
Amikor e sorokat írom, már elindult az új tanév. Kívánok a Peda-
gógus Karnak és minden diáknak nagyon eredményes és nyugodt tíz
hónapot! Természetesen a jókívánságom vonatkozik az óvodára és az
előbb-utóbb elinduló bölcsődére is! A facebook csoportunkban már
írtam róla, de itt is megismétlem a kérésemet, amelyet a járműveze-
tőkhöz intéztem. A szorgalmi időszak beindulásával különösen vi-
gyázzunk az oktatási intézmények közelében a gyermekekre és szü-
leikre! Köszönöm szépen!

Szent István napjára végre megjött a várva várt eső. Köszönöm
szépen Szabó Péter nagytiszteletű úrnak, hogy az ünnepség idejére
befogadott bennünket a nagytemplomba. Nagytiszteletű úr imádsága
után Lázár József képviselőtársam mondta az ünnepi beszédet, amely-
nek gerincét Szent István királyunk méltatása tette ki! Immár harma-
dik éve, hogy augusztus 20-án adjuk át az arra érdemeseknek a kitün-
tető címeket. Díszpolgári címet kapott Szomor Dezső, megérdemel-
ten! A Dömsödért Emlékérmet Dr. Szőnyi Aliz, Szabó Andrea, Klszák
Tamás és Pongrácz József érdemelte ki! A Dömsöd Vállalkozója cí-
met Dobos Györgynek ítélte a Képviselő-testület! Valamennyien na-
gyon-nagyon megérdemelték a kitüntetéseket! Gratulálok Mindnyá-
juknak! A Szép Dömsödért emlékplaketteket Muzs János képviselő,
a Településfejlesztési Bizottság elnöke adta át az esztétikus, ápolt in-
gatlanok tulajdonosainak!

A bölcsőde berendezése egyre inkább eléri a kívánt fokozatot. Ha
lesz idejük, nézzék meg, mert a településünk egyik legszebb épületé-
nek megnyitására várunk! Madarász Mária intézményvezető vezeté-
sével és Sas Gábor kiemelkedő szerelő-munkájával lassan eljutunk
odáig, hogy fontolgathatjuk a használatbavételi engedély megkéré-
sét! A rajt időpontja továbbra is bizonytalan, a következő hónap víz-
választó lesz! A legutolsó időpont továbbra is január 2.! 

A következő hónapok a víziközmű vagyon átadásáról fognak szól-
ni a Nemzeti Vízműveknek! A szeptemberi testületi ülésen fogunk
véglegesen dönteni a vagyon átadásáról, de nem nagyon látunk más
lehetőséget a biztonságos ivóvíz-szolgáltatás folytatására! A követ-
kező hetekben még sokat fogunk erről beszélni!

Az előző Aktuálisban már említettem a Nagytanyai út felújítását.
Folyik az elszámolás, és jóleső érzéssel nyugtázhatjuk, hogy egy na-
gyon fontos útra költöttünk jelentős összeget. Már néhányszor ma-
gam is végigkerékpároztam rajta, nem kis örömmel!

A Dömsöd–Áporka–Apaj Családsegítő és Gyermekvédelmi Szol-
gálatnak új vezetője van, Stomfoliné Józsa Piroska személyében. A
két társközségi kollégáimmal együtt, egyhangúan ítéltük Piroska pá-
lyázatát alkalmasnak az intézmény vezetésére! Jelentős munkasike-
reket kívánok Neki és munkatársainak egyaránt, nem könnyű felada-
tukhoz!

A múlt hónap végén Kovács Ferenc leköszönt a Dömsödi SE elnö-
ki posztjáról. Ferinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a
mi szintünkön minőségi labdarúgást láthattak a focit szerető nézők!
Nem véletlenül kapta a Dömsödért Emlékérmet 2013-ban! Tudomá-
som szerint a következő hónapokban a két egyesület vezetői – DSE
és DUSE – egy esetleges fúzió előkészítéséről tárgyalnak! Az ered-
ményről biztosan értesülni fog a közvélemény!                                          

Bencze István
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Kérjük, figyeljék a településen elhelyezett
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közösségi oldalát, ahol a szûrés idõpontjáról,
helyszínérõl informálódhatnak.
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Ünneplő Gyülekezet!
„Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig.” Zsoltárok 36,6
Augusztus 20-a István király, a keresztyén államalapítás és az új ke-

nyérért való hálaadás ünnepe. Ezen a napon elgondolkodhatunk három
fontos kérdésen, és a válaszokat is megfogalmazhatjuk.

1. Kik vagyunk? 2. Hova tartozunk? 3. Hova tartunk?
Az első fontos kérdés tehát ez: kik vagyunk? Csak akkor tudunk máso-

kat tisztelni, ha ismerjük, elfogadjuk és értékeljük önmagunkat, azt az
örökséget, amelyből mai feladataink, lehetőségeink és egyben korlátaink
is következnek. 

Soha nem szabad mások ellenében meghatározni önmagunkat, hanem
éppen a másik tiszteletének és szeretetének a jegyében.

Ez az ünnep áldott lehetőség arra, hogy erősödjünk drága örökségünk-
ben, értékeinkben, felismerjük feladatainkat és lehetőségeinket, megőriz-
zük önazonosságunkat, valamint erősödjünk és növekedjünk keresztyén
hitünkben itt e hazában, a Kárpát-medencében és szerte e világon.

Ezért fontos, hogy tudjunk jót gondolni és mondani magunkról és egy-
másról. A magyar nemzetcsaládon belül csak az összefogás lehetséges,
semmi más. Szükségünk van egymásra, nincs más választásunk. Ugyan-
akkor felelősek is vagyunk egymásért.

Fontos, hogy nagyra tartsuk értékeinket, hogy tudjunk magunkkal épí-
tően dicsekedni. Aki lenézi saját magát, annak nincs esélye. A Szentírás
felhatalmaz arra, hogy helye van az építő dicsekvésnek, amely nem ön-
hittségből fakad, hanem az Istentől kapott javak megbecsüléséből. Aki új-
ból és újból rácsodálkozik a magyar nyelv páratlan szépségére, annak
egészséges a nemzeti önazonossága. 

Bátran állítjuk, hogy sok szép hely van ezen a teremtett világon, de
nekünk a legszebb a Kárpát-medence, azon belül is mindenkinek a maga
tágabb és szűkebb otthona, ahol igazán jól érzi magát.

Elfogadjuk a múltunkat is, a sokszor nehéz történelmünket, mert abban
hit által az Úr megtartó oltalmát és vezetését látjuk.

A második kérdés, ami felmerül ezen az ünnepen, hogy hova tartozunk?
István, államalapító királyunk ünnepe egyértelműen felel erre a kérdés-

re. Mi magyarok örökségünkkel, nyelvünkkel, értékeinkkel Európához
tartoztunk és tartozunk. De úgy vagyunk Európa része, hogy nekünk
megvannak a saját értékeink, feladataink és küldetésünk, melyet hozzáte-
szünk az egészhez.

Hova tartozunk? István a keresztyén magyar állam megteremtője volt
Isten eszközeként. Ez az ünnep tehát minden más ünnepnél jobban szem-
besít bennünket azzal az ezeréves örökségünkkel, hogy keresztyének va-
gyunk. Most is bátran hirdetjük, hogy a keresztyén értékekre építkező
ország vagyunk, és nekünk ezen az úton járva és megmaradva adatik jö-
vő. Hisszük, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó. Minden embernek
szüksége van megváltásra, hogy ezt a múlandó földi életet ne csak test-
ben, hanem lélekben is másként élhesse. A keresztyén hit arra indít, hogy
Isten dicsőségére és a másik ember javára éljünk. Elsősorban azok javára,
akiket különösképpen ránk bízott az Isten.

A keresztyén hitből egy olyan örökkévaló értékrendszer következik,
amely megmutatja, hogy vannak olyan vitathatatlan értékek, amelyek fi-
gyelembevétele nélkül nem lehet élni. Ha ezeket átlépjük, akkor megnyo-
morítjuk, majd elpusztítjuk egymást, valamint a ránk bízott világot.

Fontos a szabadság, de Jézus Krisztus által tudjuk, hogy a szabadság
maximuma az, amikor valaki tud nemet mondani arra, amit egyébként
megtehetne, mert abból másoknak kára származhat. Az igazi szabadság
csak önkorlátozásban élhető meg. A keresztyénség azt hirdeti, hogy a kor-
lát értünk van, és van egy út, amely az életre, az elmúlhatatlan örök életre
vezet. 

Mindebből következően jön a harmadik kérdés: hova tartunk?
„És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után. Megfogyva bár, de

törve nem, Él nemzet e hazán.” (Szózat) Sok viszály után is él nemzet e
hazán, ami azt jelenti, hogy hisszük, van jövő, van remény, van tovább-
lépés minden nehézség ellenére is.

Hisszük, hogy van jövő! Ehhez azonban szükségünk van egymásra.
Szükségünk van a hitből fakadó reményre és szeretetre, az egymásért és a
felelős vezetőkért mondott imádságokra.

Hisszük, hogy van jövő! Ehhez szükségünk van a mindennapi kenyér-
re, az élhető életre, a békességre. A mindennapi kenyér az Isten gondvise-
lésébe vetett hitet is jelenti, hogy Ő gondoskodik rólunk, és megáldja a
szorgalmas ember munkáját. Van tehát jövőnk! Mert hisszük azt, hogy Jé-
zus Krisztus az élet kenyere, aki testileg és lelkileg is táplál az örök életre.

Hisszük, hogy van jövő! Ehhez azonban szükségünk van a keresztyén
hitünkből fakadó irgalmas lelkületre, mert naponta újabb és újabb szomo-
rú tapasztalatokat szerzünk arról, hogy mi következik az irgalmatlan indu-
latból. Egyedül csak a krisztusi hitből fakadó irgalmas lelkület tarthatja
meg a világot.

Hisszük, hogy van jövő! Ehhez pedig mindenekelőtt szükségünk van
az Isten áldására, ahogy ezt a 36. zsoltár hangsúlyozza: „Uram, szereteted
az égig ér, hűséged a fellegekig.”

Ámen.

Szabó Péter lelkipásztor ünnepi igehirdetése
augusztus 20-án

Fotó: Vass



Tisztelt Ünneplő Közönség!

Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm minda-
zokat, akik megtisztelték közösségünket eljövetelükkel, hogy Szent
István király emléke előtt fejet hajtsanak. 

Az emlékezésnek 1000 éves hagyománya van. Az állami ünnep a
körmenetből nőtte ki magát. A katolikus ünnep Mária Terézia ko-
rához kötődik, amikor a Szent Jobb Budára került uralkodói közben-
járásra. A királynői rendelet értelmében évente 6 alkalommal lehetett
közszemlére állítani a Szent Jobbot, köztük augusztus 20-án, és egy-
ben ezt a napot nemzeti ünneppé nyilvánította. 

Sok évtized lepergett már az államalapítás óta, de az első magyar
király emléke nem halványul. Ez az ünnep nem a bús emlékezést je-
lenti számunkra, hanem a dönteni tudást, béketeremtést, a megújulás,
a bizakodás, a jövőbe vetett hit maradéktalan diadalát. 

Államalapítónk sziklára épített házat és hazát. Ez a szikla tart meg
bennünket, ha hittel, alázattal közösen tesszük dolgunkat országunk
és falunk érdekében. Ez az örökségünk – ez a feladatunk, mert Ist-
vánra is ez a lehetetlennek tűnő feladat jutott. 

Lépésről lépésre, szisztematikusan és fáradhatatlanul véghez vitte
a társadalom szerkezetének megváltoztatását, a gazdasági alapok
megteremtését, az emberek közötti hétköznapi viszonyok rendezé-
sét. Az egész társadalmat áttérítette a megszokott hitről – a pogány
életmódról és életformáról – egy addig teljesen ismeretlenre. 

Ki kellett mondani egy határozott igent, végérvényesen elkötelez-
ni magát egy út mellett, ami a kereszténység és az új társadalmi be-
rendezkedés volt. 

Így lett István az első magyar uralkodó, aki egyházi szertartás ke-
retében megkoszorúzva nyerte el méltóságát. 

Az ő idejében fogalmazták meg és írták le az első magyar törvé-
nyeket, ekkor indult meg az önálló pénzverés, csakúgy mint az ural-
kodói akaratot írásba foglaló oklevelek kiállításának gyakorlata.

Bevezette a megyerendszert, mely a közigazgatás alapjainak bizto-
sítéka lett. 

Megszervezte a magyar egyházat, püspökségeket és monostorokat.

Figyelme kiterjedt a templomok építésére, felszerelésükről való
gondoskodásra. 

A teljesség igénye nélküli tettek felsorolása hitéről, bölcsességéről,
emberi nagyságáról tanúskodik. Keresztény uralkodóként vasszigor-
ral hajtotta végre reformjait, megtartva hiteles bölcsességét. 

Valódi keresztény volt, soha nem kegyetlenkedett öncélúan.

Hitetlennek tűnő történelmi pillanatnak vélték, amikor legyőzte
esküdt ellenségét, az erdélyi Gyulát, a kortársak megrökönyödésére
nem végeztette ki Őt. Erről jegyezte fel a merseburgi püspök, hogy
„soha nem hallottam olyat, hogy valaki ennyi kíméletet tanúsított
volna a legyőzöttek iránt”. Ez a tény is bizonyíték emberi nagysá-
gára. 

Méltóak csak akkor lehetünk utódlásra, ha hasonlóan élünk és gon-
dolkodunk. Teljes szívből örülünk országunk létezésének, de nem fe-
ledkezhetünk meg a mai ünnep másik fontos eleméről sem, ami nem
más, mint a kenyér – a számunkra nehéz munkával megteremtett élet.

István napján ünnepeljük és megkülönböztetett tisztelettel és szer-
tartással szegjük meg új kenyerünket, mely a jóakaratú emberekben
mély érzelmet, tiszta gondolatot és alázatos tiszteletet kell hogy kelt-
sen. A naponta elhangzó „mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma” imádság sora figyelmeztetés, figyelemfelhívás. 

Csak akkor vesszük észre a kenyér fontosságát, ha nincs a terített
asztalunkon, ugyanúgy mint a bennünket körülvevő Szent István-i
értékekre is csak akkor figyelünk oda, ha már nincs. Sokkal köny-
nyebb, boldogabb és szebb lenne a dömsödi létünk, ha mindent ami
jó, ami fontos, ami elengedhetetlen, nagyobb figyelemmel őriznénk.
Ilyen az életet adó víz, a kenyér, a környezet, az egészség, a család, a
barátok, az emberi kapcsolatok. Falunkat járva látom és hallom a
valós panaszokat, de úgy érzékelem, többet is tehetnének az itt élő
emberek az élhetőbb Dömsödért.

Tisztelt Ünneplő Közönség! Végezetül felteszem a kérdést:

Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga,
ki voltál valaha országunk istápja?
Hol vagy István király?

Azt gondolom, ő itt van közöttünk. Mi az örökösei vagyunk, s ez
komoly felelősség, ezt a felelősséget valamennyiünknek érezni kell,
vállalni kell, korunk problémáihoz keresvén megoldási utat, a
kapaszkodókat. 

El kell jutnunk István királyunk igazlátásához. Életműve, törvé-
nyei, intelmei és minden tevékenysége örökségként benne él a nem-
zet szívében, így a miénkben is.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

4 XXXII.  évfolyam  9.  szám

Lázár József képviselõ úr ünnepi beszéde 
augusztus 20-án
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Dömsöd kitüntetettjei 2022-benDömsöd kitüntetettjei 2022-ben
Dömsöd Vállalkozója
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testületének 6/2017. (IV. 21.)
rendeletéből:

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

A fenti rendelet írásban foglalt feltételei-
nek DOBOS GYÖRGY maradéktalanul
megfelel.

Dobos György életében a kereskedelem gyer-
mekkora óta fontos szerepet játszott, ezért nem
meglepő, hogy ezen a pályán indult el az élete.
A kereskedelmi tevékenység mellett mindig
fontos volt számára az emberek segítése. 17
éves korától a Dömsödi Polgárőrség tagja és a
mai napig önkéntes tűzoltó. Rendszeres támo-
gatója a települési rendezvényeknek. Közösségi
szerepvállalása példaértékű.

Fentiek alapján, Dömsöd Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Dobos György ré-
szére a „Dömsöd Vállalkozója” kitüntető címet
adományozza. 

Dömsödért
Emlékérem

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

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

DR. SZŐNYI ALÍZ

Betegei már a pandémiát megelőző időszak-
ban is bizalmat szavaztak a Doktornőnek, de a
világjárvány idején mutatkozott meg igazán el-
hivatottsága. 

Túl a háziorvosi teendők magasszintű ellátá-
sán, nagyszerűen kezelte a koronavírus-fertőzés
okozta egészségügyi és pszichés problémákat. 

Az utóbbi években közéletünk egyik meghatá-
rozó alakjává vált, aki képzettségén túl is szívesen
segít az emberek más irányú problémáinak meg-
oldásában. A közösségi oldalakon közzétett írásai
nagyon sok súlyos helyzetben lévő embertársunk-
nak segítenek nehézségeik megoldásában. 

Fentiek alapján, Dömsöd Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete méltónak talál-
ta Dr. Szőnyi Alizt a „Dömsödért Emlékérem”
kitüntetésre.  

KLSZÁK TAMÁS

Községünkben alig van olyan esemény, ahol
ne találkozhatnánk Klszák Tamással. Ez bizo-
nyítéka annak, hogy közösségi magatartása pél-
damutató. Gyermekkorától szeret közösségben
élni, a közösségért élni. Ezt tartja emberi érték-
nek, ez az Ő elve és e szerint dolgozik. Felsorol-
ni is lehetetlen, hogy kinek, mikor, miben segí-

tett. Polgárőr, önkéntes tűzoltó. Az egyesületek-
ben is mindig számíthatnak rá. 

Bármiben segítségért fordulnak hozzá az
emberek, saját munkaeszközeivel, két kezével
nyújtja a tőle megszokott, lelkiismeretes segít-
séget. 

Fentiek alapján, Dömsöd Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete méltónak talál-
ta Klszák Tamást a „Dömsödért Emlékérem"
kitüntetésre. 

PONGRÁCZ JÓZSEF

Segítő szándék. Munkásságát ez jellemzi leg-
jobban. 2000 óta a Dömsödi Polgárőrség tagja.
2004-től önkéntes tűzoltó. Lelkesen, elkötele-
zetten vesz részt az egyesületek munkájában.
Szabadidejében a tűzoltási és műszaki mentés-
sel kapcsolatos ismereteit bővíti. A Tűzoltó Egye-
sület titkáraként széles ismertségre tett szert. A
hivatásos tűzoltók körében is elismeréssel be-
szélnek munkásságáról. A vonulások során, a
lelkileg is nagyon sokszor megterhelő feladat
ellátásánál is, mindig maximálisan helytáll. A
tagok példás összefogását koordinálja, egymást
segítve működtetik az egyesületeket. 

Szerény attitűdje és a közösségért végzett ál-
dozatos munkája példaértékű. 

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

SZABÓ ANDREA

Az elmúlt évek komoly kihívásai nehéz hely-
zetet teremtettek sokak számára településünkön
is. Szabó Andrea felvállalta, hogy a segítséget
kérők és az adományozók között megteremti a
kapcsolatot. Fáradtságot nem ismerve igazi csa-
patot szervezett az adományok arányos elosztá-
sára és a kiszállítás lebonyolítására. Dömsöd
lakóinak Ő a lelki erőssége. Tudja, hogy ki
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az, akinek segítség-
re van szüksége, és
tudja, hogy mikor
halaszthatatlan a se-
gítség. Önmagával
szembeni elvárása,
hogy a közösségi
munkában elöl jár-
jon. 

Településünk
sportéletének fejlő-
désében vállalt sze-
repe is jelentős.

E l k ö t e l e z e t t
Dömsöd múltjának

kutatásában, a településhez köthető néprajzi ér-
tékek, hagyományok megőrzésében.  

Fentiek alapján, Dömsöd Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete méltónak talál-
ta Szabó Andreát a „Dömsödért Emlékérem”
kitüntetésre. 

Dömsöd Díszpolgára
Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormány-

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

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

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

SZOMOR DEZSŐ 

Vállalkozóként Dömsödön és a Kiskunsági
Nemzeti Park természetvédelmi területein ős-
honos magyar haszonállatfajták tenyésztésével
és feldolgozásával foglalkozik. A Szomor Öko-
farmon, tradicionális tartási körülmények kö-
zött  nevelkedő állomány gerincét kizárólag faj-
tiszta egyedek adják. 1989-ben kezdett mező-
gazdasági tevékenységbe, a gyenge minőségű
szántókat visszagyepesítette, majd új gazdálkodási
formát kísérletezett ki, és ezt alkalmazza a mai
napig is, aminek köszönhetően a térségben a tú-
zokállomány példányszáma jelentősen megnőtt. 

2010-ben megnyitotta húsfeldolgozó üzemét
Dömsödön, aminek fő profilja a magyar szürke-
marha hús feldolgozása. A hagyomány és az in-
nováció együttes értéke jelenik meg Szomor
Dezső munkásságában, amellyel Európában és
Magyarországon is Dömsöd hírnevét öregbíti. 

Vállalkozói tevékenységén túl karitatív sze-
repvállalása is jelentős. A Dömsödi ÖTE és a
Dömsödi Polgárőrség támogatását mindig is el-
sődleges feladatának tekintette. A polgármester
felkérésére 2014 óta külsős alpolgármester, aki
hatalmas élettapasztalatával nagy segítségére
van közösségünknek. 

Fentiek alapján Dömsöd Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete méltónak talál-
ta Szomor Dezsőt a Dömsöd Díszpolgára kitün-
tetésre. Fotók: Vass

Augusztus 20-án
A forró nyár végi melegben augusztus 20-án megérkezett a várva várt eső,

melynek köszönhetően az ünnepség helyszíne a dömsödi Református Nagy-
templom volt. Kényelmesen elfért mindenki, hiszen a padok bőséges helyet
biztosítottak az érkező vendégek számára. Az ünnepi protokoll a megszokott
rend szerint zajlott: Ünnepi Istentisztelet, ünnepi beszéd, Dömsöd vállalkozója
díj, Díszpolgári díj, Dömsödért emlékplakettek átadása, műsor, szép házak el-
ismerés átadása és végül a Hősök szobránál a koszorúzás. Szinte minden a
megszokott rendben zajlott, mégis másként hatott a jelenlévőkre. Valahogy
mindennek nagyobb súlya volt, valahogy minden családiasabb, bensőségesebb
volt. Együtt örültünk a díjazottakkal, családjaikkal.

Az ünnepi Istentisztelet prédikációját Szabó Péter dömsödi református lelki-
pásztor tolmácsolásában hallgathattuk meg, majd az ünnepi beszédet Lázár
József képviselő úr mondta el. Az elismeréseket a falu vezetése és a képviselő-
testület nevében Bencze István polgármester úr adta át. (Az elhangzott prédikáció, beszéd és a méltatások fentebb olvashatóak.) A Szép Döm-

södért címet és az ezzel járó különleges egyedi kivitelezésű táblát
Muzs János képviselő úrtól vehették át a díjazottak. (A táblákat
Ócsai Julianna képviselő asszony készítette.) A forgatókönyv sze-
rint az ünnepi műsor több részre bontva szinte beépült az ünnepség
szakaszai közé. Figyeltem a szereplőket, s közben arra gondoltam,
hogy nyáron fiatalokat hogyan lehet megnyerni erre a feladatra?
Igazi kihívás, de sikeresnek bizonyult, mert profi produkcióval áll-
tak elő! Köszönet érte! 

Felemelő érzés volt számomra, ahogyan megszólalt a Himnusz
és a Szózat mindenféle erősítés nélkül… Csak mi énekeltünk
szívből, valós ünneplő közösségként! 

Végül az emlékezés koszorúit helyeztük el a Hősök szobránál.

Vass Ilona



Mindkét program célcsoportjába a foglal-
koztatási osztályok által nyilvántartott állás-
keresők tartoznak. 

,,Lakhatási támogatás 2022." program ke-
retében a támogatás hat hónap időtartamra, a
lakásbérleti díj tekintetében nyújtható, és teljes
hónapok számolhatók el. A támogatás összege
legfeljebb 140 000 Ft/hó lehet.

A támogatás igénybevételének feltételei:

Lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek
nyújtható:

• aki a foglalkoztatási és bérleti jogviszony
létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet;

• akit legalább egy hónapja álláskeresőként
nyilvántartanak;

• aki legalább hat hónap időtartamra szóló és
legalább heti húsz óra munkaidejű foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyt létesít;

• aki nem rendelkezik lakóingatlannal a mun-
kavégzés helyén, valamint olyan települé-
sen, amelynek a munkavégzés helyétől való
távolsága nem éri el a 60 km-t;

• akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony-
ból származó rendszeres havi – munkaszer-
ződés szerinti – bruttó munkabére nem ha-
ladja meg az 500.000 forint összeget.

,,Utazási támogatás 2022." program kereté-
ben a támogatás szintén hat hónap időtartamra
nyújtható, a lakóhely és a munkavégzés helye
közötti távolság tekintetében 10 km távolság fe-
lett minden teljes 10 km után a támogatás meg-
állapításakor hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér 5%-ának megfelelő összegben. A prog-
ram keretében teljes hónapok számolhatók el.

A támogatás igénybevételének feltételei:

Utazási támogatás annak az álláskeresőnek
nyújtható:

• aki a foglalkoztatási jogviszony létesítésé-
nek napjáig benyújtja a kérelmet;

• akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi,
de a lakhelyétől eltérő településen található
a munkavégzés helye;

• akit legalább egy hónapja álláskeresőként
nyilvántartanak.

A támogatás mértéke, időtartama:
Álláskeresőnek utazási támogatás havonta,

hat hónap időtartamra, a lakóhely és a munka-
végzés helye közötti távolság tekintetében min-
den 10 km után a kötelező legkisebb munkabér
5%-ának megfelelő összegben adható. 

Részletes tájékoztatást a támogatásokkal kap-
csolatban a www.munka.hu oldalon olvashat-
nak.
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Mobilitási támogatások
Lakóhely és a 

munkavégzés helye 10-19 km 20-29 km 30-39 km 40-49 km 50-59 km 
közötti távolság

Minimálbér* 5%-a
10.000 Ft 10.000 Ft/hó 20.000 Ft/hó 30.000 Ft/hó 40.000 Ft/hó 50.000 Ft/hó

www.munka.hu >Tudnivalók> Mobilitási támogatások

A program 2022. augusztus 15. napjától 2022. december 31. napjáig tart.
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Dr. Szõnyi Aliz bejegyzései

Kedves Csoporttagok!
Szeretnék egy pár gondolatot megosztani a jelenlegi Covid-hely-

zettel kapcsolatban!
Egyre többen jelentkeznek covidos tünetekkel... vezető tünet a láz,

ami 37,8–40 °C fok között is lehet, fejfájás, gyengeség, ízületi vég-
tagfájdalom, száraz köhögés, torokfájdalom, szédülés, mellkasi szúró
jellegű fájdalom, vesetájéki panasz.

A legtöbben allergiás tünetként, sima megfázásként, homloküreg-
gyulladás, torokgyulladás, ízületi gyulladásként kezelik otthon! Leg-
inkább akkor jelentkeznek orvosnál, ha panaszaik nem múlnak vagy
súlyosbodnak! A Covid-tesztek az esetek többségében kimutatják a
fertőzést! De voltak olyan eseteim is, ahol a teszt nem mutatta ki
többszöri próbálkozásra sem, hiába voltak Covidra jellemző tüneteik!

Vérnyomásingadozás, pulzusszám-emelkedés is lehet kísérő tünet!
Kb. 7 nap, amire a szervezetnek szüksége van, hogy megbirkózzon a
Coviddal! A gyengeség és a köhögés ami kitartó, de azért ezek is
idővel megszűnnek!

Továbbra is tüneti kezelés elégséges... lázcsillapítóként Algopyrin,
Rubophen kombinációját javaslom, az immunrendszer védelmében
legalább 3 napig magas dózisú C (5000 mg) D3 vitamint 3000 NE, bő
folyadék fogyasztást, pihenést! A magas dózisú C-vitamint vesebete-
geknek nem javaslom... de azért 2000 mg az ő esetükben is ajánlott
pár napig!

A Favipiravirt Omikron esetében nem javaslom, hisz sokkal több
kárt okoz a szervezetben mint jót! Csak egy példa erre... egy nem
általam kezelt betegnek javasolták a Favipiravirt, mely annyira nem
volt hatékony az Omikronra, hogy még 10 nap múlva is a tesztje po-
zitív volt! Tehát hatástalan!

Ha szükséges, bakteriális felülfertőződés esetén antibiotikumot írok
fel! Kórházba egy betegem sem került Covid miatt!

Továbbra sincs ok a pánikra! Jöjjön aminek jönnie kell!
Az ősz biztos rejteget még sok titkot számunkra! Az utóbbi évek

már csak ilyenek!
Kívánok mindenkinek jó egészséget, a betegeknek jobbulást!
Ne feledjék: az ÉLET SZÉP!... de még mennyire!!!

________________________________

Őszi immunrendszer-erősítés... az egészség megőrzése érdekében!

Úgy gondolom, hogy életünkben minden okkal történik! Azért,
hogy életünk normális keretek között működjön, nagyon nagy rész-
ben mi vagyunk a felelősek! Tudatos táplálkozással, megfelelő moz-
gással, folyadékbevitellel, érzelmi világunk egyensúlyba hozásával
egészségünk nagy részben szinten tartható korunknak megfelelően!

Akkor van a gond, ha ezeket az alapvető szabályokat nem vesszük
figyelembe, és megyünk az árral, amely nem engedi, hogy életünk
harmóniában teljen annak ellenére, hogy a jelenlegi helyzet ezt még
nehezebbé teszi!

Igenis képesek vagyunk rá, felejtsük el a kifogásokat és kezdjük el
az immunrendszerünk feltöltését vitaminokkal, nyomelemekkel, pre-,
ill. probiotikumokkal!

Sokan nem gondolnák, hogy az immunrendszerünk alapja az emész-
tőrendszerünk, ezen belül a bélrendszerünk! Ennek védelmében fo-
gyasszunk kúraszerűen probiotikumokat, és ezt ne csak antibiotikum
szedése mellett tegyük, hanem csak úgy, mert jó!

Kezdjük el szedni a D3-vitamint napi 3000 NE, C-vitamint napi
1000 mg, melyet fertőzés esetén emeljünk meg pár napig akár 5000
mg-ra! Nyomelemekből válasszunk szelént, cinket, magnéziumot!

Fogyasszunk minél több szezonális gyümölcsöt, zöldségeket! Igyunk
legalább 1,5-2 liter folyadékot! Ja és ez ne sör, bor, pálinka legyen...
hanem víz!

Sétáljunk sokat a természetben, használjuk ki a helyi adottságokat,
lehetőségeket, mert egy Duna-parti sétánál nincs jobb!

Ne stresszeljünk!
Erre sokan legyintenek és mondják, hogy könnyű azt mondani!

Hát igen... könnyű azt mondani, de én tapasztalatból mondom, és
azért, mert a problémákat meg kell oldani, és akkor nem kell stressz-
ben élni!

Igen... a problémákat meg kell oldani!
Ki oldhatja meg ezeket ????
CSAKIS MI!
Senki nem tud ebben segíteni... csak mi magunk!
Tiszteljük... szeressük egymást, és ne másban keressük a hibát!

Sajnos azért tart itt a világ ahol tart, mert ezek a velünk született érzé-
sek kihalnak belőlünk!

Remélem, sokat segítek azoknak, akik ugyanígy éreznek mint én,
csak még nem tudják, hogyan kezdjék el!

Kívánom mindenkinek, hogy találja meg a boldogságot, hisz a
SZERETET csodákra képes!

Ölelek mindenkit!

Csonka Nóra augusztus 29.-i bejegyzése

PAPÍRGYŰJTÉS!
Papírgyűjtést rendezünk 2022. szeptember 16-án 13-19 óráig a

Széchenyi úti iskola előtt.
Idén csak ezen a napon lehet hozni a papírt!

Jancsó Attila szeptember 04.-i bejegyzése:

Közhírré tétetik a dömsödi népnek, hogy szeptember 24-én fer-
geteges szüreti nap tartatik a Szőgyényi Sándor Emlékháznál 9:00–
16:00 között!

– 9:30-tól megnyitó, óvodai Nyuszi csoport fellépése
– 10:00-től a mustkészítés folyamatának megtekintése, ahogy még

nagyapáink készítették!
– 10:30-tól Pogány Zsuzsannával őszies mézesbáb díszítés
– Kézműves foglalkozás keretében: csuhébaba-készítés és népvi-

seletes kiszínezők
– Régi népi játékok
A programok közben Petőfi bordalai hangoznak fel.
Friss, helyben sült krumplis pogácsa és szőlős pite készül. (A Sipos

Vegyesbolt támogatásával.)
Talpalávaló mellett táncház kicsiknek és nagyoknak.
Délben támogatói jegy vásárlása mellett (melynek értéke 500 Ft)

pásztor levest fogyaszthatnak.
Szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a Szőgyényi Sándor Em-

lékház és a Dömsödi Kármentő Hagyományőrző és Kulturális Egye-
sület.

Jaksa Szabina  augusztus 30.-i bejegyzése:

06 80 383 940 ELMŰ Hibabejelentő
Hiba, illetve karbantartás esetén is itt lehet érdeklődni, ajánlom

mindenkinek!

Online hírvadász
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Tulajdonjog és a szomszédjogok
A szomszédjogok a tulajdonjog tartalmának

elemeként helyezkednek el a jogrendszerben. A
tulajdonjog tartalmát általánosságban a tulaj-
donost megillető alanyi jogokkal és a tulaj-
donost terhelő kötelezettségekkel lehet jelle-
mezni. A tulajdonjog a legteljesebb hatalom
valamely dolog felett, ebből következik a tulaj-
donost megillető, a cikk 1. részében bemutatott
birtokvédelem is. A tulajdonjog tartalmát egzakt,
pontos, egyértelmű felsorolással nem lehet meg-
határozni, az a mindenkori társadalmi-gazdasá-
gi-jogi szabályozás és a jogfejlődés függvénye.
A tulajdonos valamely dolog használata során
köteles tartózkodni minden olyan magatartás-
tól, amellyel szomszédjait szükségtelenül za-
varná, vagy jogaik gyakorlását veszélyeztetné.
Egyszerűbben kimondva a tulajdonjogból ere-
dő részjogosítványok gyakorlásának az a hatá-
ra, ameddig még nem zavarunk más tulajdonost
a jogai gyakorlásában.

Bizonyos magánérdeket védő tulajdoni kor-
látozások az együttélés érdekében már a római
jogban is megjelentek a zökkenőmentes, zavar-
talan egymás mellett élés céljából. A XII. táblás
törvényben szereplő szomszédjogi korlátozások
(házak építésének távolsága, természetes fény
elvétele, telekhatáron nőtt fa, áthulló gyümölcs
stb.) későbbi időkben tovább sokasodtak.

A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. törvény, röviden: Ptk.) VI. fejeze-
tében találhatók a szomszédjogokra vonatkozó
rendelkezések, melyeket „A használat és a hasz-
nok szedésének joga” cím alatt helyeztek el. A
Ptk. ingyenesen elérhető a Nemzeti Jogszabály-
tárban: https://njt.hu

Általános szabályok
[Használat, hasznok szedése, terhek viselése

és veszélyviselés]
A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a

dolog hasznait szedni; viseli a dologgal járó ter-
heket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek
megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.

[Ptk. 5:22. §] 
[A dolog használatának általános magánjogi

korlátja]
A tulajdonos a dolog használata során köteles

tartózkodni minden olyan magatartástól, amely-
lyel másokat, különösen a szomszédokat szük-
ségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gya-
korlását veszélyeztetné. [Ptk. 5:23. §] 

Egyes szomszédjogok
[A földtámasz joga]
A tulajdonos nem foszthatja meg a szomszé-

dos épületet a szükséges földtámasztól anélkül,
hogy más megfelelő rögzítésről ne gondoskod-
nék. [Ptk. 5:24. §] 

[A szomszédos telek igénybevétele]
Ha közérdekű munkálatok elvégzése, állatok

befogása, az áthajló ágak gyümölcsének össze-
gyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljá-
ból vagy más fontos okból szükséges, a tulajdo-
nos kártalanítás ellenében köteles a földjére va-
ló belépést megengedni. A tulajdonos a szom-
szédos földet kártalanítás ellenében használhat-
ja, ha ez a földjén való építkezéshez, bontási, át-
alakítási vagy karbantartási munkálatok elvég-
zéséhez szükséges. [Ptk. 5:25. §]

A használat különös esetei
[A szükséghelyzet]
Másnak életét, testi épségét vagy vagyonát

közvetlenül fenyegető és más módon el nem há-
rítható veszély esetén a tulajdonos köteles tűrni,
hogy dolgát a veszély megszüntetése céljából a
szükséges mértékben igénybe vegyék, felhasz-
nálják vagy abban kárt okozzanak. Más vagyo-
nát fenyegető veszély esetén ez a kötelezettség a
tulajdonost akkor terheli, ha a fenyegető kár
előreláthatóan jelentős mértékben meghaladja
azt a kárt, amely a tulajdonost a behatás követ-
keztében érheti. A tulajdonos a szükséghelyzet-
be került személytől kártalanítást, attól, aki a ve-
szély megszüntetése során indokolatlanul nagy
kárt okozott, a szerződésen kívül okozott káro-
kért való felelősség szabályai szerint kártérítést
követelhet. 

Ha több személy életét, testi épségét vagy va-
gyonát fenyegető veszélyt egyes veszélyeztetett
tárgyak feláldozásával hárítanak el, az ebből
eredő kárt, ha e tárgyak feláldozása szükséges
volt, veszélyeztetett érdekeik arányában vala-
mennyien viselik; ezt a szabályt kell alkalmazni
a veszély elhárítására fordított szükséges költ-
ség megosztására is. [Ptk. 5:26. §]

[A közérdekű használat]
Az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy

az erre jogszabályban feljogosított személyek –
a feladataik ellátásához szükséges mértékben –
az ingatlant időlegesen használják, arra haszná-
lati jogot szerezzenek vagy az azon fennálló tu-
lajdonjogot egyébként korlátozzák. Ebben az
esetben az ingatlan tulajdonosát a korlátozás
mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.
Ha a korlátozás az ingatlan rendeltetésszerű hasz-
nálatát lehetetlenné teszi vagy jelentős mérték-
ben akadályozza, a tulajdonos az ingatlan kisa-
játítását kérheti. [Ptk. 5:27. §]

A joggyakorlatban szerzett tapasztalatok sze-
rint a társasházi lakásokban végzett felújítási
munkák a szükséges zavarás körébe tartoznak,
de a házirendben és/vagy az önkormányzati ren-
deletben meghatározottak szerint kell eljárni.

Túlépítés – jóhiszemű túlépítés
Ha a tulajdonos jóhiszeműen földjének ha-

tárain túl építkezett, a szomszéd követelheti,
hogy a túlépítő

• a beépített rész használatáért és a beépítéssel
okozott értékcsökkenésért adjon kártalanítást;

• a beépített részt
vásárolja meg, ha a
föld megosztható; vagy

• az egész földet
vásárolja meg.

A szomszéd az
egész földjének meg-
vásárlását akkor köve-
telheti a túlépítőtől, ha

• a föld fennmaradó
része a túlépítés kö-
vetkeztében használhatatlanná válik; vagy

• a földdel kapcsolatos valamely jog vagy
foglalkozás gyakorlása a túlépítés következté-
ben lehetetlenné vagy számottevően költsége-
sebbé válik.

A bíróság a szomszéd által választott jogkö-
vetkezmény helyett a Ptk-ban meghatározott más
jogkövetkezményt alkalmazhat. Nem alkalmaz-
hat a bíróság olyan jogkövetkezményt, amely-
nek alkalmazása ellen mindkét fél tiltakozik.
[Ptk. 5:28. §] 

Túlépítés – rosszhiszemű túlépítés
Ha a túlépítő rosszhiszemű volt, vagy ha a

szomszéd a túlépítés ellen olyan időben tiltako-
zott, amikor a túlépítőnek az eredeti állapot hely-
reállítása még nem okozott volna aránytalan ká-
rosodást, a szomszéd követelheti, hogy a túlépítő

• az épületet bontsa le; vagy
• a saját földjét és az épületet – a föld és az

épület értékének megtérítése ellenében – bo-
csássa tulajdonába.

A szomszédot – választása szerint – megille-
tik a jóhiszemű túlépítésre vonatkozó szabá-
lyokban foglaltak szerinti jogok. A lebontás és
az eredeti állapot helyreállításának költségei a
túlépítőt terhelik. A túlépítőt megilleti a beépí-
tett anyag elvitelének joga. [Ptk. 5:29. §] 

A jogalkotó a Ptk.-n kívül – kissé részlete-
sebben – a szomszédjogok és a tulajdonjog kor-
látainak különös szabályairól szóló 2013. évi
CLXXIV. törvényben is szabályozta a szom-
szédjogokat. Ha az ingatlanok használatának
valamely esetét ez a törvény nem tartalmazza,
akkor a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell alkalmazni.

Szomszédjogok érvényesítésének irányadó
szabályai

Ha a tilosban talált állat tulajdonosa ismert,
az ingatlan tulajdonosa köteles őt az állat befo-
gását követően annak elszállítására felszólítani,
de mindaddig visszatarthatja az állatot, amíg az
az által okozott kárt az állat tulajdonosa meg
nem téríti. Ha a tilosban talált állat tulajdonosa
nem ismert, a Polgári Törvénykönyv találásra
vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Ha a ki-
repült méhrajt annak tulajdonosa két napon be-
lül nem fogja be, azon birtokbavétellel bárki tu-
lajdonjogot szerezhet.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

A szomszédjogok története és a 
napjainkban hatályos jogi szabályozása 2. rész
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Az ingatlan tulajdonosa felszedheti az ingat-
lanára a szomszédos ingatlanról áthullott ter-
ményt, ha a növény tulajdonosa a termény be-
szedését elmulasztotta. A közterületre hulló ter-
ményt bárki felszedheti, ha a növény tulajdono-
sa a termény beszedését elmulasztotta. A két in-
gatlan határvonalán álló növény és terménye
egyenlő arányban illeti a szomszédos ingatla-
nok tulajdonosait.

A szomszédos ingatlanok elválasztására szol-
gáló kerítés, mezsgye vagy növény használatára
az ingatlanok tulajdonosai közösen jogosultak.
A szomszédos ingatlanok elválasztására szol-
gáló kerítés, mezsgye vagy növény fenntartásá-
val járó költségek olyan arányban terhelik az
ingatlanok tulajdonosait, amilyen arányban őket
jogszabály vagy megállapodásuk annak létesí-
tésére kötelezi. Ha jogszabály vagy a felek
megállapodása a fenntartás kérdéséről nem ren-
delkezik, a költségek őket a határolt földhosz-
szúság arányában terhelik. Ha a szomszédos in-
gatlanok határvonalán álló növény valamelyik
ingatlan rendes használatát akadályozza, illetve
kárt okoz vagy annak veszélyével fenyeget, és
az érdeksérelem más módon nem hárítható el,
az ingatlan tulajdonosa követelheti, hogy azt
közös költségen távolítsák el.

Az ingatlan tulajdonosa csak akkor jogosult
az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására,
ha azok az ingatlan rendes használatát akadá-

lyozzák, és azokat a növény tulajdonosa felhívás
ellenére sem távolítja el. A fenti szabályokat al-
kalmazni kell a közös tulajdonban álló ingatlant
természetben megosztva használó tulajdonostár-
sak egymás közötti viszonyában is.

A használati jogok ingatlan-nyilvántartás-
sal összefüggő különös szabályai

A Polgári Törvénykönyv szerinti földhasz-
nálati jogot, haszonélvezeti jogot, használat jo-
gát, telki szolgalmat és közérdekű használati jo-
got nem érinti, ha a használati joggal terhelt in-
gatlant más ingatlannal összevonják.

A telki szolgalom azonban megszűnik, ha akár
annak az ingatlannak a tulajdonosa, amelynek
mindenkori tulajdonosát a telki szolgalmi jog gya-
korlása megilleti (uralkodó telek), akár annak az
ingatlannak a tulajdonosa, amelyet a telki szol-
galmi jog terhel (szolgáló telek) megszerzi a má-
sik ingatlan tulajdonjogát, és az ingatlanokat az
ingatlan-nyilvántartásban összevonják. Ha az
uralkodó telek és a szolgáló telek azonos személy
tulajdonában áll, de az ingatlanokat az ingatlan-
nyilvántartásban nem vonják össze, a telki szol-
galom csak akkor gyakorolható, ha a két ingat-
lant különböző személyek használják.

A használati joggal terhelt ingatlan megosz-
tása esetén a használati jog valamennyi új ingat-
lant terheli. Ha a használati joggal terhelt ingat-
lan megosztását követően a jog gyakorlása csak
meghatározott új ingatlant vagy ingatlanokat

érint, a többi új ingatlan tulajdonosa kérheti a
jog megszüntetését. Az uralkodó telek megosz-
tása esetén a telki szolgalmat az uralkodó telek-
ből kialakított valamennyi új ingatlan birtokosa
gyakorolhatja, feltéve, hogy a szolgalmi jog
gyakorlása a jog kötelezettje számára nem válik
terhesebbé. Ha az uralkodó telek megosztását
követően a telki szolgalom csak meghatározott
új ingatlan vagy ingatlanok előnyére szolgál, a
szolgáló telek tulajdonosa kérheti a többi új
ingatlan vonatkozásában a jog megszüntetését.
Ha az uralkodó telek tulajdonosa a telki szol-
galmat ingatlan-nyilvántartáson kívül szerezte,
igényt tarthat arra, hogy a bíróság állapítsa meg
a telki szolgalom fennállását, tartalmát és gya-
korlásának körülményeit, továbbá kérheti, hogy
a telki szolgalmat az ingatlan-nyilvántartásba
jegyezzék be.

A szomszédjogokra nemcsak jogtörténeti ér-
dekessége miatt érdemes figyelni, hanem arra a
több mint ezer év alatt kialakult jogrendszerre
is, amelynek fejlődése Rómában, az akkori kis-
paraszti városállamban indult meg az i. e. VIII-
VII. században, és az i. sz. VI. században érte el
a csúcsát. A római magánjog életszerű szabá-
lyai ma is megállják a helyüket.

Dr. Csanádi Károly
okl. fővállalkozó

európai uniós kkv tréner
műsorvezető a FIX TV-ben

Az elsõ mérkõzésen vereség
Megkezdődött a Pest megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság. Csapatunk a délnyugati cso-

portba kapott besorolást.
Az első mérkőzésen hazai környezetben mintegy 100 néző előtt jó pályán kezdődött a

mérkőzés.

Dömsöd : Dunaharaszti II 2:3 (2:1)
jv.: Fekete (Rozenbeiger, Zsurbej)
Dömsöd: Izsák Gábor – Bak Dávid, Faragó Gábor, Turcsán Tamás, Szabó Zoltán – Joszkin

István (Mosoni Attila 66. p.), Rösch Péter (Oláh Márk 49. p.), Molnár Erik (Végh Gábor 54. p.) –
Horák Csaba (Moharos Péter 68. p.), Cziráky Tamás, Megyeri Félix. Edző: Szanyó Tibor.

A Dunaharaszti kezdte jobban a mérkőzést. Márton révén már a 7. percben vezetést szereztek.
A mieink folyamatosan jöttek fel, és kezdtek jobban játszani.

A 14. percben Cziráky szabadrúgásból egyenlített. A 41. percben Megyeri révén átvette a ve-
zetést Dömsöd. A második félidő alig kezdődött el, a mieink egy óriási helyzetet packáztak el. A
66. percben szöglet után Márton fejelt a kapunkba, és ezzel egyenlített. Három perc múlva meg-
ismétlődött a jelenet, szöglet után Márton ért el fejes gólt. Ezután többet támadott a Dömsöd, de
nem volt igazi helyzetünk. A mérkőzés utolsó tíz percében előbb Faragó lőtt fölé egy 11-est,
majd kicsivel később Cziráky is büntetőt végezhetett el, de a kapus kivédte. Talán még az égiek
sem akarták, hogy ezen a mérkőzésen eredményes legyen a Dömsöd.

A következő hazai mérkőzések: Dömsöd : Budajenő szeptember 17. 16 óra
Dömsöd : Sóskút október 1. 15 óra
Dömsöd : Újlengyel október 15. 15 óra

A jobb eredmények reményében: Hajrá Dömsöd! Látogassuk a mérkőzéseket, ezzel is előse-
gítve a dömsödi focit.

Varsányi

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!)
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Halasi Gózon Gyula Nagytiszteletű Úr halála
után, 1906-ban vezető nélkül maradt a dömsödi
gyülekezet. Az ideiglenesen kihelyezett lelkész,
Pigall József mint adminisztrátor látta el felada-
tát. A lelkészválasztás menetét az akkori Presbi-
teri jegyzőkönyv által ismertetem:

„1906. április hó 1-én: … a mai napra egybe-
hívott közgyűlés egyedüli tárgya, hogy nyilatkoz-
zanak az egyháztagok, meghívás vagy választás
útján óhajtják-e az üresedésben lévő lelkészi
állomást betöltetni?...

…Ezekután lelkész elnök megállapította a
meghívást kívánók határozott kisebbségét, s ha-
tározatilag kimondotta, hogy a gyülekezet több-
sége a lelkészállomást választás útján kívánja
betölteni…”

Az egyháztanács a következő ülésen elkészí-
tette a díjlevelet, melyet el kellett küldeni a püspök
úrnak. A tanács néhány tagja megtagadta azon-
ban a díjlevél eredeti formájában való aláírását.
Kérvényezték, hogy kerüljön bele, hogy az állást
elfoglalni kívánó lelkész az esketést díjazás nél-
kül köteles végezni, illetve az évi egyházi szám-
adásokért külön díjazást nem követelhet.

A püspök a kikötéseket nem fogadta el, kérte
a tanácsot, hogy álljanak el követelésüktől, mert
csak megnehezítik ezzel az állás mihamarabbi
betöltését. Az Egyháztanács végül belement a
változtatásba.

„1906. május hó 15-én:… a lelkészi állomás-
ra beérkezett pályázati kérvények megvizs-
gálására kiküldött bizottságot alakítja meg. A
bizottság tagjai Baky István esperes úr elnökleti
mellett, Nt. Balla Árpád egyh. megyei egyházi
tanácsbíró, Nt. Tóth Pál egyh. megyei főjegyző,
Nagys. Hajós János egyh. megyei világi tanács-
bíró, az egyh. tanács képviseletében Marjai Sán-
dor főgondnok és Orosz Sándor presbiter…”

A meghirdetett üresedésre 24 pályázati kér-
vény érkezett a püspök úrhoz, melyeket a bi-
zottság megvizsgált. Beható áttekintés után a 22
kérvényt rendben találtak. Azonban Paulai Vik-
tor gyerőmonostori lelkész minősítvénye nem
lett megújítva, és Mátis Márton szadai lelkész-

nek III. osztályú minősítvénye volt, ezért az ő
kérvényüket figyelmen kívül hagyták.

„… a választás vezetésére egyházi részről Nt.
Tóth Pál ráczkevei lelkészt, világi részről Nagys.
Hajós János tanácsbíró Urat küldi ki. Ezek után
Nagy Tiszteletű Esperes Úr figyelmezteti az egy-
háztanácsot, hogy igyekezzenek oda hatni, hogy
a választás nagyobb szenvedély nélkül, gyűlöl-
ködés nélkül történjék…”

Pigall József adminisztrátor indítványozza az
egyháztanács felé, hogy az egyház költségén a
választó bizottságot küldje ki a lelkészválasztást
megelőzőleg tájékozódás céljával lelkészeket
meghallgatni. A presbitérium többsége e felve-
tést elvetette, mivel minden egyháztagnak saját
költségén ez szabadságában áll.

„1906. május 18-án: … Mélt. Dr. Hajós Jó-
zsef Úr előadja, hogy egy gyülekezet lelkészvá-
lasztása az egyház belső életére mélyre ható fon-
tos cselekmény, s ez okból szükségesnek látja,

hogy az egyháztanács a pályázók közül tetszés
szerint néhányat kiválasztva, hallgasson meg.
Nem kizárólag azon czélból, hogy milyen alakja,
szónoki előadása van, hanem a küldöttség köz-
vetlen érintkezés útján némi tájékozást szerezzen
jelleméről, modoráról, esetleg anyagi helyzeté-
ről, miután lelkészválasztásnál ezen tulajdonsá-
gok is figyelembe veendők, ezen okból lelkész-
hallgatás czéljára az egyháznak 200 koronát
adományoz…”

Dr. Hajós József adománya után az egyház-
tanács még bővítményként megszavaz 100 ko-
ronát a lelkész-látogatásokra. A 22 pályázó kö-
zül 7 lelkészhez látogattak el. A választás kitű-
zött időpontja 1906. június hó 17-e lett. A 22 pá-
lyázó közül Sebestyén Pál haraszti lelkészt vá-
lasztotta a gyülekezet. 1907 tavaszán foglalhatta
el a dömsödi hivatalt. Szolgálata 1936-ban bekö-
vetkezett haláláig tartott.

 Ifj. Jancsó Attila  

Kincses  Eklézs iánk  
II. rész

Történések a református egyház jegyzõkönyveibõl! Lelkészválasztás elõtt!

A KKluch RRózsa NNagyközségi KKönyvtár nnyitvatartása
A könyvtár a következő nyitvatartási rend szerint várja kedves Olvasóit:

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.

Sebestyén Pál nagytiszteletű úr családjával a frissen letéglázott parókiafolyosó előtt. 
(üvegnegatív/1907 – Szabó Lajos hagyaték)



Új kenyér
„Vette a kenyeret, megtörte és ezt mondta: – Vegyétek, egyétek! Ez az

én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emléke-
zetemre.”

A pap a szószék előtt áll, az Úr asztalánál, mindkét kezében felemelve
tartva a kis hasáb alakúra vágott kenyeret, és az Úrvacsora sok évszáza-
dos, Pál apostoltól vett szövegét mondva kezdi a szertartást. Az Ige szöve-
géhez kettétörte a kenyérhasábot.

Az öreg református templomban, melynek építéséhez csak nagy nehe-
zen adott engedélyt annak idején a mélyen vallásos és legalább ilyen mé-
lyen katolikus Mária Terézia, áhítattal figyel a hívek nem túl nagy szám-
ban jelenlévő gyülekezete. Ezren is lehetnének, de a modern kor megritkí-
totta a hétről hétre Istentiszteletre menők valahai sokaságát.

Új kenyér ünnepét tartják, úrvacsorás Istentisztelet van.
Különleges kenyér van az Úrasztalán. Átkötve nemzetiszín szalaggal,

legelöl, díszhelyen, az asztal két sarkánál fehér virágcsokrétával. A nap
főszereplője a templom főhelyén. Kicsit hosszúkás, inkább ovális, a héja
is teljesen más, mint a boltban vehető.

A különleges kenyérnek – mint minden dolognak – története van.
Egészen közeli is, sokkal régebbi is, akár évtizedekre visszanyúló is. Bár,
ha jól meggondoljuk, akár évszázadokra is vissza lehetne menni, de azt
már egy más műfaj kereteibe kéne valahogyan beleszuszakolni, nem egy
efféle kis dolgozatéba.

A pár évtizedes előtörténet a Soproni Erdőmérnöki Karon indult. Né-
hány fiú a kétségtelenül komoly követelményeket támasztó alma mater
embert próbáló kollokviumai, szigorlatai és vizsgái között olyan barátsá-
got kalapált össze, amely kiállta az idők próbáját, és ma is élő, ma is
teremtő erővel bír.

Időközben a barátok barátaival gyarapodott a kompánia, és került a csa-
patba egy erdélyi ember is, aki – bár nem ez volt a szakmája – csuda fi-
nom kenyeret tudott sütni. Sőt mi több, a hozzávaló kemence megépítésé-
nek is tudorává vált, csak úgy önszorgalomból. No, ezen mondjuk nem
nagyon csodálkozott senki, mert természetes elvárás az egy székelytől,
hogy mindenhez értsen.

Az egykori csoporttársak mára már komoly férfiakká – családos em-
berekké lettek, és a szokásos éves találkozásra készülődtek. A több mint
kétszáz éves templom falujában lakó csoporttárshoz jöttek, aki miatt a
történet mégis igényli a krónikástól, hogy egy-két mondat erejéig csak be-
lekapjon az úrvacsorai kenyér előtörténetének évszázados keretébe is.
Mert e csoporttárs – nevezetesen Kudar Zsolt – még tán a templomtól is
öregebb család leszármazottja, s a dolog természete, hogy az ilyeneknek a
zsigereikbe úgy bele van égetve valami feltétlen parancs (amit az ehhez
értők tudományosan kategorikus imperativusként szoktak megnevezni),
hogy már-már lehetetlen nekik nem magyarnak és nem reformátusnak
lenni. Aztán ha e kettő így egyben van, az nagyon meg tudja parancsol-

ni az embernek, hogy mikor mit tegyen,
meg hogyan.

Szent István nap volt a találkozó ki-
jelölt napja. Az egyáltalán nem zavart
senkit, hogy a szent kifejezést nem na-
gyon használó kálvinisták augusztus 20-
án szemrebbenés nélkül maguk is pápis-
tásan szólnak államalapító királyunkról.

Az Erdélyből való barát kenyere na-
gyon beindította a dömsödi Kudar-sarj
fantáziáját. Ő is szeretne olyan kenye-
ret, mint a Vince barátja tud. Igen ám, de
ahhoz jó kovász és jó kemence kell. No-
sza, elővették a naptárt és végigsilabi-
zálták, mikor tud Vince elszakadni ke-
nyérkereső munkájától, hogy kemencét
építsen.

Ráment a dologra jó pár hétvége, de a
kemence meglett. Ott áll Zsolt alakulóban lévő tanyáján, az első épít-
ményként, amely már hozzá köthető. Nyolc szép kerek parasztkenyér
megsütésére van méretezve.

Augusztus 20-án befűtötték, és kisült a különleges, öreg kovásszal da-
gasztott nyolc kenyér. Komoly kis társaság várta a kemence ajtajának nyi-
tását. A családtagok, csoporttársak, helyi barátok állták félkörbe a kemencét
és figyelték a kisült kenyérrel való utómunkálatokat. Mert az nem úgy
működik ám, mint a finoman szabályozható, modern elektromos sütő mis-
kulanciákban. A kemencéből bizony fekete héjú kenyér kerül ki, amit a hoz-
zá nem értő dühöngve talán ki is dobna. Pedig ha a feketére égett réteget, kés
fokával aprókat ütögetve rá, szépen leverjük, aranybarna színű lesz, és olyan
bódító kenyérillatot árasztó, amilyenről már csak sok-sok nyarat megélt
emberek tudhatnak, ők is csak az emlékezetük mélységes mély kútjából fel-
felillatozó egykori – nagyanyjuk kemencéjében sült kenyereket megidézve.

– A kenyér szent dolog! – jelentette ki Vince, míg a feketét ütögette le róla.
Ezt a tulajdonos is így gondolta, mert a meghívott társaságban ott volt

Szabó Péter nagytiszteletű úr is, hogy mondana néhány biztató szót és
áldást is az építmény meg az első kisült kenyér kapcsán. Nagytiszteletű úr
igen szépen beszélt a kenyérről, a hitről, a közösségről. Olyan jó volt hall-
gatni, felért egy Istentisztelettel, megfogadva a Jézusi tanítást, mi szerint,
ha ketten-hárman összejöttök az én nevemben, én ott leszek köztetek.
Még a kóstolásról is majd elfeledkezett a hallgatóság, de aztán csak felo-
csúdtak, és – megszegve a kenyér felszelés alapszabályát, hogy tudniillik
a forró kenyeret nem szabad megvágni – mindenki kapott egy fél karéjjal.
Felséges illata és íze volt.

Amikor sor került az augusztus 20-i Szent István-i államalapítás és az
életet jelentő új kenyér ünnepére az öreg templomban, e felséges illatú és
ízű kenyérrel emlékeztek a hívek és adtak hálát mindazokért, amit nap-
nap után kaptak és kapnak a Teremtőtől.

„Hasonlóképen a pohárt is vette, minekután vacsorált volna, ezt mond-
ván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek,
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”

Dömsöd, 2022. augusztus 21. Kopor Tihamér
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Kérjük, támogassák munkánkat, egyesületünket.
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 is kiállítunk a

támogatásról, hogy azt később adózásukban fel tudják tüntetni!

Beavatkozások
Közel a 100. eseményhez, már csak 1 riasztás van hátra.
Folyamatosan készenlétben állunk, amikor szabadidőnk engedi! 
Az aszályos, száraz időnek köszönhetően a Vadvirág utca végén is

ismeretlen okból tűz keletkezett. Itt száraz fű, és már egy fa kérge, lom-
bozata is lángra kapott. 

Egységünk kettő gyorsbeavatkozó sugárral és kéziszerszámokkal vé-
gezte el az oltást, a kiérkező ráckevei egység pedig a mi fecskendőnket
táplálta meg az utómunkálatok idejére.

Volt riasztásunk a Napos-partra is, ahol egy villanyóra gyulladt ki, ame-
lyet az ott lakók oltottak el.

Az egységek kiérkezésekor hőkamerával átvizsgáltak, és adatfelvételt
végeztek. A helyszínt végül a tulajdonosnak átadták.

Az Ipoly utcába is kellett a segítségünk. Itt egy a gyökere felett elkor-
hadt fa dőlt ki az utcában lévő villanyvezetékre, amin fenn is akadt.

Egységünk mentőkötél, dugólétra és motoros fűrész segítségével a fát a
vezetékről eltávolította. 

Az augusztus 19-én érkező vihar nagy széllel jött. Dömsödön szeren-
csére nem volt semmilyen esemény, viszont a szigetszentmiklósi járást
„letarolta”, és a villámtevékenység miatt pedig Áporkánál a Biofunginál
egy 1200 darabos bálakazal is kigyulladt. 

Mivel több helyszínen is dolgoztak a kollegák, a Megyei Művelet-
irányítás egységünket riasztotta Kiskunlacházára az Avia kút utáni útsza-
kaszra, ahol kidőlt egy fa és útzárat képezett. 

Egységünk a Rendőrség helyszínbiztosítása mellett motoros fűrésszel
összevágta és kézi erővel eltávolította az akadályt. 

23-án délután közúti balesethez a Dunavecsei útra vonultunk, ahol egy
személygépkocsi felborult. A benne utazó 1 fő a kocsiból kimászott. Egy-
ségek a rendőrségi helyszínelést követően a gépkocsit visszaborították és
áramtalanították. A személy könnyű sérüléseket szenvedett. 

24-én az ovi tűzjelzője jelzett be. Kiérkezéskor kiderült, hogy távfelü-
gyeleten keresztül ők lemondták az átjelzést, de valamiért mégis átjött a
tűzjelzés, amely a rendszer karbantartása, próbája miatt volt. 

99. esemény: tűzeset. A Domi tanya mögött komposztált fa öngyulladt
és füstölt. Ezt egységünk kettő sugárral és a helyszínen lévő erőgép segít-
ségével végezte el az oltást. 

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

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

Augusztus hónapunk
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Napjainkban egyre inkább dívik a szabadelvű nevelés, melynek során a
gyeremekekre sok minden rá van hagyva, valamint nincs kialakítva a szá-
mukra fontos napirend. Könnyen elbagatellizálhatnánk, hogy miért kell
mindent időre csinálni. Azonban ha a gyermeknek nincs kialakult napi-
rendje, annak nem várt következményei lehetnek. 

Miért fontos a napirend?
A gyermekek életében különösen fontos egy biztos napirend kialakitá-

sa. Mi, felnőttek is megtapasztalhattuk már, hogy gördülékenyebben ha-
ladnak a dolgaink, ha előre megtervezzük, kialakítjuk a heti teendőinket.
Ez a gyermekeknél is hasonlóképpen működik, csak azzal az eltéréssel,
hogy ők még nem képesek a maguk napirendjének kialakítására. Ebben
van nagy felelőssége a szülőnek. A napirend nem katonás fegyelmet,
hanem keretet és megfelelő szabályok felállítását jelenti, amely biztonsá-
got ad a gyermek számára. Ha kialakítjuk a gyermekek életében a szabá-
lyokat, a napi és heti rutin feladatokat, akkor kiszámíthatóbbá válnak a
mindennapjaik. Ezzel biztonságban érezhetik magukat a kicsik, és már
tudni fogják, hogy mikor mi következik. A gyermekek sokkal kiegyen-
súlyozottabbak lesznek, és együttműködőbbé válnak. 

A napirend kialakításának célja, hogy egy nap teendőit keretbe
foglaljuk szigorú szabályozás nélkül. A napirend fontossága nem
csökken a gyermek életkorával – csecsemőkorban, kisgyermekkor-
ban ugyanolyan fontos, sőt az iskoláskorú gyermekek életében még
hangsúlyosabb szerepet kap!

A gyermek számára a világ néha ijesztő és fájdalmas, melyhez számára
elengedhetetlenek a biztos pontok. A gyermek életében biztos pont a szü-
lő, aki segítségével meg tudja nyugtatni és vissza tudja vezetni az eredeti
állapotához. Emellett más biztos pontok is segíthetnek a gyermeknek.
Ilyen például a napirend. A kisgyermek jó, ha tudja, hogy reggel, ébredés
után mindig vár rá egy ölelés anyától, tisztálkodás, öltözés, oviba sétálás,
és ugyanígy az esti rituálékor – fürdés, fogmosás, mese, esti puszi, vil-
lanyoltás –, mely a család menetrendjét, kiszámíthatóságát, biztonságát
adja számára. A lényeg, hogy a gyermek tudja, hogy milyen lépések
követik egymást, mely által kiszámítható lesz számára a világ.

Mit okozhat a napirend hiánya?
A napirend gondos tervezést, logisztikát igényel, mellyel megkönnyít-

hetjük gyermekünk mindennapjait. Szülőként biztosan többeknek isme-
rősek lehetnek az alábbi helyzetek: Este 10 órakor még nem tud elaludni a
gyermek; Reggel emiatt nehéz a felkeltése; Rosszkedvűen, fáradtan éb-
red; Nem együttműködő a készülődésben; Napközben érzékeny és több-
ször sírva fakad látszólag minden ok nélkül; Nehéz megvígasztalni és
kommunikálni vele, Játékait hamar megunja és nem köti le semmi a fi-
gyelmét… és még lehetne sorolni az alábbi „tüneteket”. Értetlenül áll a
szülő gyermeke felett, és sorra kérdezi: Mi okozhatja nála ezt a viselke-
désformát? Miért viselkedik így? 

Bizony mindezek a napirend hiányának tudhatók be, melyek súlyos
nézeteltéréseket teremthetnek a szülők és gyermekük között. A szülővé,
családdá válás megköveteli, hogy tagjai egy tudatosan, jól megtervezett
napirendet hozzanak létre, mellyel lecsökkenthetők a konfliktusok. 

Hogyan alakítsuk ki a napirendet?
A szülőknek számolniuk kell gyermekük megszületésének pillanatától

a biológiai, pszichés és környezeti (éhség, szomjúság, fáradtság…) szük-
ségleteinek kielégítésével. A szükségletek kielégítésével kialakul egy gon-
dozási ritmus. Azaz kialakul a család napirendje, mely 3 dolgot foglal ma-
gába: gyermekük napjának tudatos megtervezését; egymást követő ese-
mények sorrendjének kialakítását; időtartamok meghatározását és annak
betartását.

A gyermek életében a napirend azért fontos, mert biztonságot, kiszá-
míthatóságot ad számára az a tudat, hogy előre fogja tudni, hogy mi fog
vele történni egyik gondozási művelet után a másikig. A család számára is

könnyebbséget jelenthet, hiszen a kialakult napirend keretet ad az életük-
nek. Kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb lesz családi életük. Kiszámít-
hatóságot eredményez a szülők életében is, és ez által létrejön a közös
életritmus. Könnyebb a családtagoknak előre készülni a közös tevékeny-
ségekre. A napirend úgymond az egészséges élet alapját is képezi. A napi-
rend kialakításánál a szülőknek figyelembe kell venni gyermekük: értel-
mi, érzelmi, szomatikus fejlődését, egyéni igényeit (pl.: alvási, étkezési,
játék igényét), azok változását az évek előrehaladtával. A napirend lénye-
ge, hogy egy napról-napra ismétlődő, rugalmas rendszer legyen a szülők
és gyermekeik számára egyaránt. Intézményi kereteken belül a gyerme-
kek először a bölcsődében, az óvodában, majd később az iskolában szem-
besülnek az ott kialakított állandó napirenddel. A pedagógusnak az az ér-
deke, hogy a gyermekek rövid idő alatt, minél kevesebb lelki megrázkód-
tatás által szokjanak be. A beszokást követően a gyermekek kiegyensú-
lyozottan, harmonikusan, biztonságban érezhetik magukat nap mint nap.

Ajánlott napirendi minta:
7:00–7:30 Ébredés (puszival, öltözködés, mosakodás…)
7:30–7:45 Reggeli (étkezés, fogápolás…)
7:45–8:00 Bölcsőde, Óvoda
8:00–9:30 Szabad játéktevékenység (játszótér, séta, barkácsolás…)
9:30–10:00 Tízórai (tisztálkodás…)

10:00–12:00 Szabad játéktevékenység (kockákból építés, kirakók,
szerepjátékok…)

12:00–13:00 Ebéd (tisztálkodás, terítés…)
13:00–15:00 Pihenő idő („párnával, rongyival” alvás a számára kiala-

kított helyen...)
15:00–16:30 Szabad játéktevékenység (udvari játékok…)
16:30–17:00 Hazamenetel (bevásárlás, fagyizás…)
17:00–19:00 Szabad játéktevékenység (közös játék anyával és apával,

főzőcskézés...)
19:00–19:30 Vacsorázás (előtte játékok elpakolása, kézmosás, terítés-

ben segítség…)
19:30–20:00 Esti pihenés (alvás előtti fürdés, fogápolás, pizsamahú-

zás, mesélés, éneklés…)

Csiszárné Stefánovics Kinga Katalin 
óvodapedagógus

Óvodai hírek

A napirend kialakításának fontossága a kisgyermek életében

ALMAVÁSÁR A
GYÜMÖLCSÖSBEN

Szigetbecse és Makád
közötti út mellett 

szept. 10-től okt. 9-ig
minden nap 9-16 óráig 

széles fajtaválaszték
őszi és téli almákból.

Telefon: 06-30-900-5898

Kövessen bennünket a Varga alma facebook
oldalunkon!

GPS koordináták: 47.114115, 18.941236
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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

PETŐFI EMLÉKHÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY
BAZSONYI-VECSÉSI KÉPTÁR

Nyitva tartás: 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. Megértésüket köszönjük.

A szeptemberben induló Petőfi 200 emlékév kapcsán a múzeum épülete és a benne található
kiállítás megújul. 

Az emlékévben 
színvonalas 

előadásokkal várjuk az
érdeklődő közönséget,
melynek első állomása

október közepén 
a Petrovics-házban 

IRODALMI 
TEADÉLUTÁN!

Jöjjön el Ön is!

Tisztelt Lakosaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
rendőrség 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 csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485
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Augusztus 27-én a tőle megszokott igen színvonalas előadásban
tolmácsolta Tóth Péter Lóránt Petőfi Sándor és Arany János őszinte
barátságát.

A tanári végzettséggel rendelkező versvándor határozott megje-
lenésével, szuggesztív előadásmodorával percek alatt bezsebelhette
közönsége szimpátiáját. 

A testnevelés-történelem szakos tanár, dráma-színházpedagógus
2010 óta tanítja intenzíven az egész Kárpát-medence és a világ diasz-
pórájában élő magyarságot. Egyik interjúban az nyilatkozta: „A ver-
sek és a versmondás, az irodalom és a művészet nagyon jó alkalom a
lelki és szellemi nevelésre. A mi magyar nyelvünk oly gyönyörű, ami-
nek rengeteg mélysége és magassága van. … Az az ember, aki művé-
szetekkel foglalkozik, és csak
picit beengedi az életébe be-
lecsepegtetni a művészetet,
az sokkal erősebb lesz lelki-
leg, mint aki nem. A mai vi-
lágban pedig nagyon fontos,
hogy erősek legyünk.”

Előadói palettáján meg-
található Radnóti Miklós
élete, versei és utolsó útja
Bortól Abdáig; József Attila
versei és prózái; pódium-
műsor a „pesti srácokról” és
1956-ról. Rendhagyó törté-
nelem- és irodalomóra, Szent
László a lovagkirály életéről,
Mátyás királyról, a nemzeti
összetartozásról és a XIX-
XX. század magyar irodalmának legszebb verseiről. Színpadi játék
Szabadságharc címmel Arany és Petőfi barátságáról, valamint pódi-
umműsor Arany balladákra, népdalokra és egyházi énekekre.

Egy-egy produkció összeállításában nagy figyelmet szentel annak,
hogy ne csak a múltról beszéljen, hanem arról is, hogy hogyan hat a
jelenben mindaz, ami a múltban történik, mi tanulható belőle.

Tóth Péter Lóránt augusztus 27-én, a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ szervezésében „Toldi írójához elküldöm lelke-
met”: Képek Petőfi Sándor és Arany János barátságáról címen tartott
előadást, melynek helyszíne a Petrovics-féle ház udvara volt. Az
autentikus környezetben a két költőóriás egymáshoz írt leveleiből,

élő szóban hallhattunk részleteket. Különös figyelmet szentelt a leve-
lek stílusának, hangnemének kiemelésére. Ezekkel az eszközökkel
érzékeltetve alapos képet adott a két költő habitusára, jellemére vo-
natkozóan. Mint a tűz és a víz találkozása, akik nem kioltották egy-
mást, de segítették, támogatták a másikat, hallhattuk.

Az előadó kapcsolata közönségével nem hagyományos, hiszen már-
már megszólítja, kiszólítja kérdésével a kiszemelt személyt. Bevonja,
szerepelteti hallgatóságát. A Petrovics-ház udvarán, családias, meg-
hitt közegben, idősek és fiatalok egyaránt hallgatták nagy érdeklő-
déssel Petőfi és Arany, Arany és Petőfi írott párbeszédét.             

– Szívesen hallgattuk volna még! – hangzott el félhangosan, han-
gosan. A jelenlévők valahogy úgy érezték, hogy még időznének ebben

a miliőben. Nem siettek 
vissza  a rohanó és taposó vi-
lágba, ahonnan a Petrovics-
ház udvarába érkeztek. Ide
azért jöttek, hogy megta-
pasztalhassák a két nagy re-
formkori költő őszinte ba-
rátságának tisztaságát. És ma-
radtak, beszélgettek, iroda-
lomról, kutatásokról, barátsá-
gokról.

A márciusban megalakult
országos Petőfi Klub az egész
Kárpát-medencében hivatott
összefogni, felölelni a szín-
vonalas kulturális programo-
kat. A mozgalom által köze-
lebb kerül hozzánk a reform-

kor szellemisége, Petőfi Sándor élete és munkássága. Reflektorfénybe ke-
rülnek nemzeti értékeink, erősödik magyar kulturális identitásunk, hova-
tartozásunk.

Tóth Péter versvándort dömsödi előadására elkísérte felesége és
kisfia, aki otthonosan mozog a versek világában, és egyik-másik ref-
rént már édesapjával közösen mondják.

Terveink közt szerepel, hogy a Petőfi Emlékéven túl újabb talál-
kozót szervezzünk az EMMI által adományozott Pro Cultura Hunga-
rica-díjas,  Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díjás és a magyar állam
által adományozott Trefort Ágoston-díjas Tóth Péter Lóránttal.

Vass Ilona

Petõfi Klub 200

„Toldi írójához elküldöm lelkemet”
Tóth Péter Lóránt Dömsödön

Fotók: Vass
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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: szeptember 25.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl be-

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

Várható megjelenés: október első fele

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, Budai
Szilvia, dr. Csanádi Károly, Csiszárné Stefánovics

Kinga Katalin, Földvári Attila, Jancsó Attila,
Kopor Tihamér, Lázár József, Orbánné Kiss Judit,
Pongrácz József, Szabó Péter, Tarr-Sipos Zsuzsa,

Vargáné Gábor Katalin, 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 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 (páros 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 (páratlan 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.
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. Er-
dey Katalin Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
tel.: 06-24-260-002)
Péntek: 8.00–13.00

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:
Bartus Roland – Brassó Orsolya 

SZONJA és NADIA
Keresztes Gergő – Dr. Varga Mónika

GERGŐ
Sződi Krisztián – Pávlicz Ráhel 

HÉDI
Szécsényi István – Koronics Cintia Veronika

SZÓFIA
Kiss Lajos – Dobos Eszter Éva

BOTOND LAJOS
Török Csaba – Takács Nóra

EMILI SZONJA
Kengyel Szabolcs – Kondré Zsófia

RÉKA
Horváth Enriko – Zsákai Dalma Erzsébet

ENRIKO
Czikora Máté – Horváth Zsuzsanna

ÖRS

Házasságot kötöttek:
Fabula Annamária – Kecskés Attila

Hegedűs Nóra – Szűcs Gábor
Holczimmer Fanni Diána – 

Pongó Endre András
Kovács Ildikó – Barada József

Orosz Kinga – Rim József
Fortuna Fanni – Tassi Gergő

Fazekas Judit – Osváth Sándor László
Gazdag Bernadett – Bánhegyi Attila

Elhunytak:
Horváth József Miklósné Egri Katalin 

67 éves
Horváth Andrásné Huták Zsuzsanna 

65 éves
Czobor Ildikó 50 éves
Tóth Erzsébet 43 éves
Kiss Béla László 81 éves
Nagy Mihály 93 éves
Ispán Lászlóné Varga Erzsébet Éva 

70 éves
Valentin József Endre 85 éves
Cseh Vincéné Ábrók Eszter 82 éves
Kun Gizella 52 éves
Oláh Mária Ágnes 76 éves
Schaller Pálné Takács Éva 68 éves
Bakó Györgyné Pap Julianna 90 éves
Fölkel Péter 73 éves
Rajkó Tibor 47 éves
Miskolcziné Nagy Mária 65 éves

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

Anyakönyvi hírek

HA BBAJ VVAN:HA BBAJ VVAN:
defibrillátor elérhetősége 
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

Polgár õrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetik meg: 
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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2022. „Szép Dömsödért” díjazottak

Csuri
Károly

Zoltán és
Létay Klára 

Laza Söröző
Lázár

Ferenc

Turcsán
Ferenc és
felesége,

Kati

Pék János és
Pék Jánosné

Perger
Gábor és

Perger Éva

Pusztai Attila Jenő és 
Pusztainé Pongó Györgyi 
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