
Advent első vasárnapja előtt időszerűnek tűnik, hogy némi számvetést
tegyünk a mögöttünk hagyott esztendőről. Azt hiszem, hogy valamennyi-
ünk számára emlékezetes év marad 2022. Sok-sok negatív történése mel-
lett azért örömteli eseményeknek is tanúi lehettünk! 

Az esztendő pontosan úgy indult, mint ahogy az előző befejeződött, a
koronavírus fertőzés további terjedésével. Januári írásomban ismét az ol-
takozás fontosságára hívtam fel a figyelmet! Most is ezt teszem, mivel a
virológusok a következő hetekre a pandémia megerősödésére hívják fel a
figyelmünket! Tehát, aki még nem vette fel a harmadik oltást, az kérje há-
ziorvosát a vakcina beadására! Az orvosok javasolják az influenzaoltás
párhuzamos felvételét is!

Ahogy a tavasz közeledtével enyhült a járvány tombolása, „megérke-
zett” az orosz-ukrán háború minden szörnyűségével, amely a mi életünket
is fenekestül felfordította! Jóleső érzéssel konstatáltam, hogy milyen sokan
adakoztak az ukrán menekültek megsegítésére. Szabó Andrea alpolgár-
mester állt az adománygyűjtés élére, nagy sikerrel!

Aztán a háború hozadékaként lassan mi – Dömsöd Nagyközség Önkor-
mányzata – is adományokra szorulunk! A kezelhetetlen infláció, a hatal-
mas energiaár-emelés soha nem látott helyzetbe hozott nagyon sok önkor-
mányzatot, köztük bennünket is! Ezzel küszködtünk az év folyamán, és
küszködünk jelenleg is! Nagyon sok ötlet került a képviselők, intézmény-
vezetők, polgármester elé, hogy miként tudjuk túlélni – a legkisebb sérü-
lések nélkül – ezt a sokszor kezelhetetlen időszakot! Valamennyi intéz-
ményünkben a szigorú takarékosság az irányadó! Gondolok itt az anyagi
kiadásokra és az energiahasználatra is! Talán addig nem kell elmennünk,
hogy az éjszakai közvilágítást kikapcsoltassuk, de az önmérsékletre min-
denképpen nagy szükségünk lesz! Azon a határon mozgunk, amikor bi-
zonytalanná vált a közüzemi díjaink kifizetése is! Az adósságrendezési el-
járást mindenképp el kell kerülnünk, mert az a normális jelenünket is meg-
kérdőjelezné, nem beszélve a jövőnkről! Éppen ezért a Képviselő-testület
a bérleti díjak és az ingatlanadó emeléséről döntött. 

Azért a nehézségek ellenére sok nagyszerű dolgot is megélhettünk! A
tavasz folyamán megtörtént a bölcsőde műszaki átadása, átvétele. Befe-
jeztük a „Promenád építése Dömsödön” című projektet, vagyis felújítot-
tuk a Duna-partunk mindenki által közkedvelt szakaszát. Nagyon jó, hogy
a beruházás keretében a Középső Dunapart is új aszfaltszőnyeget kapott.
Az egyik legnagyobb sikerünknek a Nagytanyai út felújítását tartom, hi-
szen saját erőből talán soha nem került volna sor rá! Igaz, nem önkor-
mányzati közreműködéssel, a dabi templom új toronysüveget kapott,
csodálatos vörösréz burkolattal! Ez is hozzátartozik Dömsöd ez évi fejlő-
déséhez!

Tavasszal nagyon fontos esemény tartotta lázban országunkat és Döm-
södöt is, a Parlamenti Választások. Nagy örömömre ismét Pánczél Károly
lett a térségünk országgyűlési képviselője! Azért örülök ennek, mert a
Képviselő úr személye garancia a kistérségünk töretlen fejlődésére! Ezt

nemcsak én állítom, hanem a környező települések polgármesterei is így
gondolják!

Nagyon sok kisgyermekes szülő kíváncsi a bölcsőde sorsára, hogy vé-
gül is mikor fog megnyílni? Amikor a Hírnök megjelenik, addigra szinte
biztos, hogy kezünkben lesz a működési engedély. Döntésünk értelmé-
ben, a bölcsődei alkalmazottak január 9-én kezdik el az előkészítő mun-
kát. A nyitásig, február elsejéig megteremtik azokat a körülményeket, ame-
lyek ideálisak lesznek a csöppségeknek! Ezután megkezdődnek a beszok-
tató foglalkozások, amelyek több hétig is el fognak tartani! Mire a két 12
fős csoportban minden a végleges helyére kerül, talán ki is fog tavaszod-
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ni! Itt szeretném megköszönni a Madarász Mária vezette óvodai dolgozók
hatalmas munkáját, amelyet a bölcsi otthonossá tételében tettek! 

November harmadik péntek estéjére meghívást kaptam Kiskunlachá-
zára, „A Pál utcai fiúk” című musical ősbemutatójára! Fergeteges előadás
tanúi lehetett a zsúfolt nézőtér! Hogy miért is van ennek hírértéke egy
dömsödi polgármesteri tájékoztatóban? Nos azért, mert a darab két fősze-
repét két dömsödi fiatalember játszotta el! Nemecseket Juhász Botond,
míg a Vörösingesek vezérét, Áts Ferit Laczó Bence keltette életre, nagy-
szerűen! Az előadás után mindkettőjüknek elmondtam, hogy büszke va-
gyok Rájuk! Csak így tovább!

Mit is mondhatnék még, mit is kívánhatnék magunknak a karácsony-
hoz közeledve? Először is Áldott Adventi Várakozást kívánok! Kívánom,
hogy legalább az ünnepekben béke legyen a világban, meg persze azután
is! Kívánom, hogy a Világ vezető politikusai térjenek végre észhez! Kívá-
nom, hogy Dömsödön továbbra se legyen olyan család, aki éhezik és fá-
zik! Ha mindez igaz lesz, akkor boldog karácsonyunk lesz! 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!
Bencze István
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Fizessen elõ 2023-ban is a
Dömsödi Hírnökre!

Minden hónapban érdekes írásokkal, hasznos információkkal, hirde-
tési lehetőségekkel jelentkezünk. Az előfizetéseket az önkormányzat
főpénztárában rendezhetik.

Kedves Olvasóink!
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a Dömsödi Hírnök 2023-ban

is 350 Ft-os áron lesz elérhető a megszokott értékesítési helyeken:
Dabi Vegyesbolt, Dobos György (Dobos ABC), Faragó ABC,

Harsányiné Dobos Ildikó (Dobos bolt), Mizsei Beáta (Mizsi Élel-
miszerbolt), Papírbolt és Vegyeskereskedés, P3P KER BT. (mindkét
üzletében), RIT Kft. üzlete, Siposné Csécs Erzsébet Zsuzsanna (Sipos
ABC).

Hirdetési áraink a következők szerint alakulnak:
szavas: 150 Ft/szó
negyed oldalas: 6000 Ft
fél oldalas: 11 000 Ft
egész oldalas: 20 000 Ft
A megjelölt árak az áfát tartalmazzák és fekete-fehér megjelenésre

vonatkoznak. Színes hirdetésre is van lehetőség, mely a fekete-fehér
értékének a duplája.

Dömsödi Hírnök előfizetést ajándékozhat karácsonyra, névnapra,
születésnapra vagy egyéb alkalomra!

Lepje meg vele szeretteit!
Vass Ilona felelős szerkesztő

Falugazdász ügyfélfogadás
2022. november 11-tõl a falugazdász új

helyen, az OMK-ban várja az ügyfeleket

péntekenként 08:00–12:00 óráig!

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

nyertesei a 2023. évre
„A” típus:
Balogh Abigél Emese, Gazsi Gerő Zsombor, Mészáros Péter, Pék

Bianka, Tabajdi Lajos.                                            
Bencze István polgármester

Fűr Község önkormányzati szerveibe történő 2022. október 29-én
megtartott választások eredményei:

A választói jegyzékbe bejegyzett személyek száma: 725. 
Azon személyek száma, melyek éltek a választási jogukkal: 272. 

A polgármester személyére leadott szavazatok száma a következő: 
1. Ing. Zachar Štěpánka 235 

A község polgármester asszonyának meg lett választva:
Ing. Zachar Štepánka 235 érvényes szavazattal. 

A községi képviselő-testület tagjai az érvényes
szavazatok szerinti sorrendben: 

1. Póč Gábor 167 szavazat 
2. Paed Dr. Pócs Krisztina 157 szavazat 
3. Petrik Imre 153 szavazat 
4. Ing. Tamašek Zoltán 137 szavazat 
5. Juhász István 124 szavazat 

Gratulálunk polgármester asszonynak és az új Testületnek! 
Munkájukhoz kívánunk jó egészséget és hatékony együttműködést!

(Az adatok forrása: obecruban.sk portál.)

Helyhatósági választási eredmények testvértelepülésünkön, Fûrön

Figyelem!
2022. december 16. és 2023.

január 02. közötti időszakban a
Dömsödi Polgármesteri Hivatal

nyitva tartása szünetel.
Ebben az időszakban a Hivatal

ZÁRVA tart.
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A fűtés komoly veszélyt jelent, ha:

• a készülék nem rendeltetésszerűen van használva;
• szabálytalan a kivitelezés;
• a műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés nem történt meg.

A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi kárral
és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de nem
ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag az
olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más,
nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből pedig a
káros anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfelelő
használattal teljesen kiküszöbölhetőek.

A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és balesetek, szén-mo-
noxid mérgezések megelőzése érdekében az alábbiakra kell odafigyelni: 

• A fűtőberendezések telepítését szakemberrel végeztessük!
• Égéstermék-elvezetők rendszeres felülvizsgálatát tegyük lehetővé!
• Fűtőberendezések közeléből távolítsuk el az éghető anyagokat!
• A fűtőberendezést csak a megfelelő tüzelőanyaggal üzemeltessük!
• Begyújtáshoz ne használjunk robbanásveszélyes folyadékot! 
• Ne tüzeljük el a háztartási, ill. egyéb (pl.: veszélyes) hulladékot! 
• A rendszeres műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a

fűtési rendszer biztonságos működtetésének. Ezt a munkát minden eset-
ben bízzuk szakemberre. 

• Rendszeresen (minden évben, lehetőleg a fűtési szezon megkezdése
előtt) ellenőriztessük gázkészülékeink állapotát! 

• A tüzelő- és a fűtőberendezés közelében ne tartsunk éghető anyagot.
• A tüzelőanyagot, a ruhaszárítót és más éghető anyagot megfelelő

távolságra helyezzük el a tüzelő- és fűtőberendezéstől, figyelembe véve a
hősugárzást is. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető,
valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell
megtartani, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

• A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel a falhoz rögzítve,
ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről.

• A tűzhelyek, a kályhák és ezek tartozékai megannyi tűzveszély forrá-
sai lehetnek, a füstelvezető csövek és kémények hibái tűzesethez, ill. füst-
mérgezéshez vezethetnek. A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbi-
linccsel a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről. Füstel-
vezetésre csak jól összeillesztetett, nem éghető anyagú, az égéstermék
legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad
használni.

• A tüzelőberendezés ajtaja elé fémből készült parázsfelfogót kell elhe-
lyezni.

• Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelő-
anyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan fémből készült
parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipat-
tanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető padozatra, és az a tüzelőberen-
dezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne je-
lentsen.

• A tüzelő- és fűtőberendezés ajtónyílása előtti padozat ne éghető anyag-
ból legyen, ha szükséges, helyezzünk fémtálcát a kályha elé. A berende-
zést, ameddig égés történik, ne hagyjuk felügyelet nélkül. 

• A fűtőanyagot NE a berendezés közelében tároljuk. Fűtőanyagot csak
a kihűlt állapotú fűtőberendezésbe szabad tölteni.

• A tartalék folyékony tüzelőanyagot megfelelően lezárva és jól szel-
lőztetett helyiségben kell tárolni, lehetőleg a házon kívül.

• Szilárd tüzelésű fűtőberendezésnél ne használjunk folyékony tüze-
lőanyagot a begyújtás elősegítésére.

Az olajkályhákról külön is szólni kell! Begyújtás előtt meg kell vizsgál-
ni a kályha alatti olajfelfogó tálcát. Az összegyűlt lecsepegő olajat, pihét
ki kell takarítani, mert meggyulladhat. Begyújtáshoz nem használható a
könnyen gyulladó folyadék (alkohol, benzin stb.). Begyújtás után az olaj-
adagolást csak fokozatosan növeljük. Várjuk meg, míg a tűztér és a ké-
mény jól átmelegedett. Csak akkor hagyjuk magára a kályhát, ha már
egyenletes az olaj égése. Üzemelő kályha kiürülő tárolóját soha ne töltsük
fel olajjal, mert az a forró kályhára fröccsenve azonnal lángra lobban. Le-
hetőleg csőrös kannából tölcséren át folyassuk az olajat a hideg kályha
tartályába. A lakásban csak 50 liter háztartási tüzelőolaj tárolható, fém vagy
műanyag kannában, ennél többet, lakásonként 250 litert már csak az
alagsorban (pincében), illetőleg 600 litert külön tároló épületben sza-
bad elhelyezni.

A padláson, a kémény legalább 1 méteres környezetében ne tároljunk
éghető anyagot!

A koromzsák- és tisztítóajtót tartsuk folyamatosan hozzáférhető és zárt
állapotban.

Salakot és hamut mindig az erre a célra szolgáló edénybe gyűjtsük, és
csak a kijelölt helyre szabad kiönteni. 

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, olyan helyre kell el-
helyezni, ahol semmilyen körülmények között nem képes tüzet okozni.

Forró hamut tilos kiborítani épületben vagy annak közvetlen közelé-
ben, illetve ahol az tüzet okozhat.

A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön
meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-
mérgezés.

RENDSZERKÉNT kell rájuk tekintenünk, nem pedig mint egymástól
független fűtő, főző, melegítő eszközökre.

Egy lakásban az épületgépészeti berendezéseket összességében kell
kezelnünk.

A gázzal üzemelő tűzhelyet, PB palackos hősugárzót rendeltetésének
megfelelően, csak jól szellőző helyiségben használjuk.

A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használják, sütésre-
főzésre készült berendezéssel fűteni tilos. 

Az égéstermék-elvezető nélkül üzemelő készülékek használata során
gyakran szellőztessenek. 

A készüléket mindig arra alkalmas eszközzel (elektromos gázgyújtó,
hosszú szálú gyufa) gyújtsák be. 

A PB palack nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, huza-
mos tartózkodásra szolgáló helyiségekben, gépjárműtárolókban.

Többszintes lakóépületben – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépü-
letek kivételével – lakóegységenként nem használható vagy tárolható
egynél több propán-bután gázpalack.

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb
építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlá-
sát idézheti elő.

Afűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és balesetek, szén-mo-
noxid mérgezések megelőzése:

Csak száraz fával vagy erre alkalmas éghető anyaggal tüzeljünk!
Begyújtáshoz ne használjunk tűz- és robbanásveszélyes folyadékot, és

ne égessünk műanyag, ill. egyéb háztartási hulladékot!
Fáradt olajjal fűteni TILOS!
Tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni!
A nyílt égésterű tüzelőberendezések levegő utánpótlását biztosítani kell!

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tüzelõ- és fûtõberendezések biztonságos
használatával kapcsolatos tudnivalók
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Szellőztessünk rendszeresen!
(A fokozott légzárású nyílászárók, gépi elszívók veszélyt jelenthetnek!)
A tűzhelyek, a kályhák és ezek tartozékai megannyi tűzveszély forrásai

lehetnek, a füstelvezető csövek és kémények hibái füstmérgezéshez vezet-
hetnek. A szén-, fa- vagy vegyes tüzelésű kályhánkat csak aprított fával,
papírral, illetve a kereskedelemben kapható alágyújtóssal gyújtsuk be. Soha
ne használjunk éghető folyadékot (pl. petróleum, gázolaj, benzin) a tűz élesz-
tésére, mert súlyos robbanás és sérülés lehet a végeredmény. A tűzre dobott
háztartási hulladék nagymértékben szennyezi a környezetünket és károsítja
egészségünket, és életveszélyes állapotot idézhet elő otthonunkban. 

A kémények fokozott igénybevételnek vannak kitéve (korrózió, fagy,
dinamikus hőterhelés, lerakódások), ezért elengedhetetlen a kémények
rendszeres ellenőrzése, ezek során ugyanis a hibák felderíthetőek, meg-
szüntethetőek, a tragédia pedig megelőzhető.

Szilárd tüzelésű tüzelő- és fűtőberendezés esetén legalább évente, gáz
tüzelésű berendezés esetén legalább kétévente kell a kémény tisztítását és
ellenőrzését elvégeztetni.

Környezetünk védelme, egészségünk megóvása és a biztonságos fűtés
érdekében kiemelkedő jelentőségű, hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz
használható tüzelőanyagokkal fűtsünk, a kémények ellenőrzését és tisztí-
tását pedig szakemberrel végeztessük el.

A nem megfelelő tüzelőanyag-választás és a kéménykarbantartás hiá-
nya következtében megnőtt azoknak a kéménytüzeknek a száma, ame-
lyek szilárdtüzelésű fűtőberendezésekkel felszerelt lakóingatlanban kelet-
keztek. Feltehetően a fűtési költségek csökkentése érdekében sokan ott-
honi fűtőberendezéseikben – így például a kandallóban, a cserépkály-
hában, a vegyes tüzelésű kazánban és a szenes kályhában – égetik el a
háztartásban felgyülemlett hulladékokat. Szilárdtüzelésű fűtőberendezés-
ben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen,
száraz fahulladék égethető el. A tüzelőberendezések használatát szabá-
lyozó kormányrendelet megsértőivel szemben a környezetvédelmi ható-
ság eljárást indít és bírságot szabhat ki, hiszen a háztartási hulladékok ott-
honi fűtőberendezésben való elégetése során olyan mérgező anyagok sza-
badulhatnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új,
mérgező vegyületeket létrehozva és a levegőbe kerülve a környező talaj-
ba, a növényzetbe és az élővizekbe is beépülnek. A mérgező anyagok az
emberi szervezetbe bekerülve légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak,
elősegíthetik rosszindulatú betegségek kialakulását, károsíthatják a vesé-
ket, elpusztíthatják az agysejteket, esetleg a tüdőt és a májat is megtá-
madhatják.

https://www.youtube.com/watch?v=4pP0KWpaEd0
Székely Attila tű. alezredes

Kérjük, támogassák munkánkat továbbra is,
köszönjük!!!!!

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 telefonszámon.

Cégek támogatást is várjuk, az ő esetükben
igazolást kiállítunk a támogatásról, hogy azt
később adózásukban fel tudják tüntetni!

November hónapban is több eseményhez
kaptunk riasztást káresetekhez. 

Beavatkozásaink:
November 2-án a Harcsa utcába vonultunk.

A bejelentés szerint egy beteg férfi telefonja ki
van kapcsolva nem tudják elérni. 

A helyszínen volt a bejelentő féltestvére, aki
a zárt kapun nem tudott bemenni, kintről látta,
hogy „ment” a tv.

A helyszínre kiérve a kaput rongálás nélkül
kinyitottuk, a bejárati ajtón kopogtunk, amire a
szépkorú úr felébredt.

Szerencsére semmi baja sem volt, csak el-
aludt és a telefonja le volt merülve.

A ráckevei kollegákat kiérkezés előtt az

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

November  hónapban  történtek
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ügyelet visszafordította, tűzoltói beavatkozásra
nem volt szükség.

Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1
13-án hajnal 2 óra 58 perckor kaptunk ri-

asztást, ahová 4 fővel vonultunk.
A lakóingatlanban 2 fő tartózkodott, akik ki-

érkezésünk előtt ki tudtak jönni a romok alól.
Egy fő súlyos égési sérüléseket szenvedett, akit
a kiérkező mentőegységek elláttak, állapotát sta-
bilizálták és kórházba szállítottak.

Egységünk egy gázpalackot kihozott, amely
nem sérült. 

Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1
14-én kora délelőtt a vasárnap hajnali káreset

helyszínére kellett ismét kimennünk a rendőr-
ség kérésére. A rendőrség, illetve a Katasztrófa-
védelem Műveleti Szolgálata (Pest KMSZ) szem-
lét tartott, hogy megállapítást nyerjen, mi is tör-
ténhetett hajnalban.

Egy erőgép és egységünk tagjai segítségével
a romokat átvizsgáltuk, a veszélyes falrészeket
lebontottuk. A romok alól további 2 darab gáz-
palackot kihoztunk.

18-án 18:51-kor kaptuk a riasztást Dömsöd
Felső-Dunapartra. Jelzett helyen a szén-mono-
xid érzékelő bejelzett. Az épület fürdőszobájá-
ban a gáz cirkó közelében jelzett az érzékelő, 300
PPM értékkel. 

Egységünk kiérkezésekor 120 PPM értéket
tudott mérni a fürdőszobában. A gázszolgáltató
munkatársai és Sziget/2 is érkezett a helyszínre. 

Személyi sérülés nem történt, mindenki jól
van, a lakók az ingatlant elhagyták. Riasztott
szerek: Pest KMSZ, Dömsöd ÖTE/1

115. esemény: 21-én 07:31-kor kaptuk a ri-
asztást: Dömsöd, Középső-Dunaparton egy autó
kigyulladt, az oltását megkezdték. 

Kiérkezésünkkor a gépkocsit áramtalanítot-
tuk, hőkamerával átvizsgáltuk, és egy gyorsbea-
vatkozó sugárral a gépkocsi alját, ahol a tűz
volt, visszahűtöttük, és a szigetelésben keletke-
zett izzásokat megszüntettük. 

Riasztott szerek: Keve/1, Dömsöd ÖTE/1
Mindenkit hazavárnak!
Minden esetben megfelelő műszaki állapotú

járművel közlekedjünk, és főleg az út- vagy a lá-
tási viszonyoknak megfelelően, valamint a közle-
kedési szabályokban meghatározott sebességgel!

Kérjük, figyelmesen vezessenek!
Lassan megjön a tél és ideér a hideg levegő,

valamint a csapadék is, de már ködös időre is
lehet számítani.

Ne feledjük el, tartósan 5-7 Celsiusoknál vagy
az alatt már a nyári gumi nem ad megfelelő ta-
padást, így aki még nem tette, az minél előbb
cseréltesse vagy cserélje le téli gumira azokat.

Az egyik fő ok, hogy a nyári gumi a téli hideg
idő hatására megkeményedik, és elveszíti a meg-
felelő tapadását, ezáltal megnövekszik a fékút,
és balesetveszélyes lehet a használata. 

A másik az, hogy a téli gumi nem csak össze-
tételében, hanem kialakításában is különbözik a
nyári gumitól. Balesetmentes közlekedést kívá-
nunk mindenkinek!

Hasznos tanácsok az ünnepekre
November 27-én vasárnap gyújtottuk meg az

adventi koszorú első gyertyáját, ezzel elkezdő-
dik az ünnepi készülődés, a várakozás időszaka.
Ha azonban nem biztonságos koszorút veszünk
vagy készítünk, esetleg nem megfelelő helyre tesz-
szük az adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a
baj, amikor már csak a tűzoltók segíthetnek.
Ősszel és télen naponta több lakástűzhöz ri-

asztják a tűzoltókat átlagosan, mint az év más
időszakában. A lángok legtöbbször egy-két négy-
zetméteren pusztítanak, de naponta két-három
lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, kétnaponta
meghal valaki lakástűzben, holott ezek a tragé-
diák könnyen megelőzhetőek lennének. 

A hétvégén otthonunkat egy tűzveszélyes
dekorációval, az adventi koszorúval egészítjük
ki. Mindegy, hogy mi magunk készítjük el a ko-
szorút, vagy készen vásároljuk azt, a legfonto-
sabb, hogy a gyertyák alatt legyen egy nem ég-
hető alátét. Az elmúlt években több lakástűz ke-
letkezett az adventi koszorúk miatt. 

Nem elég, ha biztonságos egy koszorú, az
elhelyezésére is figyelni kell. A koszorú kör-
nyékén ne legyen semmilyen éghető anyag, hi-
szen a tűz könnyen átterjed a koszorúról az asz-
talon lévő tárgyakra, függönyre, ablakkeretre. A
legbiztosabb megoldás, ha csak akkor ég a ko-
szorún a gyertya, amikor a szobában tartózko-
dunk. Sose hagyjuk az égő gyertyákat felügye-
let nélkül.

A lakásban lévő, egyre több műanyagot tar-
talmazó tárgy és bútor miatt gyorsabban terjed a
tűz, mint ötven évvel ezelőtt, és több mérgező
füst is keletkezik. Minél hamarabb észrevesz-
szük, hogy kigyulladt valami a lakásban, annál
nagyobb eséllyel tudjuk saját kezűleg eloltani,
több időnk van kimenekülni és a tűzoltókat hív-
ni, akik egy kisebb kiterjedésű tűz esetén több
értéket tudnak megmenteni. A tüzek korai ész-
lelésének legjobb módja, ha beszerzünk egy
füstérzékelőt.

Szilveszter és a pirotechnikai eszközök
Szilveszter éjjel az országban átlagosan 50

tűzeset keletkezik tűzijátékok miatt. Jellemzően
csak kisebb tüzek alakulnak ki, mégis minden
évben előfordulnak többmilliós kárral járó ese-
tek. A leggyakrabban fenyők, tuják és szemét-
tárolók gyulladnak ki, de nem ritka az sem,
hogy egy rakéta erkélyre repül, vagy szoba ab-
lakán jut be és tüzet okoz. Íme 21 tanács, hogy
ne kelljen a tűzoltókkal szilvesztereznünk:

Ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, pia-
con vagy csomagtartóból. Ezek nem felelnek
meg a hazai előírásoknak. 

Egy silány minőségű illegális tűzijáték okoz-
ta sérülés kezelése vagy egy lakástűz utáni
helyreállítás sokkal költségesebb, mint ameny-
nyit megspórolnánk vele.

A szilveszteri tűzijátékokat december 28. és
31. között lehet megvásárolni az árusítóhelyek
valamelyikén. Ezeket a rendőrök és a tűzoltók is
folyamatosan ellenőrzik. Itt szakképzett árusok-
tól vásárolhatunk minőségi tűzijátékokat.

Petárdát sehol se keressünk, ezeket árusítani
és használni is tilos.

A megvásárolt tűzijátékot otthon ne tegyük a
kazán, kandalló, cserépkályha, hősugárzó mel-
lé, mert a nagy melegtől idő előtt elindulhatnak.
Olyan helyre zárjuk el ezeket, ahol nem éri őket
károsodás, csapadék, napfény vagy sugárzó hő.

Ne felejtsük az autóban a tűzijátékokat. Ke-
lenföldön azért égett ki teljesen egy kocsi a na-
pokban, mert az autóban hagyott tűzijátékok idő
előtt működésbe léptek.

Csak úgy mozgassuk vagy szállítsuk ezeket,
hogy a kanóc vagy gyújtóhely védősapkája a
helyén van.

Ne tegyük olyan helyre, ahol a gyerekek vagy
a házi kedvencek hozzáférnek.

Ne tegyük olyan helyre sem, ahol nedvessé-
get, párát kapnak. Ha valamelyik mégis nedves
lett, miután megszáradt se használjuk fel, mert
jó eséllyel hibásan fog működni.

Ne tároljuk a tűzijátékokat együtt más tűzve-
szélyes anyaggal: benzinnel, gázolajjal, hígító-
val, festékkel.

A tűzijátékok eredeti kialakítását, formáját
megbontani, szétszerelni, átalakítani nem sza-
bad. A tűzijátékok akkor működnek megfelelő-
en, ha elégnek és ezzel megsemmisülnek. Min-
denféle átalakítás változtat ezen a megfelelő
működésen, és balesetet vagy tüzet okoz.

Minden tűzijátéknak van egy használati uta-
sítása. Ez tartalmazza, hogy hova helyezzük,
hol gyújtsuk meg az adott tűzijátékot, illetve azt,
hogy mekkora védőtávolságot kell betartani.
Olvassuk el ezt és tartsuk be a védőtávot.

Teljesen mindegy, hogy milyen tűzijátékról
van szó, ne irányítsuk emberekre, állatokra, nö-
vényekre, járművekre, épületekre. A legjobban
akkor járunk el, ha úgy tesszük le őket, hogy
még hibás működés esetén se okozzanak kárt.

Erős szélben ne használjuk fel őket.
Ne tűzijátékozzunk, ha fogyasztottunk alko-

holt. A rakétákat vetőcsőből vagy üres pezsgős-
üvegből indítsuk. A vezetőpálca a rakéta része,
ami elrepül a rakétával. Soha ne indítsuk kéz-
ből. Rakétát ne indítsunk fák, villanyvezetékek
alól, vagy közvetlenül épületek mellett.

A telepeket sík talajra helyezzük.
Az elhasznált tűzijátékok maradványait ne

dobjuk azonnal kukába. Minden évben kigyul-
lad néhány kuka, a mellette parkoló autó vagy
ház azért, mert még forrón dobják ezeket kuká-
ba. Társasházak ablakából, erkélyeiről ne indít-
sunk el semmilyen tűzijátékot! Menjünk le az
utcára, és a házaktól távolabb működtessük őket.

Ne feledkezzünk meg a házi kedvencekről.
Figyeljünk rájuk és ne kössük meg őket. Tavaly
egy kutya annyira megijedt, hogy a tűzoltóbú-
vároknak a péceli Csúnya-tó jegéről kellett le-
menteniük. Volt olyan is, hogy egy ház és a mel-
lette álló garázs közé szorult a kutyus. A tűzol-
tóknak kellett megbontaniuk az épületet, hogy
ki tudják szabadítani a rémült állatot.

Szilveszter éjjel az év többi napjához hason-
lóan a hivatásos, az önkormányzati, a létesít-



XXXII.  évfolyam  12.  szám 7

Kedves Ismerőseim, nálam Gyógyulók!
Van egy szívügyem. A gyerekek. Akik kicsit

régebben ismertek, tudjátok, hogy a dömsödi
Gyerekházban tartok foglalkozásokat. Viszont
sokan nem tudjátok, mi is a Gyerekház. Szép
hosszú nevén Kisherceg Biztos Kezdet Gyerek-
ház. Biztos kezdetet ígér. 3 év alatti gyerekeket
és szüleiket várja nyitott kapukkal minden nap.
Mindenkit, térítésmentesen. Itt szeretettel vár-
ják őket, télen meleg van, nyáron kellemes hű-
vös. Lehet beszélgetni, tapasztalatot (és babaru-
hát) cserélni, játszani, társaságot találni, de akár
fürödni és mosni is. Finom tízórai is van, és ked-
ves, értékes programok. Nyáron lángossütés, ál-
latsimogatás, ugrálóvár, ősszel-télen kézműves-
kedés, Mikulás és karácsony, farsang, majd ta-
vasszal a húsvét, sőt még ballagás is szokott lenni. 

Ebbe a miliőbe illesztettük be Mucsi Edina
vezetővel, pszichológus szakemberrel (ha jól szá-
molom, 5 éve) a Zsuzsivonatnak keresztelt mon-
dókás alkalmakat. Ezt szakemberként és anya-
ként állítottam össze. Figyelve az egyensúlyfej-
lesztésre, a beszédindításra, anya-gyerek kap-
csolat építésére, a közösségépítésre, a játék meg-
élésére. Olyan program ez, aminek fontos része
a közös figyelem, a testtudat kialakítása, az érin-
tések, a szemkontaktus, az egyéni és közösségi
élmény. Nincsenek eszközök, csak mi vagyunk,
és a népdalok, és játékok, kacagó, síró és bealvó
gyerekek. Nagy szeretettel készülök minden al-
kalomra, és hatalmas élmény, mikor a tipegők
meglátnak és húzzák anyát játszani. Jönnek és
mosolyognak, csillogó szemmel hallgatják és ma-
gukba szívják a játékokat. Ég a gyertya ég, El ne
aludjék, Aki lángot látni akar Mind leguggoljék.
Ezzel az énekkel kezdünk minden héten. Mind
leguggolunk. Gyerekekké válunk, nem lesz köz-
tünk különbség. Egyformák leszünk, és ekkor
valóban meglátjuk a lángot – egymás szemé-
ben, a gyerekekében, és ez olyan melegséget ad,

amit nem kaphatsz meg máshol, csak a közös
játékban.

Ha számotokra is értékes ez a ház, a progra-
mok, amit csinálunk, találtok nálam a rendelő-
ben számlaszámot, csekket. A ház nem magától
megy, a meleg, a tízórai, a játékok sajnos nekik
is pénzbe kerülnek. Szép adventot kívánok min-
denkinek!

Szűcs-Balázs Zsuzsanna gyógytornász

Nagyon szépen köszönjük Zsuzsinak a ked-
ves sorokat. És köszönjük az évek óta végzett
elhivatott munkáját. Tényleg nagyon jók a mon-
dókázós alkalmak, minden kisgyerekes szülőt
bátorítok, hogy jöjjenek és próbálják ki. A Gye-
rekház nevében kívánunk mindenkinek Áldott
Karácsonyt és Boldog Új Évet.

Természetesen a Kisherceg Gyerekház 2023-
ban is szeretettel várja a kisgyermekes csalá-
dokat egész évben. 

Mucsi Edina 
Gyerekház-vezető

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

A Gyerekházról írták…

ményi és az önkéntes tűzoltók is készenlétben
vannak. Ha tűz keletkezik, próbáljuk a saját testi
épségünk veszélyeztetése nélkül eloltani, és
hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósága

A 2022-es évben utolsó cikkem már az
ünnepek előtt, itt szeretnék jómagam és az
egyesületünk tagsága nevében is mindenki-
nek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánni!

Ha kéményseprőre lenne szüksége:
1818 telefonszámon a 9-es, majd az 1-es mel-

léken lehet időpontot foglalni!
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-

lentést tesz, azt minden esetben a 112-es vagy a
105-ös számon tegye meg legelőször.

A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár em-
beri életbe is kerülhet! Ha baj van: 112 vagy 105.

Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segít-
se 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 webolda-
lunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.web-
node.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com
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A lap novemberi számában a karácsonyi felkészülésről és az ajándékvá-
sárlás bonyodalmairól, valamint a jogorvoslati lehetőségekről szóltunk, mi
a teendő, ha már megtörtént a baj, valamilyen nem várt esemény történt.

Nézőktől, ügyfelektől tudjuk, hogy aki pénzügyileg megengedheti ma-
gának, a számára terhes hagyományok helyett a téli sportolással kapcso-
latos külföldi karácsonyozást, szilveszterezést vagy akár a kettőt együtt
választja. Az utazási irodák tapasztalatai szerint vannak visszatérő utasok
és új jelentkezők is. Mindig van az utazási kockázatokat is vállaló egyéni
utas, de a „neten” is elérhető videók bizonyítják, hogy a karácsonyi és/vagy
szilveszteri programok sikeresebbek a csoportos utazók körében, és ami
nagyon fontos, nem kell egyénileg társaságról gondoskodni, mert az utaz-
tató a helyi körülmények és lehetőségek ismeretében elvégzi a szervező
munkát.

Nagyon fontos, hogy aki külföldön tölti a karácsonyt vagy az újévet,
azonosuljon azzal a ténnyel és a szokásokkal is, hogy – bár különböző
időpontokban ünnepelik – a szilveszter még csak hasonlíthat a hazaihoz,
de a karácsony szinte biztosan nem. Például több országban a régi naptár
miatt a keleti ortodox karácsonyt 2023. január 7-én, szombaton ünnepelik,
az ortodox újévet 2023. január 14-én, 13 nappal később, mint a keresztény
világban. A világ nagy részén és Magyarországon is használt Gergely-
naptár és a Julián-naptár eltérése miatt a pravoszláv újév szilvesztere
január 13-a, az ortodox újév pedig január 14-e.

Ázsiában a Holdújévet ünnepelik, melynek időpontja változik, január
23-a és február 23-a közé esik. Több ázsiai országban használják a Gergely-
naptárt, de az ünnepeket a több ezer éves szokások szerint tartják meg. Az
utazásszervezővel érdemes tisztázni, mire számíthatunk a költséges kül-
földi utazás során, mennyiben valósulhatnak meg a külföldi karácsonyo-
zással és a szilveszterezéssel kapcsolatos terveink és elképzeléseink?

Maradandó élmény és emlék lehet valamely afrikai vagy más egzoti-
kus országban a helyiekkel közösen tartott zenés-táncos szilveszterezés,
ahol velük együtt búcsúztathatjuk az elmúlt évet és köszönthetjük az újat.
Az alábbi linken elérhető 10 perces folklór videó 2015-ben készült az afri-
kai Dakarban, Szenegál fővárosában. A videót Szilasi Ildikó Afrika-szak-
értő, az Utazz Afrikába Utazási Iroda alapító ügyvezetője bocsátotta a lap
rendelkezésére:

https://www.youtube.com/watch?v=KChTZQZrqz8&ab_channel=Ut
azzAfrik%C3%A1baUtaz%C3%A1siIroda

Akár csoportban, akár egyénileg utazik valaki, nem mellőzhető az úti cél
kiválasztása. Ehhez segítséget nyújt a Külgazdasági és Külügyminisztéri-
um Konzuli Szolgálatának az utazásra nem javasolt országok és térségek
jegyzéke, valamint az egyes országok biztonsági besorolásáról szóló, fris-
sített tájékoztatása. 

Elérhető a https://konzinfo.mfa.gov.hu portálon.

I. Utazásra nem javasolt országok és térségek:
A járványveszélyen kívül az I. kategóriában a listán szereplő országok-

ban vagy térségekben válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cse-
lekmények, zavargások, természeti katasztrófák, betegségek vagy egyéb,
a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető események tapasztalha-
tók, ezért nem javasolt az utazás. Utazási célként ne válasszunk I. kate-
góriába sorolt országokat, térségeket, mert a személyi védelem nem bizto-
sítható, és bizonyos biztosítások sem érvényesek. Az utóbbiról a biztosító
társaságok adnak tájékoztatást.

Térségnek értelmezzük a megnevezett országnak a konzuli hirdetmény-
ben meghatározott területét. A térségekre példa a magyar utazók által ismert

Egyiptomban a Sínai-félsziget (kiejtése hely-
ben: Színai) északi és középső része 2013. 09.
27-e óta, valamint az egyiptomi-líbiai, illetve az
egyiptomi-szudáni határtérség 2022. 09. 21-e
óta, továbbá Törökország szíriai határ menti tar-
tományai: Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanliurfa,
Mardin, Sirnak 2016. 04. 05. óta.

Egyiptom és Törökország egyéb területei
fokozott kockázattal látogathatók.

Nem javasolt országra példa az egykori mun-
kavállalók által ismert Líbia 2012.08.10-e óta.

II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek kate-
góriája:

Járványveszély, háborús fenyegetettség, terrorista támadások veszélye
vagy más rendkívüli körülmény miatt a biztonsági helyzet nem megfe-
lelő. Magyar állampolgárok konzuli védelmét csak részlegesen vagy csak
rendkívüli nehézségekkel lehet biztosítani. 

III. Legenyhébb biztonsági besorolási kategória:
Az ide sorolt országok közbiztonsága, biztonsági kockázatai, általános

szabályrendszere, jellemző viszonyai, közszolgáltatásai hasonlítanak a
magyarországi helyzethez.

A Konzuli Szolgálat tájékoztatásának figyelembevételével a t. Olvasó
dönt a kiválasztott célországba történő utazásról vagy az út elhalasztásá-
ról. A külföldre utazás egyéni felelősség körébe tartozik. A tájékoztatóban
foglaltakon kívül célszerű az utazásszervező tapasztalatát és véleményét
is figyelembe venni.

https://www.youtube.com/watch?v=KChTZQZrqz8&ab_chan-
nel=UtazzAfrik%C3%A1baUtaz%C3%A1siIroda

A Konzuli Szolgálat javaslata az utazóknak:
• Regisztráljanak konzuli védelemre a Konzinfo Ügysegéden
https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu
• Az utazók kössenek mindenre kiterjedő utasbiztosítást (baleset-, pogy-

gyászbiztosítást) és speciális biztosítást, ha búvárkodnak, hegyet
másznak,

• Az utazók olvassák el a Konzuli Szolgálat utazási tanácsait,
• Az utazás során mindenkor kövessék a helyi hatóságok utasításait.

Alkalmazott jogszabályok:

2001. évi XLVI. törvény a konzuli védelemről
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonat-

kozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgál-
tatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

A COVID-19 világjárvány nem szűnt meg, megbetegedések ez idő
szerint is előfordulnak, ezért első dolgunk az legyen, hogy tájékozódjunk
a kiválasztott célországba történő beutazás feltételeiről egészségügyi vo-
natkozásban. Ezt az utazás időpontja előtt egy héttel, de legalább néhány
nappal előbb ismételjük meg. Csoportos utazás esetén, vagy ahol valami-
lyen utazási szolgáltatást, illetve utazási csomagot rendeltünk, az utaztató-
tól is lehet érdeklődni.

Járványügyi veszélyhelyzetben vagy ilyen helyzetről tájékozódhatnak
az ÁNTSZ honlapján: www.antsz.hu. Nemzetközi oltásokkal kapcsola-
tos információ az Országos Epidemiológiai Központtól szerezhető be:

www.oek.hu, telefon: +36-1-336-76-83.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

2022. DECEMBER – DECEMBER – DECEMBER –
DECEMBER – DECEMBER!!!

KARÁCSONY 2022 és ami a tv-mûsorból kimaradt
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A FIX TV Vállalkozások és Vásárlók című műsorában 2022. május
12-én képernyőre került a „Gyógyszerész tanácsai utazóknak” című mű-
sor, melyben külföldi utazásokkal kapcsolatos tanácsokat hallgathatnak
meg. Témák: felkészülés külföldi utazásra az utazás kezdete előtt 6-8 hét-
tel, trombózis veszélyei és megelőzése légi és autós utazás esetén, gyógy-
szer külföldre vitelének lehetőségei, szédülés buszon, autóban, hajón, re-
pülőn, kötelező és ajánlott védőoltások, úti patika, fertőzésveszély, ma-
gassági betegség. Egészségügyi felkészüléshez elérhető könyvek: „Zseb-
doktor utazóknak” és az „Utazás – egészség utazóknak”. A műsor vendé-
ge volt dr. Szarvasházi Judit gyógyszerész, a Patika Magazin főszerkesz-
tője. A tv-műsor elérhetősége: YouTube – Vállalkozások és Vásárlók –
2022.05.12.

Figyelemre méltóak a ma már gyakorinak nevezhető év végi céges ren-
dezvények. A megfigyelés szerint a néhány fős mikrovállalkozásokra és a
családi vállalkozásokra nem jellemző, de a 8-10 főt vagy több munka-
vállalót foglalkoztató vállalkozásoknál – ha pénzügyileg megengedhetik
maguknak – gyakrabban előfordul. A szerző ügyvédként, mint a vállal-
kozás jogi képviselője sok rendezvényen vett részt. Ezeknek a rendezvé-
nyeknek a tanulságát, mottóját a magyar közmondással lehet kifejezni:
„Ahány ház, annyi szokás”. Így tartja a közmondás, azaz mindenki más-
képpen gondolja, de lehet profi rendezvényt is szervezni, és nem biztos,
hogy többe kerül. A közmondás céges alkalmazása az, hogy ahány cég,
annyiféle módon tartják jónak a lebonyolítását. A cégeknél a szervezés
nem tanulmányok alapján  történt, inkább a tapasztalatra és a szokásokra
épült. A rendezvényszervezés államilag elismert OKJ-s szakmának szá-
mít, tanfolyam és a vizsga van az új képzési rendszerben is. 

Ha a cégeknél javítani akarják a rendezvényszervezési munkát – amely
időszakos feladat ugyan, de nem csak az év végi céges rendezvényeket,
hanem az évközi üzleti kapcsolatokat is magában foglalja – legalább a leg-
fontosabb szabályoknak érdemes könyvből utánanézni. Dr. Sille István
ILLEM, ETIKETT, PROTOKOLL című és Görög Ibolya PROTOKOLL
AZ ÉLETEM című könyvében található több olyan fejezet, melynek tar-
talma az egyszerűbb céges rendezvények szervezése során is hasznosít-
ható. A céges év végi rendezvény szervezésével – különösen, ha azon külső
meghívott és megajándékozott vendégek is részt vesznek – érdemes kép-
zett, hivatásos rendezvényszervezőt vagy legalább tanácsadót megbízni. 

A rendezvények általában jó hatással vannak a munkahelyi légkörre,
érdemes ebéddel vagy vacsorával összekapcsolt rendezvényt szervezni.
Külföldön a tulajdonosok vagy a cégvezetők az év során többször is tar-
tanak munkahelyen kívüli, étkezéssel összekapcsolt összejöveteleket,
melyeken a vezetők kötetlen beszélgetés során a vállalkozás dolgait is
megbeszélik a munkatársakkal. Ilyen rendezvényeken munkatársi javas-
latokat is megvitatnak.

A hazai rendezvényeken a vezetők általában ismertetik a vállalkozás
elmúlt évi eredményeit, erőforrásait, problémáit és a következő évi ter-
veket. Ügyeljünk a költségekre, a céges rendezvényekre fordítható összeg
mértékét érdemes a könyvelővel vagy a cég pénzügyi tanácsadójával
megbeszélni.

A hazai év végi céges rendezvényeknek része lehet – ha úgy szervezik
– a meghatározó ügyfelek, az üzleti partnerek és a megrendelők képvise-
lőinek meghívása, valamint megajándékozása az eddigi hasznos együtt-
működés köszönetének és a további fenntartásának érdekében.

A t. Olvasók ismerkedjenek meg az ügyvédi gyűjteményből származó
néhány tanulságos esettel, melyet az érintetteknek az adott körülmények
között nem mindig sikerült jól rendezni:

Ha a munkavállalók ajándékozzák meg a főnököt, azt mindig együtte-
sen tegyék, közösen adják át, a köszöntésben hivatkozzanak a közös aján-
dékozásra, csatoljanak mellé az alkalomhoz illő, legalább képeslapot, min-
den munkatárs aláírásával, és az ajándék ne legyen nagy értékű, ne érezze
a megajándékozott, hogy azt valamivel viszonoznia kell.

Üzleti partnerek számára átadott ajándék mellé képeslap helyett az
ajándékozó vezető névjegykártyáját csatolják. Még az ajándék vásárlása

előtt érdemes tisztázni, hogy az üzleti partnernél nincs-e hivatalból, sza-
bályzatokban korlátozva az ajándékozás mértéke, illetőleg nincs-e meg-
tiltva annak átvétele? Kellemetlen lehet a helyzet, ha a megajándékozott-
nak külső vendéglátó helyen kívánjuk átadni az ajándékot, de a tiltás miatt
ott sem fogadhatja el.

Elegánsabb, ha a becsomagolt ajándékot papírtáskában is elhelyezzük,
így adjuk át a megajándékozottnak. Ha valakiről – akár munkatársról vagy
üzleti partnerről – tudni lehet, hogy az egészségi állapota miatt nem fo-
gyaszthat alkoholt, ilyen ajándékot ne adjunk át számára azzal a felmentő
gondolattal sem, hogy majd továbbadja valakinek.

Céges felirattal vagy logóval ellátott karácsonyi vagy újévi üdvöz-
lőlapot, céges borítékban elhelyezett kártyát saját nevünkben ne küld-
jünk családtagjainknak, rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek. Cé-
ges felirattal vagy logóval emblémázott reklámtárgyakat se küldjünk
saját nevünkben!

Az ajándékot lehetőleg személyesen adjuk át, legfeljebb a vezetők kö-
zötti – általában naptárakat, céges vagy nem céges határidőnaplókat, jegy-
zetblokkokat, emblémázott tollakat tartalmazó – általában kölcsönös aján-
dékozás történhet céges kézbesítő vagy futárszolgálat útján. 

Általánosan az ajándék legyen alkalmas valamilyen konkrét célra, a
megajándékozott azt tudja használni személyesen vagy cégesen a mun-
kájához. 

A karácsonyra való készülődés során történhetnek nem várt események
– legtöbbször védett helyen, a lakásban –, melyeket háztartási balesetek-
nek nevezünk. Lakáson belül is a konyha a legveszélyesebb hely. Történ-
hetnek égési sérülések, forrázásos balesetek, szúrt-vágott sebek,  szem-
sérülések, horzsolást okozó elesések lépcsőn, elcsúszások konyhában és
takarításkor, áramütések gyakran a karácsonyfa fényfűzértől és a rosszul
szigetelt dugaszolóvillától, szabadidős, illetve barkácsolásból eredő bale-
setek, utóbbi sokszor a karácsonyfa-állítással kapcsolatos. Ha van otthon
sebtapasz, kötszer, fertőtlenítő, elsősegély keretében lehetséges az öngyó-
gyítás, súlyosabb esetben és halszálka balesettel az orvosi ügyeletet kell
felkeresni.

Tisztelt Olvasóimnak kellemes karácsonyi ünnepeket és munkájuk-
ban sikeres, eredményes új esztendőt kívánok! Megköszönöm egész
évi megtisztelő figyelműket! Aki teheti, a 2023. évben is kísérje figye-
lemmel a FIX Televízió „Vállalkozások és Vásárlók” című műsorát,
amely visszanézhető a YouTube oldalon a műsor címének beírásával.
A műsorban olyan témák szerepelnek, melyek a vállalkozókat érdek-
lik vagy érdekelhetik.

Budapest, 2022. december
Dr. Csanádi Károly

jogász, tanár, okl. fővállalkozó
európai uniós kkv-tréner

műsorvezető-szerkesztő a FIX TV-ben

FIX TELEVÍZIÓ
Vállalkozások és Vásárlók műsorában

az ismertség növelése céljából 
25 percben bemutatható 

vállalkozói portré
valamint 

dömsödi vállalkozások története és eredményei.
E-mail: info@fixhd.tv
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Pontyhalászlé cseresznyepaprikával
Hozzávalók: 1 egész tisztított ponty (1,2-1,5 kg-os), só, 1 kisebb

kárász vagy keszeg (25-30 dkg), 2 fej vöröshagyma, 2 evőkanál fű-
szerpaprika, 1 evőkanál paprikakrém, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom,
2-3 cseresznyepaprika.

Elkészítés: A tisztított, kizsigerelt ponty fejét éles késsel levágjuk,
törzsét ujjnyi vastagra, patkókra szeleteljük, sózzuk, és félretesszük.
A halfejet, a farokrészt, a megtisztított, kizsigerelt kárászt vagy kesze-
get edénybe tesszük, rászórjuk a nagyobb darabokra vágott vörös-
hagymát, és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje.

Ha felforrt, közepes tűzön 15 percet főzzük, kivesszük belőle a hal-
darabokat, hagyjuk kicsit hűlni, a húst leszedjük a csontról, visszatesz-
szük a lébe, és botmixerrel összeturmixoljuk vagy szitán áttörjük.

A levét, ha kell, annyi vízzel pótoljuk, hogy 1,5 liter legyen, fel-
forraljuk, beleszórjuk a fűszerpaprikát, hozzáadjuk a paprikakrémet,
sózzuk, és közepes tűzön még 5 percet főzzük.

Ekkor beletesszük az előkészített halszeleteket, beleszór-
juk a karikákra szeletelt zöldpaprikát, paradicsomot, a
megmosott cseresznyepaprikát egészben, és köze-
pes tűzön további 10 percet főzzük. Végül sóval
utánízesítjük, lehúzzuk a tűzről, 10 percet pihen-
tetjük, és forrón tálaljuk. Friss házikenyeret kí-
nálunk hozzá.

Töltött káposzta
Hozzávalók: 1 kg darált hús, 15 dkg rizs, piros-

paprika, bors, só, 2 tojás, 3-4 csík oldalas, 1,5 kg sa-
vanyúkáposzta, 10-12 db savanyúkáposzta-levél, liszt.

Elkészítés: A darált húst, rizst, pirospaprikát 2 tojással,
valamint sóval, borssal jól összegyúrjuk. A lábas aljára rakjuk
az oldalasdarabokat, rászórunk egy kis káposztát. Az összegyúrt húst
lazán levelekbe csavarjuk, és a káposztára helyezzük. Megszórjuk liszt-
tel, pirospaprikával, majd ismét káposztát teszünk rá. Ezután annyiszor
ismételjük meg, míg el nem fogy az alapanyagunk. Felöntjük vízzel
(esetleg abalével), és feltesszük főni. Forrástól számítva kb. 2 órát lassú
tűzön főzzük.

Töltött karaj gazdag körettel
Hozzávalók: 4 szelet sertéskaraj, 10 dkg csirkemáj, 1 keményre főtt

tojás, 10 dkg kemény sajt, 1 tojás, 2 kifli, 1 cs. petrezselyemzöld, őrölt
feketebors, ételízesítő, só, olaj. A körethez: 1 kg krumpli, 1 kg vegyes
zöldség, 10 dkg vaj, só.

Elkészítés: Megmossuk és felszeleteljük a húst. Megszárítjuk és
vékonyra klopfoljuk. Megszórjuk a szeleteket ételízesítővel, és for-
ró olajban 2 percig sütjük mindkét oldalukat.

A töltelékhez felcsíkozzuk a májat. Olajban 3 perc alatt meg-
pirítjuk, majd megszórjuk aprított petrezselyemzölddel.

Finomra törjük villával a főtt tojást, majd összekeverjük a felsze-
letelt kiflivel és a nyers tojással, végül pedig a májjal. Borssal és só-
val ízesítjük. Zsiradékkal kikent tepsibe tesszük a hússzeleteket, majd
mindegyikre teszünk egy-egy kanál tölteléket. Letakarjuk fóliával
és előmelegített sütőben 180 fokon 25 percig sütjük. Levesszük a
takarást, és további 10-15 percig pirítjuk. Tálalás előtt megszórjuk a
húst reszelt sajttal.

A körethez megtisztítjuk és felszeleteljük a burgonyát. Olajon
kisütjük, megsózzuk. A zöldségeket megfőzzük sós vízben, és átfor-
gatjuk olvasztott vajban.

Szilveszteri sertéscsülök sörrel
Hozzávalók: 1 nagyobb sertéscsülök (1,5-2 kg), só, frissen őrölt bors,

1 ek. mustár, 2 gerezd fokhagyma, 2 szál sárgarépa, 2 szál fehérrépa, 1
szál póréhagyma, fél dl olaj, 1 üveg sör.

Elkészítés: A megtisztított, megmosott, leszárított sertéscsülköt éles
késsel hosszában a csontig bevágjuk, a csont mellett kicsit lefejtjük a
húst, majd a húsos részt sóval, borssal, mustárral, zúzott fokhagymával
ízesítjük. A sárgarépát, fehérrépát, póréhagymát feldaraboljuk, olajozott
tepsibe szórjuk, sózzuk, borsozzuk, összeforgatjuk, ráfektetjük bőrrel
lefelé a fűszeres csülköt, és meglocsoljuk a sörrel. Alufóliával letakarva
180 fokos sütőben háromnegyedpuhára pároljuk, majd levesszük róla a
fóliát, megfordítjuk, hogy a bőrös fele legyen felfelé, és a forró sütőbe
visszatéve piros-ropogósra sütjük. A fólia levételekor tehetünk a csülök
mellé megmosott héjas apróburgonyát, és így süssük készre. Forrón
tálaljuk, friss kenyeret vagy tört burgonyát kínálhatunk mellé.

Gesztenyés kocka
Hozzávalók: 6 tojás, 6 ek. porcukor, 4 ek. liszt, 2 ek.
kakaó, 1 sütőpor, 1 dl étolaj. A krémhez: 1 cs. vaníliás

pudingpor, 2 cs. gesztenyemassza, 15-20 dkg cukor,
15 dkg vaj, 1 vaníliás cukor, 2 dl tejszínhab. A tete-
jére tejszínhab.

Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk, felverjük
a fehérjét habnak. A sárgáját kikeverjük a porcukor-
ral, majd hozzáadjuk a többi hozzávalót is. Előme-

legített sütőben készre sütjük. A pudingot a vaníliás
cukorral, tejjel megfőzzük, kihűtjük. A vajat kikever-

jük a porcukorral. Ha kihűlt a puding, összekeverjük a
vajkrémmel, gesztenyemasszával, és a végén a tejszínhab-

bal. Rásimítjuk a tésztára. Hűtőbe tesszük, kockákra vágjuk, és
mindegyik kocka tetejét tejszínhabbal, mazsolával díszítjük.

Narancsos csokikocka
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 csomag sütőpor, 30 dkg cukor, 1 tábla mo-

gyorós csoki, 1 nagyobb narancs reszelt héja, 5 dl tej, 2 tojás, 2 teáskanál
mézeskalács fűszerkeverék.

Elkészítés: A tojásokat jól kikeverjük a cukorral és a tejjel. Beleszitál-
juk a lisztet, hozzáadjuk a sütőport és a fűszerkeveréket, belereszeljük a
jól megmosott és szárazra törölt narancs héját. A csokit egy vágódeszkán
késsel durvára vagdossuk, és azt is a többihez szórjuk. Az alaposan átke-
vert tésztát egy margarinnal kikent-kilisztezett sütőformába öntjük, és
előmelegített sütőben közepes lángon kb. 20 percig sütjük, tűpróbával.
Ha a massza már nem ragad a fogpiszkálóra, akkor készen is van. Kihűl-
ve szeletelhető és ízlés szerint porcukorral megszórva máris kínálható.

Fahéjas-mézes tiramisu
Hozzávalók: 40 dkg babapiskóta, 25 dkg mascarpone, 2 cs. vaníliás

cukor, 5 dkg porcukor, 2 ek. méz, 1 dl kávé, 2 dl tej, 3 kanál rum, fahéj a
szóráshoz.

Elkészítés: Kikeverjük a mascarponét a mézzel és a cukrokkal. Egy
edényben összeöntjük a tejet, a kávét és a rumot, beleforgatjuk a babapis-
kótákat, majd szorosan egymás mellé helyezzük egy tálba. Rákenjük a mas-
carponekrém felét, majd újabb sor babapiskóta és ismét krém következik. 1
éjszakát pihenjen a hűtőben, tálalás előtt fahéjjal szórjuk meg a tetejét.

Jó étvágyat és boldog karácsonyt kívánok!
Budai Ignácné

Ünnepi receptek
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Dömsödi fõszereplõk és közremûködõ a nagysikerû 
A Pál utcai fiúk produkciójában, Kiskunlacházán

Novemberben láthatta a közönség A Pál utcai fiúk első előadását a kis-
kunlacházi művelődési központban. A nagy sikerrel színpadra vitt előa-
dás különlegessége, hogy gyermekszereplők alakítják a karaktereket. Ne-
mes Nagy Anita,  a produkció művészeti vezetője a Katolikus Tv novem-
ber 22.-i „Délelőtt” című adásában elmondta, hogy 29 gyermek szerepel a
darabban, melyet a szerződés szerint 15 alkalommal adhatnak majd elő.
Az előadás megszervezése a Nemzeti Tehetség Program keretében való-
sulhatott meg. A musical rendezője: Ralbovszki Csaba, a Szabadkai Nép-
színház Magyar Társulatától, koreográfusa pedig Lackó Bálint volt. A
szereplők számára igazi GRUND a színpad, a produkció, a társulat. Sze-
retik és tisztelik egymást, fegyelmezett, közös munkájuk gyümölcse a si-
keres előadás. Megtisztelő elismeréseket tudhatnak magukénak, melyek
közül igazán különleges Molnár Ferenc unokájáé, Sárközi Mátyás íróé,
aki azt mondta, hogy ez az előadás fantasztikus, európai szintű volt! A
dédunoka, Lukin Ágnes televíziós rendezőis gratulált a produkcióhoz, je-
lenlétével nem egyszer megtisztelte azt.

Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényén generációk nőttek fel,
bátran állíthatom, hogy nincs olyan magyar ember, aki ne ismerné a lebi-
lincselő történetet. Így vagyok ezzel magam is. A Kiskunlacházán színre
vitt musical mélyen megérintett, mert két karizmatikus szereplőjét, Áts
Ferit és Nemecsek Ernőt dömsödi fiúk alakítják profi szinten.

Áts Feri szerepében Laczó Bence Mihály, Nemecsek Ernő szerepében
pedig Juhász Botond Bendegúz látható. Biztos megjelenésük, színpadi
mozgásuk, énekük már megszokott a dömsödi közönség előtt. Megkere-
sésemre szívesen válaszoltak kérdéseimre.

LACZÓ BENCE MIHÁLY végzős tanuló 
a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban

– Hogyan kerültél a produkcióba?
– A Facebook oldal hirdetései közül kidobott egy posztot, hogy szerep-

lőket keres A Pál utcai fiúkra. Én már kétszer is láttam az előadást a Víg-
színházban. Egyszer a dömsödi, később pedig a ráckevei iskolával. Ne-
kem nagyon-nagyon tetszett, ezért jelentkeztem a felhívásra. Ócsai Jutka
néni segített a felkészülésben. Két produkciót kellett előadni, egy verset és
egy dalt. Én Radnóti Miklóstól a Nem tudhatom c. verset mondtam el,
Road-tól pedig a Világcsavargó c. dalt énekeltem. A meghallgatáson még
kértek apróbb feladatokat is, nekem például kiáltani kellett egyet. A verse-
ket, produkciókat felvették, és utána onnan válogatták ki, hogy ki kerül be
a darabba és ki nem. Aztán a legelső próbán sorolták fel, hogy ki melyik
szerepet kapja.

– Te konkrétan melyik szerepet szeretted volna?
– Áts Ferit szerettem volna játszani. Nyilván örültem volna egy Boká-

nak vagy egy Gerébnek, de igazából mindennek örültem volna. Hálás va-
gyok, de ha tényleg választanom kellett volna, akkor Áts Feri. Mindkét
vígszinházi előadásban megfogott engem Áts Feri, a maga rendtudatával,
fegyelmezettségével és úgy az egész Vörösinges brigád. Nagyon-nagyon
örültem ennek a szerepnek!

– Mennyire tudsz azonosulni Áts Ferivel?
– Szeretek szervezkedni, csoportokat szervezni és irányítani. Ebben

azonosulok vele, mint a Vörösingesek vezére, de jóval-jóval kevésbé tar-
tom magam erőszakosnak, mint amennyire a színpadon Áts Feri szerepé-
ben. Kellett idő, míg rájöjjek, milyen is a jelleme, a felfogása. Ő egy nehéz
karakter. Kialakult vele kapcsolatban egyfajta sztereotípia, mert ő a Vö-
rösingesek vezére, és biztosan egy erőszakos srác lehet… De ez nem így
van! Több olyan pillanat is van, mikor nagyon is emberi vagy teljesen
szentimentális énje is megmutatkozik.

– Mikor kezdődött konkrétan a felkészülés?

– Április 1-jén egy olvasópróbával. Leültünk egy teremben, mindenki
előtt ott volt a kis szövegkönyv kirakva, kis kulacs és mindenféle replika.
Átmentünk a szövegen, de csak olvasva, és akkor még semmi dráma nem
volt benne. Utána szétvált a társaság, mert nekünk Vörösingeseknek rit-
kábban volt hétköznap próbánk. Amikor volt, akkor Bálinttal és Anitával
tánc- és énekpróbák voltak. Hétvégén jött Ralbovszki Csaba Szabadkáról,
és akkor konkrétan a jeleneteket próbáltuk, tehát a drámai részét.

– A próbákat hogyan tudtad egyeztetni a tanulással?
– Írtunk egy szerződést, amiben le volt írva több dolog, hogy nem hiá-

nyozhatunk, csakis indokolt esetben, és nem ronthatunk a tanulmányi
eredményeinken. Tudtam tartani az elvárásokat, és a programok is úgy
voltak kialakítva, hogy az nem borította fel a tanulási napirendemet. 

– Mi az, ami leginkább megfogott Téged?
– A szerepemet nagyon szeretem. Az is biztos, hogy jó baráti csoport

alakult ki már a válogatón.  Láttuk, hogy lesznek ismerősök az iskolából is,
és ez a közös produkció nagyon összekovácsolta a csapatot. Nagyon jó és
nagyon-nagyon összehangolt a társaság!

– Honnan volt a jelmez, amit viseltetek?
– Saját magunknak kellett beszerezni. Az én jelmezem egy rendőr ba-

kancs, egy zsebes nadrág, illetve egy pulcsi, ami már korábban is meg-
volt. A netről egy piros kabátot rendeltünk.

– Milyen érzést váltott ki benned, mikor lement az első előadás?
– A zártkörű premier? Elsírtam magam. Szinte mindenkit fojtogatott a

sírás – nyilván ezek örömkönnyek voltak. Amikor beálltunk a tapsrend-
hez, már mindenki nagyon nehezen tudta visszafojtani a sírását. Aztán
volt egy közös koreográfia a szülőkkel a Mi vagyunk a Grund zenéjére,
majd fogadás az aulában. Nekem személy szerint ott volt a végpont. Én
ott már nem bírtam tovább, de igazából mindannyian így voltunk vele.
Életem egyik legnagyobb élménye volt ez!

– Korábban már láthattunk, hallhattunk téged Dömsödön…
– Igen, a Ju és Zsu Társulattal A dzsungel könyvében és a Mamma mia

című musicalben. Emellett voltak, vannak községi megemlékezések, ahol
rendre részt veszünk a társulattal és nyilván az iskolánkban is. A P.U.F.
(Pál utcai fiúk) alatt még bevállaltam egy kisebb ’56-os megemlékezést
az iskolában. Az biztos, hogy a Ju és Zsu Társulatnak és Jutka néninek is
köszönhetem azt, hogy rávettem magam erre. Jól érzem magam a szín-
padon, és ezt ennek köszönhetem.

– Végzős diákként gondoltál-e arra, hogy ezen a vonalon mozogj?
– Igen! Érdeklődtem már ebben a témában. A  Pál utcai fiúk pedig csak

ráerősített. Megéreztem ennek a pályának a szépségét!

Nemecsek Ernő és Áts Feri 
jelenete

Folytatás a következő oldalon.
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JUHÁSZ BOTOND BENDEGÚZ  hatodik osztályos 
tanuló a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában

– Hogyan értesültél a válogatásról?
– Anya szólt, hogy a Facebook-on felvételt hirdetnek a Kiskunlacházi

Grund Társulatba.
– Mióta énekelsz?
– Másodikos korom óta. Mikor Balázsné Erzsike néni, az osztályfőnö-

köm meghallotta, hogy az énekhangommal kitűnök a többiek közül, azt
mondta: „Ezt a hangot nem szabad hagyni, ezt képezni kell”! Akkor Ócsai
Jutka nénit kerestük meg, és Ő tanított, tanít a mai napig énekelni. Sok fel-
lépésünk volt a Ju és Zsu Társulattal, szerepeltem A dzsungel könyvében
is. Természetesen az iskolai műsorokban is aktívan részt veszek, de éne-
keltem már Budapesten az Elizabeth c. musicalben is.

– A felkészülés alatt mi volt a legemlékezetesebb élményed?
– Amikor a csapattal együtt énekeltük a színpadon a Mi vagyunk a

Grund című dalt. Az nagyon felemelő érzés volt számomra!
– Milyen volt az első meghallgatás?
– Rendkívül izgultam, mikor anyával bementünk a terembe!

Ott Petőfi Sándor Füstbe ment terv c. versét mondtam el és egy
népdalt énekeltem. Azt kérdezték tőlem, hogy esetleg  tudok-e
még valami mást is…? „Véletlenül” nálunk volt a pendrive a
Diótörőből az Egérkirály dallamával, és azt énekeltem még
el. Aztán viszonylag hamar értesítettek levélben és hívtak
az első próbára.  Ott mondták el, hogy Nemecsek Ernő
szerepét kapom meg, és akkor volt a szöveg össze-
olvasása is. Nagyon örültem a rám osztott szerepnek!

– Főszerepet játszol. Szinte végig a színpadon
vagy. Mennyire fáradsz el?

– Feszített figyelmet kíván. A próbákon nagyon el-
fáradtunk, de amikor élesben megy a dolog, az esemé-
nyek szinte húznak magukkal. Beleolvadunk, eggyé
válunk a szerepünkkel, és már a történetben vagyunk.
Olyankor minden más megszűnik körülöttünk.

– Hogyan azonosulsz a karaktereddel?
– Hasonló korú vagyok én is, mint Nemecsek. És én

is kiállok a barátaimért, mindent megteszek értük. A va-
lóságban a Társulatban mindenki  mindenkivel barátko-
zik, így nagyon jó az összhang köztünk. A próbák során
sok vicces embert ismertem meg, és még több vicces szi-
tuációt élhettem át. Mivel A Pál utcai fiúk ötödikes tananyag,
nekem friss volt az élmény. A történet feldolgozásában nagyon
sokat segített mind irodalomórán, mind pedig a játék közben.

– Milyen egy próbanap?
– Nagyon lényeges, hogy tiszteljük meg egymást azzal, hogy a próbá-

kon se zavarjuk meg a másik produkcióját! Mikor a nagypróba volt, akkor
már reggel 9-re ott voltunk, és egész délelőtt részpróbák voltak, ahol meg-
beszéltük, mik a hibák, és azokat javítottuk. Egy órás ebédidő után össz-
próba, ami nagyon húzós volt.

– Milyen élményeket kaptál az első előadáson?
– Míg nem gördült fel a függöny, addig remegve izgultunk. Egymás

kezét szorongatva biztattuk a másikat, hogy sikerülni fog! Amint a füg-
gönyt felhúzták, csak mi voltunk és a Grund. Az előadás végén feljött a
színpadra Molnár Ferenc dédunokája, Lukin Ágnes, és azt mondta, hogy
nagyon tehetségesek vagyunk. Megígérte, hogy mindenképp szól Geszti
Péternek, hogy jöjjön el és nézze meg a darabot Kiskunlacházán. 

Mennyi időt, energiát fektettünk mi mindannyian ebbe a produkcióba,
és sikerült megvalósítani, mert nagyon klassz lett! A végén mindenki sírt
a közönség soraiban is, de ezek örömkönnyek voltak.

Az előadások egymást követik, és mi ahogy egyre többet játsszuk, na-
gyon jól összeszokunk. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család! Nagyon
szeretem a színház világát. Most ebben képzelem el a jövőmet is, és ezért
érdemes tanulni! Nagyon nagy köszönettel tartozom a nyolc hónapért
Anitának, Bálintnak és Csabának!

A produkcióban, mint a program kommunikációs munkatársa Budai
Szilvia is közreműködik. Ő több mint tíz éve a Dömsödi Hírnök tördelője,
és ugyanúgy mint a fiúk, szintén dömsödi lakos. Hogy pontosan mi is a
feladata, arról kérdeztem Szilviát.

– Nem is gondolná a laikus néző, hogy a darabbal kapcsolatos sajtó
megjelenés, a reklám  mennyire fontos eleme egy jó előadásnak. Ho-
gyan kerültél bele ebbe a munkafolyamatba?

– Marketing és kommunikációs asszisztensként ez a feladatköröm a
kiskunlacházi művelődési központban. Úgynevezett közművelődési se-
gítő tevékenységet végzek: kezelem az intézmény közösségi oldalait,
szerkesztem a plakátokat, meghívókat, szórólapokat, a rendezvények képi
anyagait, grafikai hátterét biztosítom, az intézmény elektronikus kommu-
nikációját végzem.

– A Pál utcai fiúkkal kapcsolatban pontosan ez mit jelentett, mit
kellett csinálni?

– Minden ezzel kapcsolatos megjelenést én szerkesztettem –
molinó, sajtófal, rollup, meghívó, plakátok, óriásplakátok, szó-

rólapok stb. Az arculati elemek adottak voltak, amit azonban
természetesen kis mértékben meg lehetett változtatni, és mi
éltünk is ezzel a lehetőséggel. De minden egyes változ-
tatást jóvá kellett hagyatnunk a szerzői ügynökséggel,
amellyel a szerződést megkötöttük. Ráadásul ez egy
NTP-s pályázatból megvalósuló projekt is volt, tehát két
oldalról is voltak kötöttségek, amelyeket be kellett tar-
tanunk: egyrészt kaptunk egy 40 oldalas kommuniká-
ciós útmutatót, amelyet a Nemzeti Tehetség Program
támogatásából megvalósuló programoknál kötelező
betartani, és pluszban még kaptunk egy 6 oldalas fel-
használói szerződést a szerzői ügynökség részéről is.
Tehát duplán is figyelnünk kellett arra, hogy minden
kitételnek eleget tegyünk a marketing során.

Ezenkívül én folytattam A Pál utcai fiúkkal kapcso-
latos facebook kommunikációt is.

– Mit jelentett számodra ez a feladat?
– Nem volt mindennapi feladat, az biztos. Például

most először terveztem színpadi díszletet: a farakás, a
fakerítés és a fakapu szerkesztése is az én feladatom volt,

természetesen a stáb irányítása mellett. Ennél is, mint az
összes többi feladatrésznél, nagy hangsúlyt fektettünk min-

den apró részletre: a fakapu grafikáját például deszkánként
egyesével szerkesztettem össze, hogy színében, valamint a fa

mintázatában se térjen el a mellette lévő fakerítéstől. Ezek apró-
ságoknak tűnnek, de nagyon sokat hozzá tudnak tenni a látvány-

világhoz. Szerencsére egy nagyon profi csapattal dolgozhatok együtt, így
aztán minden gördülékenyen ment.

És persze sok örömmel is járt ez a munka: jó azt látni, hogy az előadá-
sokra még mindig 1-2 nap alatt elkapkodják a jegyeket, hogy harcok foly-
nak az utolsó pótszékes helyekért, hogy a közönség igényli és nagyra
értékeli ezt az előadást.

Köszönöm a válaszokat!

A Dömsödi Hírnök Olvasói nevében kívánom, hogy a Kiskun-
lacházi Grund Szinjátszókör előadásai szeretetben, a megszokott
vastapssal záruljanak!

Vass Ilona

A program a Nemzeti Tehetség Program Támogatásával valósul meg.
A zenés játék a Proscenium Szerzői Ügynökség és Molnár Ferenc
jogörökösei engedélyével kerül bemutatásra. Molnár Ferenc örökö-
seit Magyarországon a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség
képviseli.

Fotók:
Budai
Szilvia
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Dömsöd : Csévharaszt 4:2 (3:0)
Dömsöd, kb. 80 néző
Játékvezető: Kamal Norbert, aszisztens: Posztl Krisztina
Dömsöd: Izsák – Moharos (Kerekes 61. p.), Turcsán, Dudu (Faragó 46.

p.), Szabó Z. – Oláh (Joszkin), Molnár E., Végh (Cziráky 46. p.) – Horák,
Riegel (Mosoni 46. p.),  Megyeri. Edző: Szanyó Tibor.

Nem emlékszem olyan évre, hogy valaha is játszott volna Dömsöd
Csévharaszttal. A papírforma hazai győzelmet mutatott. Ennek ellenére
nem volt sima győzelem.

Már az ötödik percben megszerezte a vezetést csapatunk. Jobb oldali
beadás után Végh Gábor helyezte a labdát a kapuba. Újabb 5 perc eltelté-
vel Horák Csaba egy formás támadás végén szerzett gólt. A félidő végén
Megyeri Félix növelte háromra góljaink számát. A második félidőben
négy játékost cserélt a biztos vezetés tudatában az edző. Ez majdnem
megbosszulta magát. A 70. percben Máté, a 79. percben Pintér szerzett
gólt az ellenfélnek. Ezután még egy gólt szereztek, de az asszisztens némi
hezitálás után lest jelzett. A nézőtérről nem tűnt lesnek. Itt szeretném meg-
jegyezni, hogy eleve két játékvezetőt küldtek a mérkőzésre, amely nyil-
ván hátrány. A bíró alig mozgott, nem tudta követni az akciókat, a part-
jelző nagyon gyakorlatlan volt. Ennek ellenére döntő hibát nem vétettek,
de sok apró tévedésük volt. Az i-re a pontot Cziráky Tamás tette fel, aki
mintegy 22 méterről megítélt szabadrúgást helyezett az ellenfél kapujába
a 89. percben. Szép lövés volt.

Szigetszentmiklós : Dömsöd 1:4 (0:1)
játékvezető: Kveták (Kőhegyi, Szilágyi)
Dömsöd: Necsász – Turcsán, Dudu, Kerekes, Szabó Z. – Joszkin

(Rösch 64. p.), Cziráky, Végh (Horák 36. p.) – Oláh, Riegel (Molnár E.
50. p.), Megyeri (Izsák 73. p.). Edző Szanyó Tibor.

Góljainkat Cziráky Tamás, Megyeri Félix, Ciráky és Megyeri szerez-
ték. Sztaskó a 84. percben szépített büntetőből. A hazaiak csak az első fél-
időben tudták tartani a szoros eredményt. A mieink a második félidőben
kinyitották a gólzsákot.

Dömsöd : Ócsa 4:0 (2:0)
játékvezető : Aszódi (Rozenbeiger, Berkes)
kb. 70 néző
Dömsöd: Necsász – Turcsán (Faragó 46. p.), Dudu, Kerekes, Szabó Z.

– Joszkin, Oláh, Molnár (Moharos 75. p.) – Horák, Megyeri (Palotai 68.
p.), Cziráky (Török 78. p.). Edző: Szanyó Tibor.

A mérkőzés kezdete előtti második helyezett látogatott Dömsödre. Né-
mi izgalommal vártuk a nézőtéren, hogy csapatunk hogyan áll helyt a jó
erőket képviselő ellenféllel szemben. Váltakozó támadások jellemezték a
mérkőzés elejét. A dömsödieknek volt több helyzete a 27. percig. Ekkor
egy megkésett becsúszó szerelés miatt a bíró büntetőt ítélt javunkra. Czi-
ráky jól helyezve a felső léc alá bevágta a tizenegyest. Ezután egy bal
oldali beadás után ismét Cziráky vette be az ellenfél kapuját. Ezúttal fejes
góllal. A 36. percben szöglethez készülődött az Ócsa. A szöglet után ismét
szöglet, de közben Dudu Gbubemit a játékvezető kiállította. Mivel nem
volt játékban a labda, a nézőtérről csak találgattunk, valószínűleg ütésért.

Szünet után Faragó jött a középhátvéd helyére. 10 emberrel is tartottuk
a lépést az ellenféllel. Némi mezőnyfölénybe került az Ócsa, azonban is-
mét a mienk szereztek gólt. Megyeri Félix elcsípett egy veszni látszó lab-
dát, majd az egyetlen lehetséges helyen vágta a hálóba. A háromgólos
vezetés már biztos győzelmet ígért. De nem érte be a csapatunk ennyivel.
A 67. percben még Molnár Erik is bevette az ócsaiak kapuját. Még ezen
kívül is volt helyzete a csapatunknak, a csereként beálló Palotai kétszer is
csak néhány centiméterrel lőtt a kapu mellé.

A mérkőzés nagy részében 10 emberrel játszó csapatunk biztos győzel-
met aratott.

Szeretném kiemelni, hogy jól játszott a csapat, időnként kimondottan

szemrevaló volt a játék. Cziráky Tamás mindenhol feltűnt a pályán, és két
gólja magáért beszél. Szabó Zoltán most is mint mindig jó volt. Faragó és
Palotai jól szállt be a mérkőzésbe. Oláh Márk kiválóan játszott, ha gyor-
saságán egy kicsit tud fejleszteni, remek futballista válhat belőle. Necsász
két bravúros védéssel járult hozzá a győzelemhez. Meg kell említeni
Dudu Gbubemit, aki kiváló képességű labdarúgó, lelkes sportember,
azonban fegyelmezetlensége nem először hozza kellemetlen hely-
zetbe a csapatot.

A nézőtéren egy vendégszurkoló rosszmájúan megjegyezte: ilyen rossz
pályán nem is lehet focizni. A mi pályánk olyan, mint a biliárdasztal. Ter-
mészetes, hogy egész napos eső után egy kicsit mély volt a talaj, de két-
ségtelen szerencse, hogy az utolsó hazai mérkőzés volt, tavaszig lesz idő
rendbe hozni a pályát.

Még egy mérkőzés van hátra, Tárnokon játszik csapatunk.

Lapzárta után érkezett:
Tárnok : Dömsöd 1:2 (0:2)
Az idény utolsó mérkőzésén vendégként is megszerezte a 3 pontot

csapatunk. Gólszerzőink: Riegel Bence 11-esből és Oláh Márk. A mérkő-
zés krónikájához tartozik, hogy Oláh Márkot a 65. percben a játékvezető
kiállította.

Varsányi

18681189-1-13 Pro-Musica Alapítvány
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 5.

VII.
Szöveges beszámoló a

2021. évi tevékenységrõl
Az alapítvány 1998. junius 22-én került bejegyzésre az 1586. sz. bí-

rósági nyilvántartási szám alatt a Pest Megyei Bíróságon.
Az alapítvány tevékenységei között szerepel a Dezső Lajos Alapfo-

kú Művészetoktatási Intézményben folyó oktatómunka támogatása, a
korszerű zeneoktatás feltételeinek megteremtése, jó minőségű hangsze-
rek beszerzése a művészeti iskola növendékei részére, szakmai bel- és
külföldi szakmai utazások szervezése és támogatása, zenei találkozók
és versenyek szervezése és azok támogatása, ezek anyagi feltételeinek
biztosítása, a versenyeken jó eredményt elérő tanulók jutalmazása.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
Adományokat 2021. évben magánszemélytől nem kapott. Támo-

gatás: 2021. évben az alapítványnak az NAV 1%-ból  279 734 Ft volt a
bevétele, amiből 1 db gitárt tokkal vásároltunk 62 099 Ft értékben, a fenn-
maradó összeget 2022. évben szeretnénk hangszerek vásárlására fordí-
tani. A tartalékolt NAV 1%  335 100 Ft értékben kettő darab trombitát
vásárolt az alapítvány. A közhasznú tevékenység kiadása, a működési
költséggel kapcsolatos bankköltség: 16.963 Ft. 

Az alapítvány december 31.-i pénzkészlete 2.116 Ft, a bankszámlán
180.854 Ft. Az Országos Bírósági Hivatal honlapján a mérleg és ered-
ménylevezetés elérhető http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tar-
sadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke és a www.domsod.hu
címen.

Dömsöd, 2022. 05. 05.
Köntös Ágnes 

a Kuratórium elnöke
Záradék: A közhasznúsági jelentést a legfőbb testület határozatával

2022. 05. 05-én elfogadta.

Az utolsó forduló elõtt második helyen a csapatunk
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A Dömsödi Kármentő Egyesület a régi kukoricamorzsolós falusi esték
hangulatát felelevenítendő, mese estet szervezett ez év november 19-én,
elsősorban felnőttek részére.

Ilyés Szabó Anna erdélyi mesemondó volt az est vendége, és a stilizált
paraszti  környezetben, szép számú közönség előtt szórakoztatta a megje-
lenteket. 

A mese elválaszthatatlan része a magyar kultúrának, olyan alap, amely-
ből a kultúra szinte valamennyi ága táplálkozik az irodalomtól a zenéig, a
viseletektől a táncig és a leghétköznapibb dolgokig. Ide tartozhat a gyer-
meknevelés, de akár a felnőttek egymás közötti sztorizásai, vagy a mese-
terápia alapú lelki gyógyítás. 

A műveltség és a kulturáltság néhány mesetípus ismerete nélkül csak
felszínes, töredékes lehet. Az oktatással foglalkozók számára gyakorlati
munkaeszköz kéne hogy legyen. 

Ilyés Szabó Anna nagyon gyorsan megtalálta az utat a közönség lelké-
hez, és egy bemelegítő énektanítás és közös éneklés után az egyik ős-me-
setípussal, az úgynevezett hazug mesékkel kezdte. Hazug Pista bácsi tör-
ténetei rendre megbolygatják a hallgató fantáziáját, s most sem volt ez
másként. 

A felnőtteknek szóló mesék másik alaptípusa a férfi-nő viszony kitár-
gyalása, történetekbe öntése, sokat sejtető sikamlóssággal. Ebből is kap-
tunk nagyon mulattató ízelítőt. 

A teremtést is alaposan körbejártuk a mesemondó segítségével, hogy is
és mint is teremtette az Úr Isten a dolgokat, Luciferrel (Luci Ferivel)
közösen. Aztán egy másik történetben azt is megtudtuk, hogyan lett a nő,
Évácska, hogy mennybe és pokolba is kergesse szegény Ádámot, aki azó-
ta sem tud sem vele, sem nélküle létezni. 

A vége felé már gond nélkül ment a közös éneklés. A kupica pálin-
ka mind a mesemondó, mind pedig a bátrabb nézők számára tovább
növelte a jókedvet. Az est befejezéseként a nézők a vendégváró asz-
talnál még egy ideig falatoztak, beszélgettek, és láthatóan felszabadult
jókedvvel vágtak neki a hétvége hátralévő részének. Kellenek ezek
az alkalmak, amikor az emberek még ha felnőttek is – még ha koro-
sak is, vissza tudnak arra a kis időre repülni az időben, és a mesehall-
gatás varázsában ismét gyermekek lehetnek. Köszönjük kedves Ilyés
Szabó Anna, jó volt veled együtt lenni, látni a jókedvedet, amit szét is
szórtál közöttünk. Reméljük, találkozunk még.

Dömsöd, 2022. november 20.    Kopor Tihamér

Kukoricamorzsolós este a mûvelõdési központban

Isten tenyerén
Dezső Dóra versmondó, művelődésszervező, drámapedagógus és Szűcs

Miklós népzenész, mesemondó közös előadása november 5-én a művelő-
dési ház nagytermében került megrendezésre. A produkciót a Dömsödi Kár-
mentő Egyesület, a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósította meg.

Ezen az estén olyan versek és népdalok hangoztak el, melyek a hitről, a
küzdelmekről, az élet szépségeiről szólnak. A kunszentmártoni házaspár
átéléssel és hitelességgel adta át a népdalok világából és többek közt Sík
Sándor, Ady Endre, Weöres Sándor, valamint Wass Albert prózai üzene-
teit, melyek az emberiség Istenbe vetett hitéről tanúskodnak. Ezek a szö-
vegek, dallamok erős, hitben élő emberektől születtek, hiszen üzenetük
összecseng a templomok szószékein elhangzó bibliai tanításokéval. Előa-
dóink arcáról a béke, a szeretet áradt hallgatóságuk irányába. Ez az érzés
„Isten tenyerén” áthatotta a jelenlévő közönséget is. Különlegesen meg-
hitt este volt, mely kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Aki nem tudott ott lenni az előadáson, a Youtube-on megtalálja Dezső
Dóra és Szűcs Miklós „Isten tenyerén” c. előadásának felvételét.

Vass Ilona

Dömsödi
Tűzoltó

Egyesület:
Ha baj van, segítünk!

112 vagy 105
segélykérő számok

domsodote@
gmail.comFotó: Vass
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Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
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Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

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

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

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

Várható megjelenés: január első fele

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze István, Bucsiné Mózes Henrietta, 
Budai Ignácné, Budai Szilvia, dr. Csanádi Károly,
Földvári Attila, Gajár Klaudia, Kopor Tihamér,

Mucsi Edina, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz
József, Szücsné Ágh Anikó, 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, 06-24-435-103
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, 06-20-628-9447
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. 
Tel.: 06-20-550-0364
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: 15:00–17:00,
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.
Tel.: 06-20-369-6408
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:
Szűcs Gábor – Hegedüs Nóra 

ANDRÉ
Kelemen Gábor – Patkó Henrietta 

BENCE

Házasságot kötöttek:
Papp Beáta Katalin – Gyökeres Lajos

Elhunytak:
Tóth Sándor József 74 éves
Molnár József 58 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

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendőrség

segélyhívó száma a 112-es központi szám.

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!)

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel – garanciával. 

06-30-964-0485
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Dömsödi Értéktár
pályázati felhívás

Petőfi emlékév kapcsán várunk olyan grafikai munkákat, melyek
Petőfi és Dömsöd kapcsolatát jelenítik meg valamilyen módon. A
pályaunkák kapcsolódjanak a költő itt írt versének valamelyikéhez, a
dömsödi Petőfi-emlékhelyekhez vagy itt tartózkodásának emlékeihez.

A díjazott munkák a Székely Zsigmond Egészségház váróit fogják
díszíteni legalább egy éven keresztül.

Téma: Petőfi és Dömsöd
Pályázók köre: gyermek és felnőtt kategória
Technika: grafika, festés, tusrajz, falidísz (fa, kerámia, üveg, tűz-

zománc)
Méret: A1, A2, A3 
Leadási határidő: február 10.
Eredményhirdetés: március 15.
Kontakt:Tarr-Sipos Zsuzsa, tel.: +36 20 489 9359

Ispán Imre, tel.: 06-24-523-125
A pályázó vagy törvényes képviselője a nyereményen túli díjazásra

nem tart igényt. A pályázó vagy törvényes képviselője megerősíti, hogy
a beküldött versenymunka vagy annak egy része nem áll szerzői jog-
védelem alatt. A pályázó vagy törvényes képviselője ezen felül hozzá-
járul, hogy a pályázati munkát a Szervező sokszorosíthatja, valamint
megjelentesse, és ennek érdekében a Szervező számára kizárólagos és
korlátlan időre szóló és ingyenes felhasználási jogot ad további szerzői
jog érvényesítése nélkül.

Petõfi 200
Irodalmi teadélután

November 12-én első al-
kalommal tartottuk meg az
Irodalmi Teadélutánt a Pet-
rovics portán. Petőfi Sán-
dor életútján Varsányiné
Varga Irén bölcsész-ma-
gyar szakos középiskolai ta-
nár kalauzolta végig a hall-
gatóságot. A délután folya-
mán számos „apró betűs”
ismerettel  gazdagodtunk.
Petrovics István, az édes-
apa kapcsolata fiával ob-
jektív megközelítést ka-
pott, szó esett a barátokról,

pályatársakról, a szerelmekről, hogy csak néhányat említsek. A téma szer-
teágazó lehetőségeit boncolgatni az idő rövidsége nem tette lehetővé.
Előadónk alapos felkészültségének köszönhetően tartalmas délutánt tölt-
hettünk el Petőfi Sándorral. Természetesen a duruzsoló kályha és a meleg
tea kortyolgatása közben volt lehetőség arra, hogy kérdezgessünk, beszél-
gessünk a költő életszakaszairól, természetéről, haláláról és reánk hagyott
gazdag örökségéről.

A Petőfi 200 irodalmi teadélután következő témája a nagysikerű A
helység kalapácsa c. elbeszélő költemény megvitatása lesz, Varsányi-
né Varga Irén tanárnő tolmácsolásában. Időpontja január hónapra
tervezett, amit plakátokon és a közösségi oldalon osztunk meg.

Akinek felkeltettük az érdeklődését a téma iránt és szeretné meghall-
gatni az előadást, jöjjön el januárban is az Irodalmi teadélutánra!

Vass Ilona
Petőfi Emlékház és Kiállítóhely vezetője 

Petõfi-busz

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepli az egész or-
szág. Az emlékév rendhagyó módon 2022-ben megkezdődött. Ebből az
alkalomból a Petőfi Irodalmi Múzeum útjára indította a Petőfi-buszt,
mely  egy interaktív mozgó múzeum.

„A kiállítás a dinamizmusáról ismert alkotó (költő és szerkesztő) ka-
rakterét és életművének kiemelkedő darabjait mutatja be. Nem elsősor-
ban az életrajz, sokkal inkább az alkotói attitűdöt meghatározó dönté-
sek, helyzetek, kontextus mentén ismerik meg a látogatók Petőfi Sándort. 

A buszba belépve képeken és szövegeken keresztül a már beérkezett
költővel találkozik a látogató. Petőfi az utazáson keresztül idézi fel múlt-
jának egyes állomásait és fejtegeti jövőjének titkát, terveit, kísérőnk lesz
a kiállítás bejárása során.

A kiállítás egyértelműen tagolt, világos szerkezete segíti a látogatót
abban, hogy egy-egy részt önállóan is értelmezzen. A tárgyak és szöve-
gek örökérvényű kérdések felől közelítik meg Petőfi Sándor alkotói élet-
útját, így kapcsolódva a mai ember élethelyzeteihez, problémáihoz is.”

A Petőfi-busz reményeink szerint az egyeztetések alapján Dömsödre
2023. január 10-én érkezik. Helyszín: Hajós park (Dr. Székely Zsig-
mond Egészségügyi Központ). A látogató közönséget szeretettel várjuk
erre a különleges kiállításra! Tájékoztató információkat a községben el-
helyezett plakátokon és a közösségi oldalakon találnak!

A programváltozás jogát fenntartjuk!                                           Vass Ilona

Fotó: Vass
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A Barnaföldi Gábor Archívum
kiadásában megjelenő reprint
kiadványok a XIX. század emb-
lematikus íróinak, költőinek mun-
káit juttatja el eredeti formában
az érdeklődő közönséghez. 

Dömsödön a Petőfi Emlék-
ház és Kiállítóhely vállalta fel a
közvetítő szerepét. Arany János
Vidám versei, Fazekas Mihály
Lúdas Matyi, Petőfi Sándor A
helység kalapácsa és a János vi-
téz című örökké népszerű alko-
tásai itt fellelhetőek 500-600 Ft-
os áron. Kitűnő ajándék lehet
karácsonyra, különösképp Pe-
tőfi Sándor születésének 200.
évfordulója okán is!

A kiadványokkal kapcsola-
tosan a 06-20-253-2589-es tele-
fonszámon kereshetnek.

Vass Ilona

Petõfi 200
Fikció vagy valóság? Versek és történetek a költőhöz, családjához,

emlékhelyeinkhez kapcsolódóan.
A Petőfi-emlékév kapcsán olyan írásokat adunk közzé, melyeket Pe-

tőfi Sándor és családja, vagy a Dömsödön található emlékhelyek egyike
ihletett. Hogy hogyan élt és hogyan él ma is a költő szellemisége, milyen
legendák, történetek születnek, megpróbáljuk feltárni.

Fogadják szeretettel Bödő Mihály egykori múzeumigazgató versét, mely
2001-ben a Dömsödi Hírnök hasábjain jelent meg:

A dömsödi Petõfi-fák 
2001. március 15.

Petőfinek fája drága emlékhelyünk! 
Ahol a költőre büszkén emlékezünk. 
Az itt írott versét dalban énekeljük. 
Emlékét tisztelve, örökké szeretjük!

Most az utókornak ültettünk egy kis fát, 
Hogy tovább őrizze azt a nemes szikrát, 

Melyet Petőfiék lobbantottak lángra, 
Szabadságot hozni az egész világra!

Óvjuk-védjük az öreg fát, tisztes múltat takar: 
Történelmet, jót és rosszat, emlékeket kavar.  
Reméljük, az utódfára egy szebb világ tekint, 

És nem kell majd a magyarnak siránkozni megint.

Hogy a nyakunkon ül egy idegen horda, 
Legyen végre boldog a magyarnak sorsa. 

Mert szégyen és gyalázat: országgal és fával 
Perbe is szállhatnánk az egész világgal. 

De mégsem tedd ezt, ki erre jársz vándor. 
A jó Isten áldjon: HŐS PETŐFI SÁNDOR!

Nagy klasszikusaink
reprint kiadványban

Különleges ajándék karácsonyra és más alkalmakra

Petõfi Klub 200 – „Szabadságharc”
Tóth Péter Lóránt és Kálló Béla színpadi játéka

November 3-án Dömsödön a Pe-
tőfi Klub 200 programsorában volt
megtekinthető a „SZABADSÁG-
HARC” című színpadi játék 

Az előadás Arany és Petőfi barát-
ságának két évén keresztül nyújt be-
pillantást a forradalom és a szabad-
ságharc eseményeibe.

A szereposztásban Arany János és
mindenki más: Kálló Béla szabadkai
Jászai Mari-díjas színművész, ren-
dező; Petőfi Sándor: Tóth Péter Ló-
ránt versvándor (a Magyar Kultúra
Lovagja).

„A darabot Brestyánszki Boros Rozália, a szabadkai Népszínház dra-
maturgja írta, aki több ezer oldalt olvasott el a levelezésekből, korabeli
visszaemlékezésekből, jegyzőkönyvekből. Ezekből állította össze a dialó-
gusokat, jeleneteket. Vagyis ami a színpadon megelevenedik nem fikció,
hanem igaz történet. A dokumentarista dráma bepillantást enged a két
költő barát mindennapi életébe, nehézségeikbe, örömeikbe. Petőfi a kor-
szakhoz való viszonyát társaihoz való kapcsolódásán mutatja be: így buk-
kan fel egy-egy jelenet erejéig többek között Vörösmarty, Jókai, Mészáros
Lázár hadügyminiszter.

A 2018-as bemutatót követően Délvidék harminc településére jutott el
az előadás. Azóta pedig szerte a Kárpát-medencében, közel száz telepü-
lésen láthatta a közönség művelődési házakban, könyvtárakban, színház-
termekben. A Duna Televízió meghívására Torockóra is eljutott a darab.
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának meghívására erdélyi tele-
pülésekre látogatott az előadás, de bemutatták a darabot Kárpátalján is.
Magyarországon olyan helyszíneken is játszották, amelyek ezer szállal
kapcsolódnak Petőfihez: Kunszentmiklós, Dunavecse, Szalkszentmárton
(a Petrovics-család egykori mészárszékének ivójában), Szabadszállás (a
városházának azon termében, ahol Petőfi választási kudarca történt).
2019 márciusában a kanadai magyar közösségek meghívására, Kanada
nyolc városában volt látható díszelőadásként a színpadi játék. Az előadók
célja, hogy a Petőfi Bicentenárium alkalmával a Petőfi Klubokkal együtt-
működve, a Kápát-medence minél több településére eljuthasson a „Sza-
badságharc”.”

A dömsödi előadáson nagy történelmi korszakunk fordulópontját él-
hettük át egy nagyon valóságos baráti kapcsolaton keresztül. Tóth Péter
Lóránt és Kálló Béla mint a tűz és a víz jelenítették meg Petőfi és Arany
egymáshoz, az eseményekhez, a családhoz való viszonyát. A nézők szin-
te ott ülhettek Aranyék és Petőfiék otthonában, a kávézóban, az utcán, a
csatatéren a két baráttal közösen. A nézők számára is éppoly gyorsan kö-
vették egymást az események, mint ahogyan az a valóságban is történt.

A Petőfi Klub 200 programsorában augusztus hónapban már hallhat-
tuk Tóth Péter Lórántot. Bízzunk benne, hogy az emlékév kapcsán és
azon túl is lesz még alkalom, hogy Dömsödön hallgathassuk Őt!

Vass Ilona

Fotó: Vass
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A Dömsöd-Dabi Református Egyházközség
templomának korábbi toronysüvegét 1929-ben ké-
szítették. Ez a süveg többször megerősítésre került,
legutóbb festetve, szerkezetében megerősítve 2006-
ban. Már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy a szerke-
zet egyre kevesebb sikerrel javítható, cserére szorul.
2006-ban, a felújítást követően egy vihar eltörte a
csillagtartó császárfát. Új réz gömb és csillag ké-
szült, de a süveg teljes cseréje mindig meghaladta
az egyházközség erejét.

2019-ben kértünk állami támogatást a templom
felújítására. Úgy gondolkodtunk, hogy az új torony-
sisak ne csak kötelező építészeti elem legyen, ha-
nem ékesség, amely úgy hirdeti Isten dicsőségét,
hogy a Református Egyháztól még hitben, élet-
felfogásban távol lévő emberek is örömmel tekint-
senek fel rá. Magyarország Kormánya a támogatást
részünkre megítélte, és a Dunamelléki Református
Egyházkerület közreműködésével 2021 augusztu-
sában megkezdhettük a szervezést. Így jutottunk el
a mai napig. A szervezés, tervezés és kivitelezés
ideje alatt gazdasági válság alakult ki körülöttünk,
de az elkezdett munkákat nem kellett, nem is lehe-
tett visszafordítani.

Hosszas tanakodás után a presbitérium döntött a
formáról. Ez az alakzat erősen közelíti az 1929 előt-
ti sisak formáját. Az egyház iratai között megtalál-
hatók voltak a régi tervek, amely alapján elkészül-
hettek az új tervek. Ezenkívül egy régi képeslap adta
az alapot az alak megalkotásához.

Szombati Gyula kunszentmiklósi építész készí-
tette a rajzot, amelyet még statikus számítások és a
tartószerkezet tervezése követett. Az árajánlatok be-
kérése után Ócsai Sándor toronyépítő kft.-je nyerte
el a kivitelezést. Szombati Gyula vállalta az építési
folyamat ellenőrzését és levezénylését.

A régi sisak leemelése (szeptember 5.) felkeltette
az arra járók figyelmét. Ilyen volumenű munkát, jó
esetben az ember életében egyszer van alkalom
megtekinteni. Amikor a régi toronysisak leemelésre
került, akkor látszott igazán, hogy mennyire fontos
volt a sisak cseréje. A horganyzott acéllemez burko-
lat, mint a szita olyan volt a rozsdától. Sok helyen
szinte csak a festék tartotta össze. Ezenkívül az ún.

császárfa, amely a toronysisak középső tartója, mint
a szivacs, a farontó bogarak 80%-ban szétrágták. A
faváz többi része is jelentős károsodást szenvedett
az idők során.

A parókia udvarán megkezdődött az új toronysi-
sak kivitelezése. Kérdezgették az emberek, hogy mi
épül itt. Természetesen igyekeztünk kielégíteni min-
denki kíváncsiságát, és válaszoltunk a kérdésekre.

Az Ócsai család nagy szakértelemmel és odafi-
gyeléssel, szorgalommal végezte a munkát, először a
favázat, majd a faburkolatot, később a rézlemez bo-
rítást készítették el. A csillag (a református templo-
mok jelképe) a 2006-ban gyártott maradt, némi fel-
újítással. Ezzel is csökkentve a kivitelezés költségeit.

Eljött a nagy nap. Október 27-én a reggeli órák-
ban megérkezett a 60 tonna teherbírású, megfelelő
emelési magasságú autódaru. A kezelője nagy szak-
értelemmel és megfelelően együttműködve a to-
ronyépítőkkel, először kiemelte a parókia udvarából
az építményt, majd többször átemelve a villanyve-
zetékek felett, juttatta el a templom közelébe.

A felemelés után kicsi igazítás, és helyén volt a
sisak. Ez lentről olyan természetesnek tűnt, hogy
senki sem gondolta, hogy ez nem így lesz. Pedig
nagyon pontos mérések, tervezés és kivitelezés kel-
let ahhoz, hogy ez így legyen.

Emberi reménység szerint sokáig fogja szolgálni
a közösséget ez az új sisak, és büszkén járul hozzá
Dömsöd (Dab) látképéhez.

A kivitelezés során köszönettel tartozunk a Ma-
gyar Kormánynak, Pánczél Károly országgyűlési
képviselőnek, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, a
Püspöki Hivatalnak, Dömsöd Nagyközség Önkor-
mányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, a Pol-
gármester úrnak. Köszönet a polgárőröknek, a tűz-
oltóknak, akik önzetlenül segítettek az útlezárá-
soknál. Köszönet dr. Mező Istvánnak a támogatás
megszervezéséért. Köszönet Balogh László Leven-
te lelkipásztornak, aki a munkálatok során a sokrétű
szervezést végezte. Minden támogatásért, segítsé-
gért legyen hála az Úrnak!

Álljon e toronysisak Isten dicsőségére és a döm-
södi lakosok gyönyörűségére hosszú időkig.                 

Varsányi Antal

Dabi Református Egyházközségben:

December 24. (szombat) 16 órakor 
Istentisztelet és Gyermekek Karácsonya

December 25.  (vasárnap) 9 órakor  
Istentisztelet és úrvacsoraosztás

December 26. (hétfő) 9 órakor  
Istentisztelet és úrvacsoraosztás

December 31. (szombat) 18 órakor 
Óévi Istentisztelet

Január 1. (vasárnap) 9 órakor 
Újévi Istentisztelet 
_____________

Baptista Egyházközségben:

December 25.  (vasárnap) 9 órakor
Ünnepi  Istentisztelet

17 órakor
Ünnepi  Istentisztelet

Január 1. (vasárnap) 9 órakor 
Újévköszöntő ünnepi Istentisztelet 

_____________

Katolikus Egyházközségben:

Ünnepi alkalmak a hirdetőtáblán feltüntetett
időpontokban.

_____________

Dömsöd-Nagytemplomi Református 
Egyházközségben:

December 24. (szombat) 15 órakor 
Karácsonyi Istentisztelet a gyermekek 

szolgálatával

December 25.  (vasárnap) 10 órakor 
Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet

December 26. (hétfő) 10 órakor  
Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet

December 31. (szombat) 15 órakor 
Óévi Istentisztelet

Január 1. (vasárnap) 10 órakor 
Újévi Istentisztelet

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

Ünnepi 
Istentiszteletek

gyülekezeteinkben

Isten dicsõségére, Dömsöd szépülésére
Beszámoló a dabi templom toronysüveg építésérõl

Az építő csapat
A fotó forrása: Szerző
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Fotó: Vass
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