
Már csak két hét, és a záróünnepéllyel vége lesz a 2021-22-es tan-
évnek! Kezdődik a pedagógusok és a diákok által nagyon várt vaká-
ció! Ha már a pedagógusoknál tartunk, akkor Pedagógusnap alkal-
mából szeretettel köszöntöm az iskoláink és az óvoda pedagógus ka-
rát! Köszönöm szépen magas színvonalú, áldozatos munkájukat!

Befejeződött a Nagytanyai út közbeszerzése, a Képviselő-testület
kijelölte a legkedvezőbb ajánlatot adó céget az út teljes felújítására!
A Pünkösd utáni kedden már alá is írhatjuk a szerződést, és még
azon a héten megtörténik a munkaterület átadása-átvétele is! Remé-
nyeim szerint még júniusban, vagy legkésőbb július elején be is feje-
ződik a felújítás! Végre normális úton közlekedhetnek azok, akik az
iparterületet, illetve az üdülőterületet szeretnék megközelíteni!

Az utóbbi hetekben a hulladékszállítással kapcsolatos anomáliák
borzolták a kedélyeket, nemcsak nagyközségünkben, hanem a kis-
térségünkben is! A DTkH Nonprofit Kft.-vel történt megállapodás
szerint egy új alvállalkozó kapcsolódott be a térségünk szemétszállí-
tásába. A Kommunál-Junk Kft. még nem igazán ismeri a települése-
ket, de az igyekezetük látható! A vezetők megpróbálnak rendet te-
remteni a szállítási körülményekben, amely nem minden dolgozónak
tetszik, így munkaerőhiánnyal is küzdenek! Azért a türelemnek is
van határa! Bízom abban, és erre ígéretünk is van, hogy szép lassan
visszaáll a normális szállítási rend!

Szorosan a témához tartozik, hogy megérkeztek a csomagolási
hulladék gyűjtésére alkalmas edények. Már nagyon sokan átvették
az ingyenesen, használatra és megőrzésre átadott kukákat. Akinek
még nem volt ideje eljönni az edényekért, az a keddi és a pénteki na-
pon megteheti! Kérem, jelezzék, ha olyan ismerősük van, aki nem
tudja megoldani a kuka hazaszállítását!

A csapadékos, meleg időjárás alaposan meggyorsította a zöldnö-
vényzet növekedését. Felhívom az olvasók szíves figyelmét, hogy az
utcafronton az ingatlantulajdonos kötelessége a zöldfelület ápolása
az úttestig! Kérem, vegyék komolyan a közterület-felügyelő figyel-
meztetéseit!

A Képviselő-testület döntése értelmében július 16-án kerül meg-
rendezésre a Kék-Duna Fesztivál. Ezen a napon vendégül látjuk test-
vértelepüléseink küldöttségeit, és olyan műsorszámokkal jelentkezünk
majd, amelyek nagy érdeklődésre tarthatnak számot! A rendezvény
helyszíne a Kék-Duna Vendéglő udvara lesz. Bízunk abban, hogy ven-
dégeink egy feledhetetlen napot töltenek itt el! Reményeink szerint
2023-ban, a már megszokott keretek közt folytathatjuk majd a Döm-
södi Napok rendezvénysorozatát.

A XVI. Hal-Víz Nap a hónap utolsó szombatján, június 25-én ke-
rül sorra. Jöjjenek minél többen a rendezvényre, hiszen a közös főzés
egyik alapja lehet az emberi kapcsolatok megszilárdításának!

Bencze István

A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA
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www.domsod.hu

2022. június Ára: 350.- Ft

Postai kézbesítés változás 3. o.

Az 1831. évi kolerajárvány Dömsöd és Dab községben 10-11. o.

Suli Persely Alapítvány beszámolója 11. o.

Meghívó a XVI. Hal-Víz Napra 11. o.

Konfirmáció Dömsödön és Dabon 20. o.

Ta r t a l om

KKéékk-DDuunnaa FFeesszzttiivvááll!!
Jöjjön el Ön is családjával, barátaival július 16-án szomba-

ton a Kék-Duna Fesztiválra!
Helyszín: a Dömsödi Promenád és a Kék-Duna Vendéglő

udvara.
Részletek szórólapokon, plakátokon, a PSOMK és Dömsöd

Nagyközség Önkormányzatának közösségi oldalain!
Keresse a Kék-Duna Fesztivál programjait, és jöjjön el,

hogy egy szép nyári napot tölthessünk együtt!
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Felhívás a 
hulladékszállítással

kapcsolatosan
A Kommunal-JUNK Közszol-

gáltató Nonprofit Kft. Kiskunlac-
házi Régió Facebook oldalán a
lakosság folyamatos tájékoztatást
kap és értesülhet az esetleges vál-
tozásokról:
https://www.facebook.com/Kiskun-
lach%C3%A1za-R%C3%89GI%
C3%93-Kommunal-Junk-Kft-
108527768504868

Esztergomi autóipari cég részére munkatársakat
keresünk összeszerelő operátor munkakörbe.

Bejelentett, határozatlan idejű munkaszerződés!
2 műszakos munkarend (6:00–14:00 és 14:00–
22:00 között).
Szabad hétvégék.
Ingyenes melegétkezés minden munkanapon.
Jelentkezni az ország bármely részéről lehet.
Kimagasló kereseti lehetőség!

Egyéb juttatások:
– 13. havi fizetés.
– Próbaidő után negyedévente 30.000 Ft SZÉP-

kártya jár a munkavállalóknak.
– Szállásos munkavállalóknak akár havi 4 haza-

utazása 86%-ban térítve.
– Heti kifizetési lehetőség.
Amennyiben továbbra is érdekli és szeretne jön-

ni, kérem küldje el az Esztergom szót sms-ben a
06-20-216-30-67-es számra  és hívni fogom!

Továbbra is elérhető marad az ügyfelek számára a 2020-ban, a ko-
ronavírus-járvány miatt bevezetett úgynevezett érintésmentes kézbe-
sítés, amely egyben a kézbesítés sikerességét is jelentősen javítja. Jú-
nius 1-től ugyanis már a postatörvény rögzíti az érintésmentes kézbe-
sítéshez hasonló kézbesítési eljárást. A jogszabály előírja: a belföldi
ajánlott leveleket a továbbiakban is a levélszekrénybe kézbesíti a
postás, a tértivevényes levél, a hivatalos irat és a csomagok átvétele-
kor pedig nincs szükség aláírásra.

2022. június 01.
A járvány okozta veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályo-

zási kérdésekről szóló törvény módosítja a postai szolgáltatásokról szóló
2012. évi CLIX. törvényt is. A változás az érintésmentes kézbesítéshez
hasonló, azaz egyszerűbb kézbesítési eljárásról rendelkezik.

Az elmúlt két év gyakorlatához hasonlóan a belföldi, ajánlott levelet
(ún. rögzített ajánlott levelet) a posta munkatársai a levélszekrénybe kéz-
besítik. Ha nincs postaláda, vagy nem biztonságos az ajánlott levél elhe-
lyezése, akkor a postás a megszokott módon értesítőt hagy hátra, amelyen
feltünteti, mely postán vehető át a küldemény. A postán az értesítővel,

vagy annak hiányában az azonos címre szóló lakcímkártya bemutatásával
vehető át a küldemény.

A tértivevényes levelek, a hivatalos iratok és a nemzetközi könyvelt le-
vélküldemények, illetve belföldi és nemzetközi csomagok átvétele sze-
mélyes kézbesítéssel történik továbbra is. Abban sincs változás, hogy
ezekben az esetekben szükség van a személyazonosság vagy az átvételi
jogosultság igazolására. Tehát a postás a küldemény átadásakor rögzíti az
átvevő személy fényképes személyazonosító okmányának betűjelét és
számát, a nevét és ha szükséges az átvételi jogcímet. Az új szabály szerint
az átvételnél az ügyfél aláírására azonban nincs szükség.

Az utalványok esetében marad a megszokott kézbesítési mód, vagyis
azok átvételét, minden esetben aláírással kell igazolnia a címzettnek.

A tapasztalatok szerint az érintésmentes kézbesítés jelentős könnyebb-
séget eredményez az ügyfél számára, hiszen akkor is megkapja a külde-
ményét a postaládájába, ha a kézbesítéskor nem tartózkodik otthon, így
nem kell a postára fáradnia.

A Magyar Post Zrt. továbbra is vizsgálja, hogy milyen módon teheti
ügyfélbarátabbá a posta működését és miként javíthatja szolgáltatásai
színvonalát a jövőben.                                                            Magyar Posta Zrt. 

Újabb ügyfélközpontú intézkedés: egyszerûsödött
a kézbesítés a könyvelt küldeményeknél

JÓ FIZETÉS! INGYEN SZÁLLÁS!
INGYEN ÉTKEZÉS!
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Óvodai hírek

A lovaglás jótékony hatása a gyermekekre
„A ló és általa a lovaglás eszköz az emberek nevelésében, amely nem a

szelleme útján nyomja el a testet, hanem a ló útján nyitja, érinti meg a lel-
ket!” (Dallos Gyula)

Mozgásra gondolva viszonylag keveseknek jut eszébe a lovaglás, hi-
szen e sportnál a lovas látszólag nem csinál mást, mint hogy ül a nyereg-
ben és irányítja a lovat. Természetesen ez azonban nem egészen így van.
A lovaglás is épp olyan sport, mint akármely másik, minimum, ha nem
több pozitív hatással. 

Nagyon sok szülő félti a gyermekét a lovaktól, lovaglástól. Szeretném
felnyitni mindenki szemét, hogy a lovak közelsége jót tesz a gyerekeknek.
Nem kell féltenünk tőlük senkit, sőt minél több gyermeknek kellene test-
közelből megismernie a lovakat. A lovaglás, a lovak közelsége és szerete-
te számtalan pozitív hatással bír a gyerekek fejlődésére és nevelésére néz-
ve. Olyan pótolhatatlan előnyökkel gazdagodhatnak, amelyek egész éle-
tük során végigkísérhetik majd őket! A lovasnak egy élő-érző állattal kell
együttműködnie. A ló és az ember közt létrejövő partnerkapcsolat emeli a
lovaglást minden más sport fölé. A ló nem egy eszköz, hanem egy társ,
aki az életre tanít. 

Többféle álláspont is van arra, hogy mikortól is érdemes elkezdeni a lo-
vaglást. A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványa szerint már 3
éves kor felett el lehet kezdeni a lovaglást. Ez természetesen a gyermek
magasságától is függ, mivel a lovon nagy terpeszben kell ülni, ami a ki-
csiknek megterhelő lehet.

A lovaglás gyermekekre gyakorolt jótékony hatásai:
1. Önfegyelemre sarkall, növeli az önbizalmat
Megtanulni a kétszer nagyobb állatot irányítani nem kis feladat, és re-

mek önbizalom-növelő erővel bírhat a gyermekek számára. A lovon ülni,
lovagolni komoly felelősséget jelent, amely fegyelmet és komoly önural-

mat kíván. A lovasnak kell vállalnia a felelősséget önmaga és lova épsé-
géért egyaránt, ez remek lecke az önfegyelemre.

A gyógypedagógia például többek között különböző viselkedésbeli
problémák javítására is előszeretettel ajánlja és alkalmazza a lovaglást.

2. Alázatra tanít
A lovasnak alázatosnak kell lennie a ló irányában, hiszen igazából a ló

lesz az, akin múlik a lovaglás megvalósulásának sikeressége. Ezt támo-
gatja minden olyan lovarda, ahol a ló ápolásába és gondozásába is bevon-
ják az ifjú lovasokat. 

3. A lovaglás fejleszti a türelmet, a kitartást
A lovaglásnál a gyermekek saját bőrükön tapasztalják meg, hogy bi-

zony rengeteg gyakorlásra van szükség a sportban való fejlődéshez. A tel-
jesítmény nem mindig kiegyensúlyozott, ezért folyamatosan kemény
munkára és kitartásra van szükség.

4. Természetközeli tevékenység
A természet közelsége nem csupán a tereplovagláson, de a lovardában

is jelen van. A gyermekek megismerhetik a természet csodáit, olyan tája-
kon járhatnak, amelyeket maguktól talán nem fedeznének fel.  Emellett a
mozgás, a friss levegő, a napsütéses órák nyújtotta D-vitamin adag pozití-
van hat az immunrendszerre. 

5. Lelassít és megnyugtat
A lovaglásnak egyfajta stresszoldó hatása is van. Oldja a szorongást,

hiszen lovaglás közben a lovas kizárja a külvilágot, kizárólag a lóra, ön-
magára, illetve a lóval való közös összhangra összpontosít.

6. A lovaglás önállóságra és határozottságra tanít
A lovon egyedül van az ember, egyedül irányít, egyedül dönt. A gyere-

keknek meg kell tanulniuk saját akaratukat érvényesíteni, hogy a ló azt
szinte észre se vegye. Ahhoz, hogy akaratukat érvényesíteni tudják, meg
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kell tanulniuk érezni, érteni a lovat, amihez komoly empátia elsajátítására
van szükség. 

7. Javítja az egyensúlyérzéket és a koordinációs képességet
A ló irányításához, hogy a ló úgy mozogjon, ahogyan azt szeretnénk,

megfelelő mozdulatokkal is kísérni kell a szóban elhangzott utasításokat.
Mindez komoly testi tudatosságot, koordinációs képességet és egyensúly-
érzéket követel és épít.

8. Javítja a testtartást
A lovaglás nagyon jó gerincproblémák esetén, a tartásjavításra, ízüle-

tek lazítására, mert a testtartásból adódóan ki kell lazítani az ízületeket,
hogy jól tudjon ülni a lovas.

9. Gondoskodásra és felelősségre tanít
A legtöbb lovardában a lovaglóóra azzal kezdődik, hogy a lovas felkészíti

lovát a lovaglásra. Lecsutakolja, felnyergeli, szükség esetén kitisztítja a patá-
kat, edzés után pedig lenyergeli a lovat, majd rendet rak maga és a ló után. A
ló leápolása után jutalmul, mert gördülékenyen együttműködött lovasával,
répával, almával, jutalomfalattal kedveskedünk a lovaknak. A gyerekek a ló
körüli teendők elvégzésével megtanulják a felelős állattartás alapjait.

10. Fejleszti az együttműködést
A gyermek megtanul együttműködni lovával, kifejleszti, hogyan érvé-

nyesítheti érdekeit úgy, hogy az ne sértse lovát, felelős magatartást alakít
ki a rábízott élőlény és közvetlen környezete iránt, így személyisége a kör-
nyezettudatos életmód szempontjából is pozitív irányba változik.

11. Kialakítja a mozgás szeretetét
Sok gyermek szabadideje többségét a négy fal között tölti, keveset mo-

zog a szabadban. Viszont a mozgásra nem csak a testnek, de az elmének is
szüksége van: felfrissít, hosszú távon segíti a koncentráció megtartását és
a gondolkodást is. Ez a különleges sport azonban könnyen segíthet a moz-
gás szeretetének kialakításában. Ha pedig a gyerek már kiskorában meg-
szereti a mozgást, az jó eséllyel felnőttkorában is a mindennapjai része
lesz, elkerülve a mozgásszegény életmódot.

12. Remek lehetőséget teremt a szocializálódásra
A lovaglóórák nem csak a tanulásról szólnak. A lovas közösségben a

gyermek új barátokat szerezhet, a közös hobbinak köszönhetően. A zárkó-
zottabb gyermek is könnyebben szóba elegyedik az oktatóval, lovas társai-
val, mivel van egy közös érdeklődési körük (lovaglás és a lovak szeretete). 

A ló megtanít szeretni, érezni, és nem utolsósorban küzdeni a célokért,
teljesen felkészít az életre. Rengeteg tartást és erőt adnak egy olyan világ-
ban, ahol ezekre a dolgokra hatalmas szükség van! A lovaglás olyan sport,
amelyet érdemes kipróbálni, hiszen nincs az a gyerek, aki ne lelné kedvét
benne. Ennek a különleges sportnak az előnyei pedig meghatározók lehet-
nek a gyermek egész szellemi és fizikai fejlődésére, épülésére egyaránt.

Amennyiben gyermekedet érdekeli a lovaglás, akkor ajánlok nektek né-
hány mesekönyvet, mellyel elkezdhetitek az ismerkedést ezzel a sporttal.

Nánási Lilla
óvodapedagógus

Minden évben május utolsó vasárnapja a gyer-
mekeket ünnepli. Óvodáinkban erre az alkalom-
ra több napos programmal, egész hetes ráhango-
lódással készültünk a gyerekeknek. A Gyermek-
napot megelőző héten az óvó nénik a csoportok-
ban ötletes, színes barkácsolással, kedvenc me-
sék mesélésével, vetítéssel, mozizással, kedvenc
dalok, körjátékok éneklésével kedveskedtek a
gyerekeknek. Szerdán a Hetedhét Zenekar láto-
gatott el mindkét óvodába, akik nagyon hangula-
tos, hagyományainkra épülő, zenés műsorral szó-
rakoztatták a gyerekeket. A gyerekekkel együtt
énekeltek, táncoltak, utánzó, játékos mozdula-
tokkal tanították a dalokat, így mindenki aktív ré-
szese volt a műsornak. Nagyon tetszett a gyere-
keknek, még napok elteltével is énekelgették a ta-
nult dalokat. Csütörtökön két ugrálóvár várta a
gyerekeket az udvaron, a dabi óvodában pénte-
ken. Felajánlásként kaptuk az ugrálóvárakat, a
gyerekek legnagyobb örömére. Folyamatosan
cserélődtek a gyerekek, egész délelőtt a rendelke-
zésünkre állt. Mindenkinek volt alkalma a kipró-
bálásra, többszöri ugrálásra, csúszdázásra. 

Pénteken különböző játéktevékenységek vár-
ták a gyerekeket. Az egészségmegőrző munka-

közösségünk májusi témájának – ,,Nosztalgikus
játékaink” – apropójából, régen elfeledett játé-
kokat, mozgásos játékokat elevenítettünk fel a
gyerekek számára. Olyan játékokat, melyekkel
manapság nem játszanak, nem ismernek, nem is
hallottak róla, csak szüleik, nagyszüleik játszot-
ták ezeket. Így a gyermekek megismerkedhet-
tek a jojóval, a búgócsigával, gólyalábbal, páros
síeléssel egy falécen. A zsákban futásnak nagy
sikere volt, hasonlóképpen az erőfitogtató
,,bubuc” játéknak is, melynek lényege, hogy két
bot végére puha gombócot készítünk párnákból,
és a két erejét összemérő gyermek egy-egy fa-
lapról megpróbálja társát kibillenteni az egyen-
súlyából, és letaszítani őt a talapzatról. A fából
készült ,,csigafutam” tekerős játék is nagy tet-
szésnek örvendett, amit szintén felajánlásból
kaptunk. A gyerekek folyamatosan cserélődtek
a játékoknál, nagyon jó volt látni a boldog arco-
kat. Örömmel fújták a buborékot, nevettek, jól
érezték magukat. Minden csoport a saját logójá-
val ellátott zászlóval készíthetett várat a homo-
kozóban. Az aszfaltra készültek a színes kréták-
kal a rajzok. Egyensúlyozó, célbadobó játéko-
kat is kipróbálhattak a gyerekek. A nap és hét le-

zárásaként a kötélhúzó verseny is nagyon tet-
szett a gyerekeknek. Önfeledten szurkoltak egy-
másnak a csoportok.

Ezek a játékok nagyon jól megmozgatták a
gyerekeket, és nem utolsósorban nagyon sok te-
rületen fejlesztő hatásuk is van. A mozgáskoor-
dinációt, a szem-kéz, szem-láb koordinációt,
egyensúlyérzéket, ügyességet, kitartást, türel-
met, együttműködési képességet, gyorsaságot,
erőnlétet, állóképességet is fejlesztik, valamint a
közösségi élményekkel elősegítjük a pozitív
szocializációs folyamatokat is. Erre igazán szük-
ség van, hiszen több gyermekektől nap mint nap
halljuk, hogy otthon leülnek a telefonos, tab-
letes játékok elé. Fontos lenne, hogy a jó idő be-
köszöntével részesítsük előnyben a szabadtéri
játékokat, mert a gyerekeket látva, erre van
igény, senkinek nem esett nehezére a szabadban
való játék, mozgás.  A gyermeknapos hét na-
gyon mozgalmas volt. A gyermekek sok él-
ménnyel gazdagodhattak, és reméljük, hogy a
közös programokkal sikerült hozzájárulnunk a
testi-lelki fejlődésükhöz. Nagy öröm volt szá-
munkra, amikor a nap végeztével egy kisfiú
megkérdezte: – Hétfőn is lesz ilyen?

,,Számomra a leggyönyörűbb kép a mosoly-
gós, ragyogó szemű, boldog gyerekek; nincs
olyan édes zene, mint tiszta és csengő neveté-
sük.” / P.T. Barnum /         

Baracsi Beáta

Gyermeknap(ok) az óvodában
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Május hónap iskolánkban mindig a nagy hajrá
ideje. Készülünk a tanév zárására, témazáró dol-
gozatok követik egymást minden tantárgyból,
esélyt kapnak a javításra azok a tanulók, akik va-
lamilyen lemaradással küzdenek. Mégis, ez az
egyik legszebb hónap nemcsak a naptári, hanem
a tanítási évben is. Éled a természet, többet lehe-
tünk a szabadban, jobb a kedvünk. Az iskolai kö-
zösségi élet is együtt éled a természettel: verse-
nyek, kirándulások, ünnepek kísérik egymást.

Április 26-án került megrendezésre az a mate-
matika verseny, amelyet 2019 óta Gacsné Gábor
Mariann, egykori tanítónk tiszteletére rendezünk
a 3., 4. évfolyamon. Tanulóink felkészültségükkel
méltón emlékeztek Mariann nénire.

Eredmények:
3. évfolyam:
1. Szombati Kornél
2. Kiss Nándor Antal
3. Balázs Botond András
4. Selmeczi Olivér Attila
5. Gomgos Alexandra
6. Radó Anett
7. Csécs István
8. Radó Fanni
9. Jánosi Gábor Ferenc
9. Várkonyi Anikó Sára
10. Rakó Patrik
4. évfolyam:
1. Bucsi Bence
2. Balogh László Levente

3. Ambruska László
4. Kudar Csanád Levente
5. Gacsó Jázmin
6. Omiliák Dávid
7. Fabók Fruzsina
8. Farkas Boglárka Emma
8. Nagy Gergő Zsigmond
8. Szabó Balázs
8. Varga Petra
9. Balogh Viktória Katalin
9. Fodor Fanni
9. Jakos Csenge
10. Hampó Lilla
10. Kis Áron
11. Lakatos Péter Mátyás
Május 1-jén ünnepeltük az édesanyákat.

Több osztály készült anyák napi műsorral, ki
hagyományos módon, ki digitálisan. Mindenki
ajándékkal, virággal kedveskedett az anyukák-
nak, nagymamáknak, keresztanyáknak.

Május 4-én, rendhagyó zeneóra keretében,
országok táncaival ismerkedett az alsó tagozat.
Az interaktív programon nem csak zenét hall-
gattunk, de mi magunk is roptuk a táncot. Eb-
ben a hónapban a Dömsödi Kármentő Egyesü-
let is táncra hívott minket. Iskolánk nyugalma-
zott pedagógusa, Krnájszkiné Emi néni segítsé-
gével két alkalommal készülhettünk közösen az
egyesületi táncházra.

Május 10-én, a Madarak és fák napján az osz-
tályokban és délutáni Életgyakorlat alapú al-

programi foglalkozásokon beszélgettünk mind-
két élőlény fontosságáról. Megfigyeltük a szom-
szédunkban lakó harkályt, az iskolaudvaron
fészkelő gerlepárt.

Május 11-én DÖK nap keretében a futballpá-
lyán sportnapot rendeztünk az egész iskola szá-
mára. Futóverseny, zsákban futás, kötélhúzás,
labdás ügyességi verseny, hulahopp karikázás,
ugrálókötelezés, parafadugó-keresés, rendőrsé-
gi kvízjáték színesítették a délelőttöt.

Futóverseny eredmények:
2015. lány
1. Selmeczi Linda 1. b
2. Mezei Virág 1. b
3.  Rajzinger Abigél Eperke 1. a
2015. fiú
1. Malzseniczki Vince 1. a
2. Kolompár Levente 1. c
3. Kiss Benjámin 1. c
2014. lány
1. Rakó Nóra 1. b
2. Gonda Szófia 2. b
3. Ruskó-Hunyadi Zsófia 2. c
2014. fiú
1. Bús Noel 1. b
2. Bán Károly Bence 1. b
3. Horváth Eliot Elemér 1. b
2013. lány
1. Balogh Tirza Klára 2. a
2. Szabó Emese 2. c
3. Varga Lídia 2. b

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Iskolai hírek 2022. május
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2013. fiú
1. Kiss Nándor Antal 3. a
2. Tóth Krisztián 2. a
3. Bangó Bálint Döme 2. b
2012. lány
1. Horváth Anna 4. b
2. Varga Petra 4. b
3. Radó Anett 3. a
2012. fiú
1. Rab Sándor Benedek 3. b
2. Csaplár Zsombor 3. b
3. Selmeczi Olivér 3. b
2011. lány
1. Gonda Eszter 5. a
2. Széchenyi Boglárka 5. a
3. Csányi Vivien 4. a
2011. fiú
1. Kudar Csanád Levente 4. b
2. Omiliák Dávid 4. b
3. Nagy Gergő Zsigmond 4. b
Május 13-án Szigetújfaluban rendezték a

Móra Ferenc vers- és prózamondó versenyt,
valamint meseillusztrációs pályázatot, ahol
iskolánk tanulói nagyon szép eredménnyel
szerepeltek. 

Móra Ferenc vers- és prózamondó ver-
seny, elért hehelyezések:

1. évfolyam
Szicsó Gábor Tibor 1. b – 3. hely
2. évfolyam
Balogh Tirza Klára  2. a – 1. hely
Pálfi Léna   2. a – 2. hely
4. évfolyam
Balogh Viktória Katalin 4. b – 2. hely
Balogh László Levente 4. b – 3. hely
Farkas Debóra 4. a – különdíj
Móra Ferenc meseillusztrációs verseny:
Horváth Anna 4. b – 2. hely
Május 17-én a negyedik évfolyam a Lázár

Ervin Program keretében a Becsei Lovasudvart
látogatta meg Szigetbecsén.

A sok kihívás mellett ez a hónap az osztályki-
rándulásoké is . A 2. b , 3. a, 4. a osztály a Szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, a 3. b, 3.
a és 4. b osztály a Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékparkba látogatott.

Háromnapos nyaraláson vett részt a 4. b osz-
tály a zánkai Erzsébet-táborban.

Az eredményes tanévzáráshoz sok erőt és ki-
tartást kívánok minden dömsödi diáknak!

Gábor Tünde

2007. lány
1. Papp Mira-Isabella
2. Varga Viktória
3. Csepregi Zsanett
2007. fiú
1. Varga Krisztián
2. Várkonyi Imre Márton
3. Orsós István Márk

2008. lány
1. Rátkai Hanna Zsófia
2. Szabó Andrea Nicoleta Maria
3. Baráth Leila Melissza
2008. fiú
1. Kiss Zoltán Márk
2. Tóth László
3. Dudás Márk Béla

2009. lány
1. Slezák Tímea Petra
2. Rakszegi Zamira
3. Szécsényi Bíborka Enikő
2009. fiú
1. Brassó Bence
2. Sallai Károly Zoltán
3. Anda Péter Gábor

2010. lány
1. Szabó Vanda
2. Szabó Nóra
3. Kurilla Amarillisz Jázmin
2010. fiú
1. Kiss Gergő Péter
2. Selmeczi Zalán Hunor
3. Gonda József

Futóverseny eredményei
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Az elmúlt két év, a vírushelyzet a Gyerek-
ház életét is alapvetően befolyásolta, több-
ször volt olyan időszak, amikor kényszer
szülte zárva tartás volt, vagy amikor csak
csökkentett működéssel zajlott a Gyerekház-
ban az élet. Az egyik ilyen korlátozás volt,
hogy nem tarthattunk közösségi programo-
kat. A vészhelyzet végével azonban ismét le-
hetőségünk lett ilyen programok megszerve-
zésére. 

Így aztán 2 év kihagyás után ismét meg-
szervezhettük a Kisherceg Gyerekház gye-
reknapi programját. Remek programok vol-
tak, és bár reggel esett az eső, végül szeren-
csénkre az idő is nekünk kedvezett. A gyere-
kek nagyon élvezték a fő meglepetést, az ug-
rálóvárat. Aki elfáradt és megéhezett, pizzát
és muffint is tízóraizhatott. Szűcsné Balázs
Zsuzsi jött  a szokásos szerdai vidám mondó-
kázásra, amit a gyerekek mindig nagyon vár-
nak, és izgalommal énekelnek, táncolnak
Zsuzsival együtt. A mondókázás után fagyi-
val leptük meg a társaságot. 

A gyerekekkel szinte mindennapos prog-
rammá vált a buborékfújás, amit előszeretet-
tel fújnak és pukkasztanak ki, ez azonkívül,
hogy remek móka, a beszéd kialakulását is
segíti.  A gyerekeket izgalmas programokkal
várjuk minden nap, van mocorgó nap, ami a
mozgásfejlődésüket segíti, szokott lenni kre-
atív nap, ami a gyerekeket a festés, rajzolás
és gyurmázás világába vezeti be. Rengeteg

mesekönyv és egyéb izgalmas játék is várja a
kicsiket. 

Ha szeretnék követni a Gyerekházban zaj-
ló programokat, látogassanak el a facebook
oldalunkra: https://www.facebook.com/kisher-
ceggyerekhaz

A Gyerekház látogatása és minden prog-
ramja ingyenes. Szeretettel várjuk a három
év alatti gyerekeket nevelő családokat. 

Mucsi Edina

Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Ez történt a Gyerekházban
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Már a feltett kérdésből is sejteni lehet, hogy
két különböző dologról van szó. Erre nemcsak a
feltételezés enged következtetni, hanem a jog-
szabályok is, amelyek a kétféle foglalkoztatási
jogviszonyt szabályozzák. A munkajogviszony-
ra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény – röviden: Mt. – szabályai az irány-
adók, míg a megbízásos jogviszony tekinteté-
ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvénynek – röviden: Ptk. – a megbízási
szerződésekre vonatkozó rendelkezései szerint
kell eljárni. Aki a cikkben foglaltaknál részlete-
sebben kíván tájékozódni, az említett jogsza-
bályok ingyenesen elérhetők a Nemzeti Jogsza-
bálytárban: https://njt.hu.

Az Mt. a tisztességes foglalkoztatás alapvető
szabályait állapítja meg, és fontos társadalmi ér-
dek, hogy a munkáltatók is a törvényes rendelke-
zések alkalmazásában szintén erre törekedjenek.
Sajnos ez nem minden esetben nevezhető sike-
resnek, sokszor csak az információ hiánya miatt.

A munkajogviszony a megbízástól eltérően az
elnevezésében is különböző okirattal, a munka-
szerződéssel jön létre. Az elévülési idő is eltér az ál-
talánostól, csak három év. Az elévülés tudnivalói a
folyó évi májusi cikkben találhatók. A munkajog-
viszony azt jelenti, hogy a munkavállaló a szaktu-
dását és a munkavégző képességét jogszabályban
meghatározott időtartamra, a munkaidő tartamára
bizonyos pénzösszeg (munkabér) ellenében a
munkaadónak átadja, részére munkát végez. 

Munkavállaló az a természetes személy, aki
munkaszerződés alapján munkát végez. [Mt. 34. §] 

A munkaszerződés alapján a munkavállaló
köteles a munkáltató irányítása szerint munkát
végezni. [Mt. 42. §]

A munkavállaló a tevékenysége során nem
önálló, a munkaadója utasíthatja munkavégzésre,
számára kijelölheti az elvégzendő munkafelada-
tot, és számon kérheti annak elvégzését. A mun-
kaadó és a munkavállaló között függelmi viszony
jön létre, melyet alá- és fölérendeltség jellemez.

A munkavállaló a munkaviszonnyal össze-
függő magatartása körében ellenőrizhető. En-
nek keretében a munkáltató technikai eszközt is
alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen
írásban tájékoztatja. A munkavállaló a munkál-
tató által a munkavégzéshez biztosított informá-
ciótechnológiai vagy számítástechnikai eszközt,
rendszert kizárólag a munkaviszony teljesítése
érdekében használhatja. Helytelen, ha a munka-
vállaló a „céges” számítógépen magáncélú le-
velezéseket folytat vagy játékprogramokat tárol
és használ stb. [Mt. 11/A. §] 

A munkaszerződésben a feleknek meg kell
állapodniuk a munkavállaló alapbérében és mun-
kakörében. A munkaviszony tartamát a munka-
szerződésben kell meghatározni. Ennek hiányá-

ban a munkaviszony határozatlan időre jön lét-
re. A munkavállaló munkahelyét is a munka-
szerződésben kell meghatározni. Ennek hiányá-
ban munkahelynek azt a helyet kell tekinteni,
ahol munkáját szokás szerint végzi. A munkavi-
szony – eltérő megállapodás hiányában – általá-
nos teljes napi munkaidőben történő foglalkoz-
tatásra jön létre. [Mt.45. §] 

A munkaviszony kezdetének napját is a mun-
kaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiá-
nyában a munkaviszony kezdete a munkaszer-
ződés megkötését követő nap. [Mt. 48. §] 

A munkáltató a munkabért teljesítménybér-
ként vagy idő- és teljesítménybér összekapcso-
lásával is megállapíthatja. A munkabért a mun-
káltató határozza meg, lehet időbér, teljesítmény-
bér vagy a kettő összekapcsolása, meghatároz-
hatja továbbá, hogy hol, hogyan és mennyi idő
alatt kell elvégezni a kiadott munkát. A teljesít-
ménybér a munkavállalót a számára előre meg-
határozott teljesítménykövetelmény alapján il-
leti meg. [Mt. 137. §] 

A munkavállaló köteles
§ a munkáltató által előírt helyen és időben

munkára képes állapotban megjelenni,
§ munkaideje alatt – munkavégzés céljából,

munkára képes állapotban – a munkáltató
rendelkezésére állni,

§ munkáját személyesen, az általában elvár-
ható szakértelemmel és gondossággal, a
munkájára vonatkozó szabályok, előírások,
utasítások és szokások szerint végezni,

§ a munkakörének ellátásához szükséges bi-
zalomnak megfelelő magatartást tanúsítani,

§ munkatársaival együttműködni. [Mt. 52. §]
Munkáltató az a jogképes személy, aki mun-

kaszerződés alapján munkavállalót foglalkoz-
tat. [Mt. 33. §] 

A munkáltató köteles a munkavállalót a mun-
kaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó
szabályok szerint foglalkoztatni és a munkavég-
zéshez szükséges feltételeket biztosítani. A
munkáltató köteles a munkavállalónak azt a
költségét megtéríteni, amely a munkaviszony
teljesítésével indokoltan merült fel. [Mt. 51. §] 

Az Mt. az alá-, fölérendeltség, a Ptk. a mellé-
rendeltség és egyenjogúság elve szerint szabá-
lyozza a személyek alapvető vagyoni és szemé-
lyi viszonyait. A megbízási szerződés a Ptk. ha-
tálya alá tartozik. [Ptk. 6:272. § — 6:280. §§]

Megbízási szerződés alapján a megbízott a
megbízó által rábízott feladat ellátására, a meg-
bízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

A megbízott köteles a megbízó utasításait kö-
vetni. Ha a megbízó célszerűtlen vagy szaksze-
rűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre fi-
gyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés el-
lenére utasítását fenntartja, a megbízott a szer-

ződéstől elállhat, illet-
ve a szerződést fel-
mondhatja, vagy a fel-
adatot a megbízó uta-
sításai szerint, a meg-
bízó kockázatára el-
láthatja. A megbízó kö-
teles megtéríteni az
utasítás teljesítésével
kapcsolatban felme-
rült költségeket. 

A megbízott köteles a megbízót tevékenységé-
ről és a feladat állásáról kívánságára, szükség ese-
tén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a
megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nél-
kül értesíteni. A megbízott megbízási díjra akkor
is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre,
kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben
azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt
el. A megbízási díj a szerződés teljesítésekor ese-
dékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt
szűnt meg, a megbízott a megbízási díjnak tevé-
kenységével arányos részét követelheti. A megbí-
zott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó
költségek előlegezésére köteles.

A megbízottat a megbízási díj és a költségek
biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak
azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás
következtében kerültek birtokába.

A szerződést bármelyik fél felmondhatja. A
megbízó felmondása esetén a megbízó köteles
megtéríteni a megbízottnak a felmondással oko-
zott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott
szerződésszegése miatt került sor. Ha a szerző-
dést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel,
köteles megtéríteni a megbízónak a felmondás-
sal okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a meg-
bízó szerződésszegése miatt került sor. Tartós
megbízási jogviszony esetén a felek megálla-
podhatnak a felmondás jogának korlátozásában,
és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt
a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

A szerződés megszűnésekor a megbízott köte-
les a megbízónak mindazt kiadni, amihez a meg-
bízás teljesítése céljából vagy eljárása eredmé-
nyeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás
folytán jogosan felhasznált. Ha a megbízott a fel-
adat ellátását ingyenesen vállalja, a megbízó kö-
teles a megbízott költségeit megtéríteni.

Média támogatás a KKV-szektorba sorolt
vállalkozásoknak: A FIX Televízió „Vállal-
kozások és Vásárlók” című, tájékoztató, infor-
matív műsorai megtekinthetők és visszanézhe-
tők a www.fixhd.tv hivatalos honlapon és a
YouTube oldalon a műsor címének beírásával. 

Dr. Csanádi Károly
okl. fővállalkozó, európai uniós kkv. tréner

műsorvezető–szerkesztő a FIX TV-ben

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Foglalkoztatási jogviszonyok összehasonlítása:
munkaviszony vagy megbízás?
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A „Napkeleti Cholera” a Gangesz környékén
(ahol a kórokozó már évszázadok óta jelen volt)
kezdett el terjedni 1815-ben, majd Oroszország-
ban tombolt 1824-30 között.

Lengyelországba az 1830-as szabadságharc
leverésére vezényelt orosz hadsereg tatár csapa-
tai hurcolták be a kórt. Magyarországra Galícia
felől, részben keletről és délről érkezett.

A betegség tünetei hasmenés, hányás, szédü-
lés, szívfájdalom, csillapíthatatlan szomjúság, a
végtagok elhidegülése és a kiszáradás miatti
görcsök voltak. Feljegyezték, hogy több eset-
ben a halál beállta után húsz perccel még mo-
zogtak a lábujjak. A halál egy-két nap, néha
órák alatt is bekövetkezett. Dömsödi anyaköny-
vi bejegyzés: Nagy András 68 éves cholera „5
óráig tartott”.

A kormányzat már 1830. decembertől zárlati
vonalat hozott létre észak-dél irányban egészen
Brassóig, de ezt márciusban feloldották.

Az első megbetegedések június 17-től a tiszai
sószállítók között estek. A kancellária és a Hely-
tartó Tanács június 30-án meghozta rendelkezé-
seit a zárlatok és zárlati házak felállításáról. A
vonalak biztosítását katonaság és többnyire csak
vasvillával „felfegyverzett” parasztok végezték.
A zárlati vonalakat folyók mentén tűzték ki, a
pestisjárványok során szerzett tapasztalatok
alapján ugyanis az orvosi szemlélet a járvány
terjedését az emberek egymás közti érintkezésé-
nek és a „mocsári miazmás levegő”-nek tulajdo-
nította. A kolera baktérium (melyet Robert Koch
1884-ben azonosított) természeténél fogva
azonban éppen a folyóvizekben terjedt legin-
kább, így a zárlati vonalak ilyetén kijelölése ha-
tástalannak bizonyult. Már maga a betegség
megállapítása is bizonytalan volt, hiszen csak tü-
neti diagnózist alkalmazhattak, azt is csak az ez
irányban képzetlen kirurgusok – seborvosok –
végezték. A hatósági intézkedések sokszor egy-
másnak ellentmondóak voltak, a kancellár és a
nádor ellenséges viszonyának „köszönhetően”.
A zárlatok hatékonysága is alacsony fokú volt,
az őrök hanyagsága, megvesztegetése és a kato-
natisztek, nemesek önkénye miatt.

A paraszti és kisnemesi tömegek bizalmatla-
nok voltak a hatalommal és az orvosi eljárások-
kal szemben. A kutakat bizmuttal fertőtlenítet-
ték, emiatt elterjedt, hogy az urak mérgezik a
népet. Súlyosbította a helyzetet, hogy a parasz-
tokat sok helyen nem engedték ki a földjeikre a
betakarítás elvégzésére sem, így éhínség ütötte
fel a fejét. Az emiatt kitört lázadásokat a hata-
lom kíméletlenül elfojtotta.

Az általánosan javasolt gyógymódok a kö-
vetkezők voltak:

– friss levegő biztosítása,
– boróka, borecet, salétrom gőzölés,
– fürdés ecetes vízben,
– ágymelegítés,
– könnyen emészthető ételek,

– borleves, tea,
– kipihentség, „lelki csendesség”.
A magyarországi pandémia június 17. – ok-

tóber 2-ig tartott, ekkor oldották fel a korlátozá-
sokat. A központi statisztika alapján

– megfertőződött 536 517 személy,
– meghalt 237 641 személy, 44%.
Az elhunytak száma a népesség arányában:

2,8%.

A dömsödi események

Dömsöd népessége 2000, Dab lélekszáma
700 fő volt (becsült adatok). Dömsöd az akkori
viszonyokhoz mérten jómódú, vásártartó hely-
ség, Dab szegényebb, de jól gazdálkodó falu. A
pandémia 1831. július 17-én érte el a községet
hajózó kereskedők révén.

Álljon itt Báthory István tiszteletes (szolgált
1827-36) saját kezű, a Halotti Anyakönyvbe tett
bejegyzése:

„17. Juli kiütött Dömsödön is a Cholera, an-
nálfogva ez a hely is bézáratott. Gyökeres István
és Bíró Bálint voltak az elsők, kiket vasárnap
estve meglepett és másnap kivégezett. Voltak
többen is ezen az éjszakán, kikenn Cholerai
symptomák mutatták magukat, de azok életbenn
maradtak. Én, a’ki ezeket ide feljegyzettem, egy
vóltam ezek közzül. Rajtam éjfél után 2 óra táj-
ban ütött ki, de mivel alig vettem észre a bajt… –
az eljárásról olvashatatlan latin nyelvű bejegyzés
– … vettem bé ellene, reggelre izzadásba jöttem
és meg menekedtem minden bajtól.”

A járvány Dömsödön július 17-től augusztus
25-ig tartott. Hatását több tényező is fokozta. Ja-
vában folyt az aratás, a faluban tartózkodott 200
főnél is többre becsülhető idegenbéli aratómun-
kás. A feljegyzések szerint a mezei munkát vég-
ző embereket jobban sújtotta a betegség. A lak-
hatási körülmények rendkívül zsúfoltak voltak,

ez az ófalu részen nyomokban még látható. A
gazdasági tevékenységet a falu külső részein ta-
lálható ún. szállásokon végezték.

Az áldozatok száma Dömsödön:
elhunyt 105 személy,
ebből:
– férfi 69 fő
– nő 36 fő
– 0-15 év között 13
– 15-30 év között 17
– 30-50 év között 41
– 50 év felett 29
– életkora ismeretlen 5
A legfiatalabb áldozat másfél, a legidősebb

78 éves volt.
– Dömsödi lakos 88
– idegenbéli arató 12
– idegen 5
Az itt elhunyt idegen aratók Lőrinc (ma Pest-

lőrinc), Óbuda, Csíktarcsa (ma Nagytarcsa),
Szentendre, Lacháza, Doboz és Szigetszent-
miklós helységekből érkeztek.

A dömsödiek között a lélekszámhoz viszo-
nyított mortalitás 4,4%. Az idegen aratómun-
kások halálozási aránya 200 személlyel számol-
va 6,0%.

A járvány Dabon

A pandémia időtartamát tekintve a dömsödi-
hez képest óriási különbséget tapasztaltunk.

Dömsöd 07. 17. – 08. 25. 39 nap
Dab 07. 23. – 08. 13. 22 nap
Ha a lélekszám és időtartam arányaival sú-

lyoznánk – amit ezen témában elvégezni nem
kívánok –, a tragikus dömsödi történésekhez
képest is szomorú eredményt kapnánk a járvány
dabi intenzitásáról.

Elhunyt 41 fő, valamennyien dabi lakosok. A
lélekszámhoz viszonyított mortalitás: 5,8%.

Az 1831. évi kolerajárvány Dömsöd és Dab községben

Katonai felmérés az 1800-as évekből. Dömsöd és Dab községek közigazgatásilag
1939-ben egyesültek 
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Az áldozatok közül:
– férfi 20 fő,
– nő 21 fő.
Életkor szerint:
– 0-15 év között 2
– 15-30 év között 4
– 30-50 év között 16
– 50 év felett 19
A legfiatalabb áldozat 7, a legidősebb 68 éves.

Az elhunytak listája szerkesztőségünkben
hozzáférhető.

Forrás:

– A 1831. évi magyarországi kolerajárvány
nyilvános irodalma

– Dömsödi Református Halotti Anyakönyv

– Dabi Református Halotti Anyakönyv

Segítségükért köszönetet mondok:

Szabó Péterné dömsödi Tiszteletes Asszonynak,

Szabó Péter Tiszteletes Úrnak,

Balogh László Levente dabi Tiszteletes Úrnak,

Dr. J. Újváry Zsuzsanna egyetemi docens Törté-
nész Asszonynak.

Horog Imre

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépőjegyek: 500 Ft.

18679212-1-13
Suli-Persely Alapítvány
2344 Dömsöd, Széchenyi út 9.

Szöveges beszámoló a
Suli-Persely Alapítvány

2021. évi tevékenységérõl
Az alapítvány 1997. december 30-án került be-

jegyzésre a Pest Megyei Bíróság AM. 1502 sz.
alatt, majd 1999. november 26-tól kiemelten köz-
hasznú alapítványként lett bejegyezve. A Buda-
pest Környéki Törvényszék 2014. március 11-i
végzésében megállapította, hogy az alapítvány el-
vesztette közhasznúsági fokozatát, és ez 2014.
október 4-én jogerőre emelkedett. Az alapítvány
tevékenységi körei között szerepel a Dömsödi
Széchenyi István Általános Iskolában folyó okta-
tómunka támogatása, a magyar nyelv és irodalom
tanítása, az ifjúság állóképességének javítása, a ta-
nulók tudásának fejlesztése, az idegen nyelvi ok-
tatás továbbfejlesztése érdekében támogatások
nyújtása rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz.

Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem
végzett!

Támogatást 2021. évben a NAV 1%-ból
113.053 Ft-ot kapott az alapítvány.

A Biotrans Kft.-től pedig 15.400 Ft-ot kapott tá-
mogatásként.

A kiadások jelentős részét ebben az évben a
működéssel kapcsolatos költségek tették ki. Bank-
költség 15.944 Ft. Könyvelői díj 2021. évben is
10.000 Ft volt.

Az alapítvány megfelelően végezte tevékeny-
ségét 2021. évben.

Dömsöd, 2022. 05. 27.
Perger Éva kuratórium elnök

Záradék: a beszámolót a kuratórium 2022. 05.
27-én elfogadta.

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

9:00 óra Bencze István Polgármester Úr megnyitó beszéde

Tervezett programok:

EREDMÉNYHIRDETÉS: 14:00 és 15:00 óra között

Nevezési lapok igényelhetők:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, 

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

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

Nevezési határidő: 2022. június 20.

A főzésben résztvevő csapatoknál étel vásárlására nincs lehetőség!
A Kék-Duna Vendéglőben azonban kedvező áron, többféle magyaros étel

közül választhatnak a kedves Vendégek!

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

Gyerekeknek egésznapos ugrálóvár és körhinta!

Szeretettel várunk Mindenkit 

2022. június 25-én (szombaton)

XVI. HAL–VÍZ NAPRA

8:00 órától Főzőverseny kezdete három kategóriában

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

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

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

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

Május hónapunk
Elmondhatjuk, hogy egy nagyon mozgalmas hónapot zártunk május-

ban. Több káresethez is vonultunk több településre is. Volt egy számunkra
nagyon élvezetes „Nyitott szertárkapu” gyereknapunk. Túl vagyunk az
egyesület szinten tartó gyakorlatán is, és az új tagjaink is sikeres vizsgát
tettek. Elismerésben is részesültünk. Májusban a tűzoltó fecskendőnket is
tudtuk fejleszteni. Elkészült az avaroltó. A tagság munkájának köszönhe-
tően kiépítésre került egy AVAROLTÓ rendszer. Így most már a gépjár-
műfecskendőnk képes menet közben is oltani. 

Néhány hete egy káreset során találkoztunk Lődi Tamás úrral. Az eset
felszámolását követően este eljött, megnézte szertárunkat, fecskendőin-
ket. Beszélgettünk vele arról, hogy tárolóhely problémánk van, vagy mond-
hatnám azt is, hogy kinőttük a Steyr málhatereit. Akkor felmérte a még ki-
használatlan helyeket a fecsin, hogy fém tároló dobozokkal ajándékozza
meg egyesületünket, amelyeket ők gyártanak. Az elsőt a héten meg is
kaptuk, amit a felépítmény tetejére szerelhettünk fel, mert saválló anyag-
ból készült. Ebbe néhány olyan eszköz került, ami nem kell azonnal, ame-
lyekért van idő felmászni a fecskendő tetejére, vagy éppen pont ott kell.

Készül egy másik is a bal hátsó kerék mögötti üres részre is.

Beavatkozások május hónapban

53. esemény: tűzeset. 11:49-kor kaptuk az újabb riasztást: Dömsöd, 51-
es út, 46 km szelvényben, a Tucem-tavaknál nádas, kb. 150 m2-en ég.

54. esemény: tűzeset. Apaj Tópartra kaptunk riasztást a kunszentmiklósi
és a dabasi kollegákkal együtt, ahol egy lakásból füst jött ki, személy lehet
az épületben. A helyszínen végül tűz nem volt, csak egy rosszul begyújtott
kályha füstje áramlott ki az ingatlanból. A tulajdonost a mentők ellátták. 

55. esemény: tűzeset. 13-án 0:04-kor: Egy ikernyaraló egyik felében,
egy kb. 100 m2-es épületben tűz keletkezett. Egységünk egy gyorsbeavat-
kozó sugárral a tüzet eloltotta. Az épületbe csak erőszakos úton tudtunk
bejutni, az épületet ezután hőkamerával átvizsgáltuk és átszellőztettük.
Személyi sérülés nem történt.

56. esemény: műszaki mentés. 14-én 22:51-kor: a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület egysége kiérkezést követően a rendőr kollégákkal az épületet
átvizsgálta. A bejárati ajtó nyitva volt, az épületben nem tartózkodott sen-
ki. Az ingatlan látszólag lakatlan. Keve/1 visszafordítva, a jelzés téves.

57. esemény: tűzeset. Ismét Apajra vonultunk, ahol egy udvarban szal-
mabálák égtek. A kiérkező egységek kettő gyorsbeavatkozó sugárral a tü-
zet eloltották.  

58. esemény: tűzeset. Apajon egy állattartásra és tárolásra használt mel-
léképület tetőszerkezete, illetve a benne tárolt szalmabálák és háztartási
cikkek gyulladtak ki. Egységünk egy alapvezeték szerelése után 2 C su-
gárral végezte a tűz oltását. A kunszentmiklósi kollegákkal közösen kezd-
tük meg a beavatkozást, akik pedig még egy előszerelt sugárral dolgoztak.
A káreseményhez még kiékezett a Dabas 1-es, akik szintén beavatkoztak,
valamint a Kunszentmiklós Öte víz és a Dabas víz is a helyszínre érkezett,
és a kint levő fecskendőket táplálták meg. Személyi sérülés nem történt,
de az anyagi kár az jelentős!

59. esemény: tűzeset. 29-én 10:59-kor a Rigó utcában egy gépjármű
motortere kigyulladt. A még izzó és füstölő részeket a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület egysége egy gyorsbeavatkozóval még átlocsolta, majd hőka-
merával átvizsgálták és áramtalanították az autót. Személyi sérülés nem
történt.

60. esemény: tűzeset. A gépkocsitűz után egyből kaptunk riasztást Rác-
keve Vásártérre, ahol egy családi ház tetőtere kigyulladt. Egységünk mi-
vel másik káresettől volt úton a szertárba, így azonnal meg tudtuk kezdeni
a vonulást, és 8 perccel a riasztás után már a helyszínen voltunk.

Elsődlegesen kiérkezőként egy alapvezeték megszerelését követően
légzésvédelemben 2 fő behatolt az épületbe és megkezdte a tetőterében az
oltást. Az egymás után érkező egységekkel több irányból több sugárral
dolgoztak a káreset felszámolásán. A tetőhéjazat megbontása mellett sike-
rült a tüzet eloltani. Személyi sérülés nem volt, de az anyagi kár az jelentős. 

61. esemény: téves jelzés. 31-én hajnalban 04 óra 24 perckor kaptunk ri-
asztást Apajra nagy kiterjedésű tűzhöz. A riasztott egységek a jelzésben
szereplő területet átvizsgálták, de a káresetre utaló jeleket nem tapasztaltak. 

„Nyitott szertárkapu”

Először is elnézést kérünk mind-
azoktól, akik eljöttek, hogy megnéz-
zék a szertárat, a fecskendőnket, esz-
közeinket, de sajnos azon a napon
egymást követően kettő tűzesethez is
riasztva lettünk. Nagyon jóleső érzés
volt számunkra, hogy ilyen sokan el-
jöttek és hogy ennyi embert érdekel a
munkánk. Jövőre is szeretettel vá-
runk mindenkit, és bízunk benne,
hogy azon a napon nem kell majd is-
mét a segítségünk éppen akkor.



Gyakorlat és új tagok vizsgája

Egyesületünk is tagja az országban megalakult mentőcsoportok egyi-
kének, mégpedig annak, amely itt a Ráckevei Járás biztonságáért felel.

5 évente kötelező minősítő vizsgán részt vennünk, és a félidőnél, a ket-
tő vizsga között pedig kötelező a szinten tartó gyakorlaton részt venni. Most
is ez történt Százhalombattán, ahol műszaki mentési és tűzoltási feladato-
kat kellett megoldanunk a Járási Mentőcsoport tagjaival összedolgozva. 

Nekünk picit könnyű dolgunk van, mert az ÖTE a Kisduna Mentőcso-
port tagja, amelybe a Dömsödi Polgárőrség is beletartozik, így nem csak a
mindennapokban, de a gyakorlaton is csapatban dolgoztunk.

Három nemrégen taggá vált személy is vizsgázott, hogy a jövőben ők is
segíthessék a bajbajutottakat. Sebők Dániel, Nagy Zoltán és Varga Tamás
is most már részt vehet a szaktevékenységünk végzésében.

A srácok először írásbeli vizsgán, majd gyakorlatin vettek részt és vé-
geztek sikeresen. Gratulálunk nekik!

Elismerések

Óriási megtiszteltetésként a Belügyminisztérium Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság ünnepségén kitüntetéseket vehettünk át.

Dr. Bencze Zoltán jegyző (és a Dömsöd ÖTE elnöke) pedig a kataszt-
rófavédelem területén végzett kiemelkedő önkéntes tevékenysége elisme-
réséül, a Tűzoltóság Napja alkalmából a Dr. Pintér Sándor belügyminisz-
ter által adományozott „A Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért
Emlékérmet” vette át.

Pongrácz József, a Dömsöd ÖTE titkára a Katasztrófavédelem munká-
jának támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységének ered-
ményeként a Polgári Védelem Napja alkalmából Dr. Góra Zoltán tűzoltó
altábornagy, tűzoltósági főtanácsos, a BM OKF főigazgatója által adomá-
nyozott ajándéktárgyat vehette át.

Dr. Bencze Zoltán elnök

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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Május 8-án a Petőfi Sándor Oktatási és Mű-
velődési Központ rendezésében egy különleges
program került megvalósításra, mely arra vál-
lalkozott, hogy Dömsöd legfinomabb sütemé-
nyét megtalálja. Az ötletet György Zita vetette
fel, Ócsai Juli igazgatónő lelkes kollegáival pe-
dig megvalósította az I. Süteményfesztivált
Dömsödön.

A kiírásban három kategóriát jelöltek meg:
édes apró, valamint sós sütemények, illetve a
torták. Egy nevező több kategóriában is indul-
hatott, feltétel, hogy az indulók olyan amatőrök
legyenek, akik nem rendelkeznek cukrász pa-
pírral (végzettséggel). A zsűri elnöke Aszódi
Gergely mestercukrász, édesipari oktató volt,
aki végül az elismeréseket hasznos tanácsok kí-
séretében adta át. 

Az érdeklődő közönség 150 Ft-os kóstoló-
jeggyel ízlelhette meg a finomságokat. A ren-
dezvény bevétele a Babóca Bölcsőde játékainak
megvásárlására lett felajánlva.

Az ízvilágában sokrétű, küllemében pedig
igényesen tálalt remekművekből minden szelet
az utolsó morzsáig elfogyott, a „dömsödi cukrá-
szok” nagy megelégedésére. A zsűri döntése
alapján kategóriánként a következő helyezések
születtek:

Édes apró: I. Dr. Szőnyi Aliz, II. Császár
Zoltánné, III. Miskolcziné Nagy Mária.

Sós sütemények: I. Dr. Szőnyi Aliz, II. Búsné
Sörös Ildikó, III. Ferenczi Hajnalka.

Torták: I. Erki-Csatári Nóra, II. Kányási
Alexandra, III. Dobos Judit.

Gyerek kategória: Klszák Tamás.
Különdíjat kapott: Császár Zoltánné és

Markó Emese.
A rendezvény a dömsödi óvodások és az

iskolás gyerekek zenés-táncos produkciójá-
val zárult.

Képes összefoglalónkat fogadják szeretettel.

szöveg és fotó: Vass Ilona

Elsõ süteményfesztivál Dömsödön

György Zita

Dr. Szőnyi Aliz
Sörös Ildikó az elismerő emléklappal és

az éremmel

Markó Emese

Zsűrizés közben

Erki-Csatári Nóra

Klszák Tamás, a gyermekkategória
nyertese
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Tisztelt 
állattartók!

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

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

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

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668

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

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitvatartása
A könyvtár a következő nyitvatartási rend szerint várjuk kedves Olvasóinkat:

Hétfő: 10:00–16:00, Kedd: 10:00–16:00, Szerda: 10:00–16:00, Csütörtök: 10:00–16:00, 
Péntek: 10:00–16:00, Szombat, Vasárnap: zárva.

Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl. 
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.

Albumok rejtélyei
Kovács Sándor családi albumjából közöltünk már két alkalommal érdekes felvételeket. Most ezt

folytatva egy 1958 júniusában készült képpel örvendeztetjük meg kedves olvasóinkat. A képen lát-
ható személyeket csak hellyel-közzel sikerült azonosítani. A hiányzókat az Önök segítségével pó-
toljuk, ezért várjuk azokat a neveket, akiket felismernek!

A 06-20-253-2589-es telefonszámon elérhető vagyok.
Vass Ilona

Első sor balról: 1. ismeretlen, 2. ismeretlen, 3. ismeretlen, 4. Molnár Takács Eszter.
Második álló sor balról: 1. ismeretlen, 2. ismeretlen, 3. Borza Nándorné Nagy Katalin,
4. Rakszegi Gyuláné Denke Eszter, 5. ismeretlen, 6. Szikora Magdolna, 7. ismeretlen.

Császár Zoltánné Ferenczi Hajnalka fonott kalácsa
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Dömsöd SE csapata az utolsó mérkõzés elõtt

Dömsöd : Budajenő 3:2 (2:1)
Dömsöd: Szilágyi – Faragó, Dudu Gbubemi,

Kerekes, Szabó Z. – Molnár Erik, Kalmár
(Turcsán T. 58. p.), Rösch, Riegel (Izsák G. 86.
p.), Horák (Mosoni A.), Nyisztor (Moharos 4.
perc) Edző: Szanyó Tibor.

A 31. percben egy fordítottan megítélt sza-
badrúgás után gólt kapott csapatunk Tóth János
révén.

Még a félidő vége előtt a 43. percben Rösch
Péter, majd két perc múlva Riegel Bence talált
be az ellenfél kapujába. A már-már hitehagyott
csapaton nagyot lendített a vezetés megszerzése.

Szünet után a Dömsöd vezetett több táma-
dást, aminek az 52. percben meg is lett az ered-
ménye. Cseresnyés játékvezető jogosan meg-
ítélt büntetőjéből Rösch P. szerzett gólt. A 3:1-
es vezetés megnyugtatta játékosainkat. Csordo-
gált a mérkőzés, miközben a 70. percben Tesse-
dik vezetgette keresztbe a labdát a tizenhatos
előterében. Egyik védőjátékosunk sem tudta tő-
le elvenni, majd hirtelen lövésre szánta el ma-
gát. A nem túl erős, de pontosan a jobb sarokba
tartó labdát Szilágyi sem tudta védeni.

Törökbálint : Dömsöd 7:2 (2:1)
Súlyos vereség vendégként! Az első félidő-

ben szoros eredménnyel vonultak a csapatok az
öltözőbe. Azonban előrevetítette a súlyos vere-
ség képét, hogy Riegelt a játékvezető kiállította
a 45. percben. A mérkőzés végén még Dudu
Gbubemi is kiállításra került. A mieink góljait
Végh Gábor és Cziráky Tamás szerezték. A ki-
állítások sajnos nem csak ebben a súlyos vere-
ségben játszottak szerepet, hanem az eltiltások
miatt a csapatot hozták nehéz helyzetbe a ké-
sőbbi mérkőzésekre.

Dömsöd : Szigetszentmiklós 4:3 (2:1)
Jv.: Gágó G. (Simon II, Rózsa )
Dömsöd: 50 néző
Dömsöd: Izsák – Molnár E., Nagy A., Faragó

G., Szabó Z. – Rösch P., Kerekes Z., Végh G.
(Balogh Róbert 81. p.) – Huszár O., (Varga Berta-
lan 61. p) Kalmár S. (Nyisztor D. 56. p., Mosoni
A. 71. p.), Cziráky T. Edző: Szanyó Tibor.

Jól kezdődött a mérkőzés. Csapatunk Cziráky
révén megszerezte a vezetést a 15. percben.
Majd Molnár Erik tovább növelte csapatunk elő-
nyét a 29. percben. Úgy nézett ki, hogy érvénye-
sül a papírforma. (A szebb napokat látott Sziget-
szentmiklós a tabella vége felé helyezkedik el.)
Azonban ezután jött a feketeleves. Andorkó a
36., Kovács a 64., majd ismét Andorkó a 81. p.
szerzett góllal már 2:3 volt az eredmény. A néző-
téren úgy tűnt, hogy ismét egy kellemetlen vere-
ség következik. Ezt Kerekes Z. nem így gondol-
ta. A 83. percben egyenlített Kerekes, majd a 90.
percben megszerezte a vezetést is. A kezdőcsa-
pat meglepetést jelentett a kisszámú dömsödi
szurkolóknak. Izsák Gábor mezőnyjátékosként
kényszerült a kapuba, ahol nagy hibát nem csi-
nált, védéseivel hozzájárult a győzelemhez. Nagy
Attila és Huszár Ottó hosszú idő után húztak ma-
gukra dömsödi mezt, és játékukkal megfeleltek,
és szintén hozzájárultak a győzelemhez.

Dömsöd : Diósd 2:2 (1:1)
Dömsöd, 100 néző
Jv. Simon II. (Kun, Antos)
A listavezető látogatott hozzánk a Duna-parti

promenádra. Az egyik játékvezető késése miatt
25 perccel később kezdődött a mérkőzés. A mi-
eink erősen tartalékosan, megfogyatkozva kezd-
ték a mérkőzést.

Dömsöd: Szilágyi Gergő – Turcsán Tamás,
Szabó Zoltán, Faragó Gábor, Kalmár Sándor –
Molnár Erik, Nyisztor Donát, Huszár Ottó,
Mosoni Attila (Izsák Gábor 92. perc) – Horák
Csaba, (Moharos Péter 25. p.), Cziráky Tamás.
Edző: Szanyó Tibor.

A mérkőzés számunkra rosszul kezdődött.
Az első percben létszámfölényt alakított ki az
ellenfél a kapunk előtt, és Kramár révén meg-
szerezte a vezetést. A nézőtéren többen méretes
zakót emlegettek a hűvös Duna-parton. A folya-
matosan támadó Diósd védelmét néhány elfu-
tással zavarba hozta Cziráky, azonban gólt csak
a 36. percben sikerült szerezni. Egy hosszú indí-
tás után Cziráky Tamás futott el a bal oldalon, és
nagy lövése kikötött a kapuban. Szép gól volt.
Sajnos Tamás többet ült a gyepen mint focizott,
ez térdsérülése miatt volt. A gólnál azonban
nem kímélte magát. A második félidő elején a
csepegő esőben Czirákyval szemben egy rossz
becsúszás után 11-est ítélt a játékvezető, teljes
joggal. A büntetőt Faragó Gábor nagy bizton-
sággal helyezte a bal felső sarokba. Ezután fo-
lyamatosan támadott a már bajnok csapat. A
mieink hősies védekezése mellett csak a 91.
percben sikerült egyenlíteni az ellenfélnek. A
közel tíz perces hosszabbításban mindent egy
lapra téve sem a saját, sem a mieink testi épségét
nem kímélve küzdött a győzelemért a diósdi
csapat. Ez szerencsére nem sikerült nekik, an-
nak ellenére, hogy többször forgott veszélyben
a kapunk.

Bajnoki ünneplés kezdődött a szépszámú
diósdi szurkoló révén. A mieinknek az egy pont
a harmadik helyet jelentette a 2021-22-es Pest
megye III. osztályában a Nyugati csoportban.

Varsányi Antal

Álló sor balról: 
Szanyó Tibor vezetőedző, 
Kerekes Zoltán,
Szilágyi Gergő,
Horák Csaba,
Kun Gergő technikai vezető,
Szabó Zoltán,
Riegel Bence,
Molnár Erik,
Mosoni Attila,
Kovács Ferenc, a sportkör elnöke,
„mindenese”,
Nagy Attila.
Térdelnek:
Cziráky Tamás,
Nyisztor Donát,
Izsák Gábor,
Huszár Ottó,
Kalmár Sándor, 
Faragó Gábor.

A felnõtt labdarúgók szereplése a 2021-2022-es bajnokság végén
Bajnokot ünnepeltek a Duna-parton az utolsó fordulóban
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Dömsöd-Nagytemplomi 
Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemp-
lom.ref@gmail.com
Elindult honlapunk,
melyen aktuális hírek,
információk érhetők el:
www.domsodnagytemp-
lom.hu
Hivatali idő: Hétfő: 9-12
óra, Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet:
Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

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

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

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

Szentmise:
Vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsola-
tosan a plébánián érdek-
lődjenek.

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

Istentisztelet:
Vasárnap 9 óra

17 óra

Kapcsolattartó lelkipásztor:
Dr. Almási Mihály

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

2022. május 21-én, hosszas előkészületek és a járvány miatti többszöri
elhalasztás után, a Dömsödi Kármentő Egyesület megtartotta első tánchá-
zát az OMK-ban. Szép számban jöttek a gyermekek szüleikkel, és nagyon
jól érezték magukat. Volt tánccal és hangszerekkel való ismerkedés, játék,
zene, tánc. A szünetekben frissítőket és finom lilahagymás zsíros kenye-
ret meg süteményeket szolgáltak fel a szervezők a résztvevőknek. A zenét
a „Piros hetes” zenekar szolgáltatta, a táncokat pedig Papp Ricsi nép-
táncoktató és társa, Luca tanította. 

Köszönetünket kell kifejezni mindazoknak, akik finom sütiket és
üdítőket hoztak a közös asztalra, hogy még bensőségesebb és családi-
asabb legyen az együttlétünk. Reméljük, ez a szép régi szokás is meg-
gyökerezik közösségünkben újra, és a jövőben sem marad üresen a
vendégváró asztal.   

A tényszerű és rövid tudósításon túl hadd osszak meg még néhány
gondolatot a kezdeményezéssel, a tánccal, táncházzal kapcsolatban. 

A tánc az egyik legemberibb tevékenység, igazi transzcendens tarta-
lommal, ami szerencsére soha nem teszi emiatt feszélyezetté a művelőit,
de azért mégis nagyon igaz. A tánc nem pusztán ritmikus mozgások egy-
másutánisága, hanem a teremtett ember végtelenül gazdag társalgási esz-
köze is. Ezért nagyon fontos, hogy az anyanyelvhez hasonlóan igen ko-
rán, eleinte nyilván spontánul elkezdje a kicsi gyermek művelni. S szintén
az anyanyelvhez hasonlóan a későbbiekben megtanulja a szabályait és a
kifejezések értelmét is. 

A sokféle tánc közül a néptánc az az ősi, mélyen kapaszkodó gyökér-
zet, amelyből mindegyik tánc kinőtt és most is táplálkozik. 

A tánc maga az Ember, aki két félből áll, egy férfiből és egy nőből. A
nevelés során a családnak és a társadalomnak az a feladata, hogy a kicsi fi-
úból férfi és a kicsi leányból nő legyen. A tánc igen nagy segítséget jelent
e tanításban. Ugyanis a tánc mindig a férfi és a nő egymáshoz való viszo-
nyáról, egymásra rezdüléséről szól. Akkor is, amikor szilaj férfitáncot lá-
tunk, és akkor is, ha kecses leánykarikázót. Ugyanis ezek sem öncélúak,
hanem mindig a másiknak szólnak, a másiknak üzennek.

A néptánc tanulása során a fiúk és a leányok megtanulják az egymás
közelségében való viselkedést, a másik test és lélek tiszteletét, azt, hogy
miként viszonyuljanak, érjenek egymáshoz. S növekedve, fiatal felnőtt
korba érve hogyan üzenjenek egymásnak mozdulatokkal, egymáshoz si-
mulással vagy távolságtartással. Jó dolog volt megtapasztalni, hogy a pe-
dagógusok maguk is a nevelés részének tekintik a táncot, és mind az óvo-
dás, mind pedig a kisiskolás gyerekeket szép számmal hozták el. 

E gondolatokkal biztatunk mindenkit, jöjjenek, táncoljanak, tanuljanak
harmonikus mozgást és műveljék is azt.  

A folytatásban 2022. június 3-án pénteken tartottuk a következő tánc-
házat az OMK-ban, 17 órától. A menetrend akkor is úgy volt, hogy az el-
ső órában az aprók tánca, azt követően pedig a felnőtteké. 

Kopor Tihamér
Dömsödi Kármentő Egyesület

TÁNCHÁZ – DÖMSÖDÖN
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Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi 

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

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

Lapzárta: június 25.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-

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

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

feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bábel László, Baracsi Beáta, Bencze István,
Bucsiné Mózes Henrietta, Budai Szilvia, 

dr. Csanádi Károly, Földvári Attila, Gábor Tünde,
Horog Imre, Kopor Tihamér, Mucsi Edina, Nánási

Lilla, Orbánné Kiss Judit, Perger Éva, Pongrácz
József, Szabóné Lévai Csilla, Varsányi Antal.

Készült 600 példányban. 
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

támogatásával jelenik meg.

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

Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

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

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

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

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
(Előjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dr. Székely Zsigmond Egészségügyi Központ
Dömsöd, Szabadság u. 46.
Tel.: (06-24) 655-630, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-
11.30 óráig, csütörtök: 13.00-17.00 óráig

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

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

Tanácsadás: szerda 12.00–14.00

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

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 – 18.00 
Szombaton: 8.00 – 12.00

Vasárnap: ZÁRVA
Tel.: 06-24-519-720

Születtek:
Sass László Bence – Kovács Szilvia

LUJZA
Csepregi Imre – Gavallér Éva Cintia

NATASA
Pataki Viktor – Berki Szilvia

FLÓRA
Rezes Balázs – Kalapos Beatrix

DOMINIK MÁRK
Kovács Attila – Németh Ivett

KRISTÓF

Házasságot kötöttek:
Lakatos Attila – Csík Tünde
Sándor Pál – Kopny Julianna

Tomasovszky Balázs – Árky Annamária
Hrucsár Péter – Pék Gabriella

Szabó József Imre – Kuszmann Mária
Kovács Krisztián Zoltán – 
Simonics Erzsébet Katalin

Elhunytak:
Pinczel Gáborné Perjés Szilvia Irén 65 éves
Biricz Ferenc 73 éves
Sváb Andrásné Pivarcsi Anna 82 éves
Kecskés Lajos 68 éves
Szili Jánosné Karancsi Irma 84 éves
Jónás Józsefné Bucsi Erzsébet 85  éves
Madarász Imréné Füki Julianna 63 éves
Sváb András 64 éves
Lengvárszkyné Burján Terézia 55 éves
Besenyoi László 82 éves
Tóth György 82 éves

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

Anyakönyvi hírek

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége a Sion

Security számán: 06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105 segélykérő számok

Egyesületünk telefonszáma:
06-20-383-5407

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetik meg: 
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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50, 51, 52 és 60
éve konfirmáltak

50 éve konfirmáltak:
Első sor: Fehér Istvánné Cziráki Mária,
Ácsné Badenczky Erzsébet, Nagy József,

Bajnok Ferencné Molnár Irén, Szabó Péter
lelkipásztor, Csatári Jánosné Keresztesi Teréz,
Jaksa Istvánné Kiss Erzsébet, Orosz Lajosné

Faragó Mária, Jónás László, Bánházi
Imre. Második sor: Fábián János, Tóth

László Ignác, Juhász Lajos, Sallai Gábor,
Szécsényi Károlyné Nagy Zsuzsanna.

51 éve konfirmáltak: 
Sipos Lajos, Csécs István, Rogocz Zoltán,
Szabó Péter lelkipásztor, Józan Lászlóné

Joó Katalin, Tokaji Lászlóné Szente Mária,
Papp Valéria.

52 éve konfirmáltak:
Pék Dávid Zoltán, Bak Gáborné Orosz Teréz,

Siket Gábor, Ács Rózsa, Szabó Péter
lelkipásztor, Habaczellerné Juhász Judit,
Józanné Csabai Julianna, Piróth Ilona.

60 éve konfirmáltak:
Józan Judit, Nagy Attiláné Keresztes

Julianna, Dr. Bernáth Sándorné Nagy
Ágnes, Bánkuti Sándorné Molnár Eszter,

Farkas Zsigmond, Szabó Péter lelkipásztor,
Pék János, Jaksa Imre, Csonka József.

Fotó: Bábel László
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Konfirmálás Dömsödön és Dabon
2022-ben Dömsödön

konfirmáltak:
(a fotón balról jobbra)

Kadók Boglárka, 
Béczi Petra Katica, 

Takács Tímea, 
Szabóné Lévai Csilla
beosztott lelkipásztor, 

Marjay Gyula főgondnok,
Szabó Péter lelkipásztor,

Kakuk Rudolf, 
Papp Mihály, 
Ispán Máté

2022-ben Dabon konfirmáltak:
A felvételen Varsányi Antal gondnok, Balogh Zoltán, Csepregi Zsanett,

Pergel Sándor és Balogh László Levente lelkipásztor.

„Mert nem szégyenlem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, 
minden hívőnek üdvösségére..." / Római levél 1,16./

Fotó: Bábel László

Forrás: Facebook
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