ha -
gyás után kö zön ség előtt lép het tek fel a tán co sok. Kü lön öröm volt, hogy
az apaji és a szi get be csei ta go zat nö ven dé kei is sze re pel tek ezen a ren dez -
vé nyen. Fel ké szí tő ta ná rok: Bá bel Bri git ta és Tóth And rea.

Jú ni us 12-én a szol fézs cso port ja ink részt vet tek a Nem ze ti Ös  sze tar to -
zás Nap ja al kal má ból ren de zett köz sé gi meg em lé ke zé sen Dömsödön.
Fel ké szí tő pe da gó gu sok: Földváriné Balikó Ma ri ann és Kön tös Ág nes.

Még ugyan ezen a na pon Bá bel Bri git ta tár sas tán co sai sze re pel tek a
mű ve lő dé si ház ban meg ren de zett Kék-Du na Euromusic Nem zet kö zi Ének -
ver se nyen.

Jú ni us 15-én az EUTAF-tól jött egy csa pat, Tár sa dal mi Fe le lős ség vál -
la lás Prog ram ke re té ben ud vart szé pí tet tek Riskó Ág nes igaz ga tó as  szony
ve ze té sé vel. Az ud va runk be já ra tát a tan ke rü let ré zsű kő vel ra kat ta ki, eb -
be a sor ba ke rült a le ven du la „ül tet vény”, a fák kö rü li ágyás sze gély be ül -
tet tek be gó ni á kat és por csin ró zsá kat. Az igaz ga tó ság ös  sze sen 50 ezer fo -
rin tot aján lott fel vi rá gok ra és vi rág föld re. A ke rí tés egy ré sze is meg szé -
pült, mert a csa pat szé pen le tisz tí tot ta és le fes tet te.

Jú ni us 25-én két fel lé pé sünk volt: Dömsödön a tár sas tán co sok a Hal-

Víz Na pon, makádi ze né sze ink és tár sas tán co sa ink a Makádi Pik ni ken
lép nek majd fel. Fel ké szí tő ta ná rok: Bá bel Bri git ta, Halassyné Szé kely
Or so lya, Ko vács Fe renc, Kön tös Ág nes, Tóth And rea.

Jú ni us 27-től jú li us 4-ig Var ga Anett ko or di ná tor és Pádár Ág nes is ko -
la tit kár Ma de i rá ra utaz tak az ERASMUS + pro jekt ke re té ben.

Jú li us 16-án Bá bel Bri git ta tár sas tán co sai sze re pel tek a Kék Du na
Fesz ti vá lon, Dömsödön.

Két Er zsé bet-tá bor ra be adott pá lyá zat lett nyer tes, így jú li us 4-től 15-ig
két tur nust szer vez tünk 20-20 gyer mek nek.

A két tá bor te ma ti ká ja ugyan az volt: a gye re kek a sok moz gás,
nép tánc és tár sas tánc mel lett nép da lo kat ta nul tak, ki rán dul tak (Bu da -
pest-Vá ros li get, Ál lat kert), Dömsödön lá to ga tást tet tek a Pe tő fi Mú -
ze um ban Vass Ilo na ve ze té sé vel, stran dol tak a dömsödi stran don,
ker tész ked tek, fel újí tot ták a ker ti pa dot, be fe jez ték a ke rí tés fes tést,
ke nye ret da gasz tot tak, játszottak.

Kö szön jük min den ki nek, aki tá mo gat ta tá bo run kat: Bur ján András –
Hentesbolt, Fü löp Lászlóné, Harsányiné Do bos Il di kó, Litvin Ist ván,
Pencz Ádám, Szigetszentmiklósi Tan ke rü le ti Köz pont.

Kö szö nöm kol lé ga nő im nek a tá bor ban nyúj tott se gít sé get: Ber ki Artúr -
né, Földváriné Balikó Ma ri ann, Bá bel Bri git ta, Pádár Ág nes, Szakál
Lász lóné, And rás Krisz ti na, Faragóné Pádár Tün de.

Köszönöm Szakál Emesének, Lacza Hannának és Matus Alexandrá-
nak a segítségét, akik közösségi szolgálatot teljesítettek iskolánkban.

Mindenkinek kellemes pihenést kívánok a nyári szünet hátramaradó
részére!                                                             Kön tös ág nes in téz mény ve ze tő

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola híreiA Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei

Pót  be  i rat  ko  zás
Is ko lánk pót be irat ko zást hir det: 

2022. au gusz tus 29-31., 10-16 óra kö zött.

Vá laszt ha tó tan szak ok:
Ze ne mű vé szet: szol fézs elő kép ző, fu ru lya, fu vo la, kla ri nét, sza xo fon,

trom bi ta, kürt, har so na, gi tár, zon go ra
Tánc mű vé szet: tár sas tánc

Szín mű vé szet-báb mű vé szet: szín já ték
Kép ző mű vé szet: gra fi ka

„Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!...

– Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség
sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabály sze -
rűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellen-
ségeid ellen.

– Napról napra virágzó szorgalommal kell
őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyara-
podjék, mintsem fogyatkozzék.

– Úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed
világára. Ha ők jóindulatúak véled, ellen sé g -
től nem kell félned. Hiszen ha ők megbecsül-
nek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk
ajánl téged a mindenható Istennek. Őket állí-
totta ugyanis Isten őrül az Isten népe fölé, és
őket tette meg a lelkek felvigyázóivá, va la -
mint az egész egyházi méltóság és isteni
szentség részeseivé és osztóivá. Mert nél kü -
lük királyok nem is állíttatnak, nem is orszá -

gol nak. Az ő közbenjárásukra törlik el a vét -
kezők vétkeit.

– A főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erős -
sége, serénysége, szívessége és bizalma: or szá -
god védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellen-
ség pusztítói, a határok gyarapítói. 

– A türelmes királyok királykodnak, a türel-
metlenek pedig zsarnokoskodnak.

– Mert amiként különb-különb tájakról és tar-
tományokból jönnek a vendégek, úgy különb-
különb nyelvet és szokást, különb-különb pél dát
és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az orszá-
got díszíti, az udvar fényét emeli, s a kül földieket
a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű
és egy szokású ország gyenge és esendő.

– Jósággal közeledsz a jóhoz,
az igazhoz igaz vagy.
A tisztával tisztán bánsz,
a hamissal azonban hamis módra.
Ezért hát ki-ki életkorának megfelelő dolog-

ban forgolódjék, az ifjak fegyverben, a vének a
tanácsban.

– Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai
elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az
atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a
fiak pedig azért fiak, hogy szüleik nek szót fogad-
janak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellen-
ségének áll.

– Az imádság megtartása a királyi üdvösség
legnagyobb járuléka

– Az erények mértéke teszi teljessé a királyok
koronáját. Mert az erények ura a Királyok Ki -
rálya, miként égi serege áll kereken tíz karból,
úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból.
Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság
díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse.
Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség
szennyezi, hiába tart igényt a király névre,
zsarnoknak kell nevezni.”

válogatta: Vass Ilona

Szent István király intelmei Imre herceghez
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20 XXXII.  évfolyam  8.  szám

A Kék-Duna Fesztivál képekben

Fotók: Vass
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