
1991 óta október elseje az idősek világnapja.
Én is köszöntöm minden dömsödi időskorú la-
kótársunkat, akiknek jó egészséget és még na-
gyon sok örömöt kívánok ebben a rohanó vilá-
gunkban!

Az októberi Aktuálisban két ismételten visz-
szatérő témával szeretnék foglalkozni.Az egyik
a közbiztonság, a másik a kereskedelem helyze-
te Dömsödön.

Szinte heti kapcsolatban vagyok Katanics
Sándor ezredes úrral, Ráckeve rendőrkapitányá-
val, így első kézből tájékozódom településünk
bűnügyi problémáiról. Ezek nélkül a tájékoztató
jellegű beszélgetések nélkül is érzékelem azt,
hogy bizony komoly gondjaink vannak a köz-
biztonság területén, még akkor is, ha az elköve-
tett bűncselekmények túlnyomó többsége az
üdülőterületre korlátozódik, és ezek sem olyan
ügyek, amelyek országos érdeklődésre tartaná-
nak számot. Betöréses lopás, zsarolás, csalás
megtalálható a bűnügyi palettán, és ha a statisz-
tikai számok ezt nem is mutatják, de nő ezeknek
a bűncselekményeknek a száma. Nagyon hálás
téma most a rendőrséget kritizálni, szinte az
egyedüli felelősnek beállítani a közállapotokért.
Pedig ez így túl egyszerű dolog. Az tény, hogy
az évek óta hangoztatott rendőrség megerősíté-
se, költségvetésük bővítése továbbra is várat
magára, de – laikusként mondom – talán a jelen-
leg rendelkezésre álló forrásokat is ésszerűbben
kellene felhasználni. Sokkal inkább előtérbe kel-
lene helyezni az állampolgárok biztonságát, ja-
vaiknak megvédését a mostanában divatos ren-
dezvények „biztosításával” szemben. Természe-
tesen ennek jogszabályi feltételeit tovább kéne
javítani.Análam hozzáértőbbek, a témában ille-
tékesebbek ezt bizonyára ugyanígy látják, és
megteszik a kellő intézkedéseket. Néhány hó-
napja a Kapitány úr tájékoztatott arról, hogy egy
program keretében Dömsödön 12 térfigyelő ka-
merát fognak felszerelni, de most elgondolkod-
tat az a tény, hogy a legutóbbi beszélgetésünk al-
kalmával nem tudott a témában előrelépésről
beszámolni. Csak remélni tudom, hogy ez csak
késlekedés, és nem a program törlése. Ami még
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Folytatás a következő oldalon.

Az iskolai játszótér avató szalagját vágja el Bencze István polgármester

Tisztelettel hívjuk Önt és Kedves Családját
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a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ nagytermébe
az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc

tiszteletére megrendezésre kerülő

kkkköööözzzzssssééééggggiiii     üüüünnnnnnnneeeeppppssssééééggggüüüünnnnkkkkrrrreeee ....
Az ünnepséget megnyitja és ünnepi megemlékezést tart:

Bencze István polgármester.

Ünnepi műsort adnak: a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
7. b; 8. a; 8. b osztályos tanulói.

Felkészítő tanár: Nagyné Ihos Judit.

Az emlékezés koszorúinak elhelyezése a kopjafánál.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete

Fotó: Kővári
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ag gaszt, hogy a kiskunlacházi tra gi kus ese mény
óta úgy lá tom, hogy a Rác ke vei Ka pi tány ság
szá má ra most Lacháza lett a leg fon to sabb te le -
pü lés. Ha a bűn el kö ve té sek szá mát néz zük, hi á -
ba fer tő zöt tebb Dömsöd, a je len le gi po li ti kai
hely zet ben ki csit hát tér be szo rul tunk, pe dig van
min mun kál kod ni bő ven ná lunk is.

A köz biz ton ság kap csán el kell gon dol kod -
nunk a sa ját – ön kor mány za ti és ál lam pol gá ri –
fe le lős sé günk ről is. Mun ka tár sa im mal ke res sük
a te le pü lés őr prog ram dömsödi be ve ze té sé nek
le he tő sé gét. A pol gár őrök ed di gi bűn meg elő ző
mun ká ja mel lett egy újabb szín folt tal len ne sta -
bi labb az a kor lát, ame lyet a bű nö zés re be ren -
dez ke dett gaz em be rek elé ál lí ta nánk. Az iga zi
meg ol dást to vább ra is a dömsödi rend őr őrs fel -
ál lí tá sá ban lá tom, de en nek fi nan szí ro zá sát ma
nem tud juk meg ol da ni. Va jon le szünk-e va la mi -
kor olyan hely zet ben, hogy az ek ko ra nagy sá gú
te le pü lé sek, mint mi is va gyunk, ezt a kér dést
kön  nye dén meg old ják? Vi gyáz zunk sa ját ma -
gunk ra, ér té ke ink re! Saj ná lat tal kell hal la nom
nem egy eset ben, hogy az em be ri hi szé keny ség -
nek még ma sincs ha tá ra. Elő for dul, hogy né há -
nyan úgy en ged nek be szá muk ra is me ret le ne ket
a la ká suk ba, hogy a leg alap ve tőbb óva tos sá got
is el fe lej tik. Ne te gyék! Még ha kel le met len is,
min den ki ben le gyen egy ke vés, jó ér te lem ben
vett ké tel ke dés. Mond hat ják per sze, hogy köny  -
nyű oko sa kat mon da ni, de véd je nek meg ben -
nün ket. Ez jo gos óhaj, de azért mi is te he tünk
ma gun kért, szom széd ja in kért, a te le pü lés han -
gu la tá ért, ahol la kunk.

A má sik do log, amely fo lya ma to san fog lal -
koz tat ja a dömsödieket, hogy mi kor lesz nagy -
köz sé günk ben egy má sik áru ház? Nos, a kér -
dés re a pon tos vá laszt én sem tu dom. Ta lán a
va ló ság hoz az a meg ál la pí tás kö ze lít a leg job -
ban, hogy ak kor, ami kor va la me lyik áru ház-
lánc ve zér ka ra üz le tet lát majd ben nünk. Az

utób bi hó na pok ban be szél tem né hány Ma gyar -
or szág ra te le pült, ke res ke de lem mel fog lal ko zó
mul ti na ci o ná lis cég il le té kes ve ze tő jé vel, és
szin te min den hol egy ön te tű vá laszt kap tam,
hogy a Dömsöd nagy sá gú te le pü lé sek egy elő re
csak ak kor jö het nek szó ba áru ház te le pí té sé re,
ha a kör nye ző te le pü lé sek sem jól el lá tot tak, és
vár ha tó a szom széd ban élő em be rek odacsa lo -
ga tá sa. Ez nem szim pá tia, nem kap cso la tok kér -
dé se, ha nem kő ke mény üz let, amely nek va la -
mi kor azért majd mi is ré sze le szünk. 

Mos ta ná ban nem ír tam ön kor mány za tunk
pénz ügyi hely ze té ről. Ez nem azért van, mert
min den rend ben len ne, csak nem aka rom túl
gyak ran a prob lé má ink kal ter hel ni a Hír nök ol -
va só it. A so kat em le ge tett adó fi ze té si mo rál to -
vább ra sem ja vult, így az tán is mét van nak szám -
la fi ze té si gond ja ink. Már tény leg an  nyi ra ös  sze -
húz tuk de rék szí jun kat, amen  nyi re csak le he tett,
és to váb bi kar csú sí tás csak úgy len ne meg va ló -
sít ha tó, ha in téz mé nye ink mű kö dé se sé rül ne.
Nem túl zot tan biz ta tó, amit már most ki tu dunk
ol vas ni a jö vő évi költ ség ve tés szá ma i ból. Ezek -
ből az ada tok ból egy ér tel mű en ki de rül, hogy
azok a te le pü lé sek, ame lyek ak ko rák, mint mi,
vagy ná lunk is ki seb bek – bi zony ko moly lik vi -
di tá si gon dok kal küz de nek majd. Azon fo gunk
mun kál kod ni, hogy eb ből a dömsödi pol gár tár -
sa ink mind ke ve seb bet érez ze nek. Azt azon ban
nem tu dom ga ran tál ni, hogy a nem fi ze tők nem
fog ják érez ni a szá munk ra kö te le ző adó be haj tás
kö vet kez mé nye it. Is mé tel ten ké rem azo kat,
akik  nek fi ze té si gond ja ik van nak – ha nem akar -
ják ma gu kat a kel le met len be haj tás nak, le til tás -
nak ki ten ni – ke res sék fel az adó val fog lal ko zó
mun ka tár sa i mat, és pró bál ják üte mez ni tar to zá -
su kat. Úgy gon do lom, ez köl csö nös ér de künk.

Be fe je zé sül, vá rok min den kit ok tó ber 23-án,
hogy kö zö sen em lé kez zünk az ’56-os for ra da -
lom ra és a ma is ak tu á lis ta nul sá ga i ra!

Bencze Ist ván
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Szü let és nem történt.

Házasságot kötöttek:
Zsákai Gyula – Császár Csilla
Pintyi Péter – Tyukodi Ágnes

Harasztosi Béla Tibor – Halfinger Ildikó

El huny tak:
Váradi Vilmos 54 éves
Mendi Lászlóné Farkas Ottília 73 éves
Ambruska Józsefné

Horváth Gabriella Krisztina 67 éves
Szujkó Imréné

dr. Lacza Julianna Mária 79 éves
Kiss Istvánné Májer Erzsébet 69 éves
Ispán Imre 73 éves

Anya köny vi hí rek

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel:
A helyettesítés a rendelőben kifüggesztve
található. 

II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8. 
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel: hétfő–péntek: 07.30–11.00 óráig 
csütörtök: 16.00–17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel:  hétfő, szerda: 07.30–11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00–17.00 óráig
péntek: 07.30–11.00 óráig 

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Sza bad ság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel:  hétfő, kedd, csütörtök, péntek:

07.30–11.00 óráig
szerda: 13.00–16.30 óráig

Ál lat or vo si ügye let
2009. október 10-11.

dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.                                                        
Tel.: 06-20-934-7625

2009. október 17-18.
dr. Vona Viktor

Ráckeve, Kossuth L. u. 85.                                                        
Tel.: 06-20-926-4293

2009. október 23.
dr. Hegedűs Tamás

Délegyháza, Rákóczi u. 2.                                                         
Tel.: 06-30-471-3306

2009. október 24-25.
dr. Fábián Miklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.                                                        
Tel.: 06-30-951-0507

2009. október 31. – november 1.
dr. Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.                                                        
Tel.: 06-20-9272-366

Folytatás az előző oldalról.

Háziorvosi ügyelet
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

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 14.00-ig

Zöld hul la dék-szál lí tás 
A Bio-Pannónia Kft. tá jé koz tat ja a la kos -

sá got, hogy Dömsöd te rü le tén zöld já ra tot
szer vez 2009. ok tó ber 12-én hét főn!

Ké ri a la kos sá got, hogy a zöld hul la dé kot
zsák ban, il let ve 70 cm-nél nem hos  szabb kö -
te gek ben a szál lí tás nap ján reg gel 7.00 órá ig
a há za elé he lyez ze ki. 

Zsák ban csak zöld hul la dék he lyez he tő ki,
mert a ház tar tá si hul la dék a kom poszt ba nem
ke rül het, szét vá lo gat ni pe dig nem áll mód -
juk ban. 
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A kép vi se lő-tes tü let 2009. szep tem ber ben két mun ka terv sze rin ti
és egy rend kí vü li ülést tar tott. 

A kép vi se lő-tes tü let 2009. szep tem ber 16-i ülé sén na pi rend előtt a He -
lyi Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke, Tóth Ist ván ki hir det te a bi zott ság ha tá ro -
za tát, mely sze rint Bus And rás le mon dá sa mi att meg szűnt man dá tu mát
Ko ro na Sán dor kép vi se lő töl ti be. Ko ro na Sán dor kép vi se lő a na pi ren dek
tár gya lá sa előtt a kép vi se lő-tes tü let előtt le tet te az es küt. 

A szep tem ber 16-i ülé sen a kép vi se lő-tes tü let
az aláb bi dön té se ket hoz ta.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

122/2009. (IX. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ülés na pi -

rend jét az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:
1. Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö zött el telt idő szak ese mé nye i -

ről
3. Tá jé koz ta tó az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009. évi gaz dál ko dá sá -

nak 1 éves hely ze té ről
4. A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény Szer ve ze ti és

Mű kö dé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sa
5. Tá jé koz ta tás az I. szá mú há zi or vo si kör zet ben dr. Hornyák Edit há zi or -

vos meg bí zá si szer ző dé sé nek meg szű né sé ről
6. Egye bek:
6.1. Tá jé koz ta tó a dömsödi 3333. hrsz-ú in gat lan nal kap cso la tos ön kor -

mány za ti elő vá sár lá si jog ról
6.2. A So mo gyi B. ut ca szé le sí té sé vel kap cso la tos in gat lan adás vé tel
6.3. Az In teg rált Kö zös sé gi és Szol gál ta tó Tér pá lyá zat 2. for du ló já ra pá -

lyá zat be nyúj tá sa
6.4. A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó ló 6/2007. (III. 29.) ren -

de let mó do sí tá sa
6.5. A Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ösz tön díj pá lyá zat ön kor mány za ti

tá mo ga tá si ös  sze gé nek meg eme lé se
6.6. Szo ci á lis ügy ben ér ke zett ké re lem meg vi ta tá sa (zárt ülé sen)
6.7. Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel leb be zés el bí rá lá sa (zárt

ülé sen)
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1. Je len tés a le járt ha tár ide jű tes tü le ti ha tá ro za tok vég re haj tá -
sá ról

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

123/2009. (IX. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

pol gár mes ter le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról szó ló tá jé koz -
ta tá sát.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tá sa a két ülés kö zött el telt idő szak ese -
mé nye i ről

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

124/2009. (IX. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

pol gár mes ter két ülés kö zött el telt idő szak ban tett in téz ke dé se i ről szó ló
tá jé koz ta tá sát.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

3. Tá jé koz ta tó az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009. évi gaz dál -
ko dá sá nak 1 éves hely ze té ről

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet

125/2009. (IX. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te fi gye lem be

vé ve dr. Schmidt Gé za szak ér tői vé le mé nyét és a Gaz da sá gi Bi zott ság ja -
vas la tát, az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2008. évi költ ség ve té si gaz dál -
ko dá sá nak el ső fél éves tel je sí té sé ről szó ló be szá mo lót, an nak ke re té ben
az adó be haj tá si te vé keny ség ről szó ló tá jé koz ta tót el fo gad ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

4. A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény Szer ve ze ti
és Mű kö dé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet

126/2009. (IX. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a De zső La -

jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza -
bály za tá nak mó do sí tá sát jó vá hagy ja.

Fe le lős: Kön tös Ág nes igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal

5. Tá jé koz ta tás az I. szá mú há zi or vo si kör zet ben dr. Hornyák Edit
há zi or vos meg bí zá si szer ző dé sé nek meg szű né sé ről

A kép vi se lő-tes tü let meg ál la pí tot ta, hogy a dr. Hornyák Edit há zi or vos -
sal a dömsödi I. szá mú fel nőtt há zi or vo si kör zet mű köd te té sé re vo nat ko -
zó 2006. feb ru ár 22-én meg kö tött meg bí zá si szer ző dés 2009. ok tó ber 1-
jével meg szűnt. A szer ző dés meg szű né sé nek oka, hogy a há zi or vos mű -
kö dé si en ge dé lyét ké rel mé re vis  sza von ták. 

6. Egye bek: 6.1. Tá jé koz ta tó a dömsödi 3333. hrsz-ú in gat lan nal
kap cso la tos ön kor mány za ti elő vá sár lá si jog ról

A kép vi se lő-tes tü let tá jé koz ta tást ka pott ar ról, hogy a dömsödi 3333. hrsz.
alat ti, ter mé szet ben Neptun u. 32. szám alatt lé vő la kó ház és ud var in gat lant
ér té ke sí tés re meg hir det te a Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem, mint va gyon ke ze lő. Az in gat lan a Mű sza ki Egye tem Hor gász -
egye sü le té nek hasz ná la tá ban van. Az ön kor mány zat nak az in gat lan ér té ke -
sí té se so rán a fel ső ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény sze rint elő -

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2009. SZEPTEMBER2009. SZEPTEMBER
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vá sár lá si jo ga van. A kép vi se lő-tes tü let a tá jé koz ta tást tu do má sul vet te, a vé -
te li aján lat köz lé se után dönt az elő vá sár lá si jog gya kor lá sá ról.

6. Egye bek: 6.2. A So mo gyi B. ut ca szé le sí té sé vel kap cso la tos in gat -
lan adás vé tel

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet

127/2009. (IX. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ön kor -

mány zat tu laj do ná ban lé vő dömsödi 2500. hrsz-ú So mo gyi Bé la ut ca szé -
le sí té se, ren de zé se cél já ból az aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

Az ön kor mány zat a Kol lár Mik lós tu laj do ná ban lé vő 2420. hrsz. alat ti
in gat lan ból 2000 Ft/m2 áron te rü let részt vá sá rol, az út vég le ges mű sza ki
meg osz tá sá hoz ké szí tett váz raj zon meg ha tá ro zott nagy ság ban. A kép vi se -
lő-tes tü let az adás vé te li szer ző dés elő ké szí té sé vel és meg kö té sé vel kap -
cso la tos költ sé ge ket, to váb bá a ki ala kí tan dó köz te rü le ten lé vő köz mű vek
át he lye zé sé nek költ sé gét vál lal ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert az adás vé te li
szer ző dés elő ké szí té sé re, az ez zel ös  sze füg gő szer ző dé sek meg kö té sé re.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: tes tü le ti dön tés elő ter jesz té sé re 2009. no vem ber

6. Egye bek: 6.3. Az In teg rált Kö zös sé gi és Szol gál ta tó Tér pá lyá zat
2. for du ló já ra pá lyá zat be nyúj tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet

128/2009. (IX. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te pá lyá za tot

kí ván be nyúj ta ni a 112/2009. (VIII. 29.) FVM ren de let ben az FVM Ma -
gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re té ben meg hir de tett „In teg rált
Kö zös sé gi és Szol gál ta tó Tér 2. for du ló” cí mű pá lyá zat ra.

A kép vi se lő-tes tü let a pá lyá zat ke re té ben a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és
Mű ve lő dé si Köz pont és Nagy köz sé gi Könyv tár épü le té nek fel újí tá sát,
kor sze rű sí té sét, esz köz be szer zé sét kí ván ja meg va ló sí ta ni.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a be ru há zás
költ sé gé nek sa ját for rá sát az ön kor mány zat költ ség ve té sé ből biz to sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a pá -
lyá zat ké szí tés sel kap cso la tos szer ző dés meg kö té sé re.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: pá lyá zat be nyúj tá sá ra 2009. szep tem ber 30.

6. Egye bek: 6.4. A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó ló
6/2007. (III. 29.) ren de let mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
13/2009. (IX. 17.) ren de le te 

A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó ló 6/2007. (III. 29.) ren de -
let mó do sí tá sá ról

A ren de let ki hir de tés ének nap ja: 2009. szep tem ber 17.
A ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ja: 2009. szep tem ber 17.

A mó do sí tott Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ér tel mé ben Ko ro na
Sán dor kép vi se lő a Gaz da sá gi, Mű sza ki, Fej lesz té si Bi zott ság tag ja.

6. Egye bek: 6.5. A Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ösz tön díj pá lyá -
zat ön kor mány za ti tá mo ga tá si ös  sze gé nek meg eme lé se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet

129/2009. (IX. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te, az Ok ta tá si,

Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság in dít vá nyá ra, a Bursa Hungarica Fel -
ső ok ta tá si Ösz tön díj pá lyá zat ön kor mány za ti tá mo ga tá si ke ret ös  sze gét
600.000 Ft-ra eme li. 

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

A kép vi se lő-tes tü let zárt ülé sén szo ci á lis ügy ben ér ke zett ké rel met
és ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel leb be zést bí rált el.

A kép vi se lő-tes tü let 2009. szep tem ber 30-án rend kí vü li ülést tar -
tott és az aláb bi dön té se ket hoz ta.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

132/2009. (IX. 30.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ülés na pi -

rend jét az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:
1.) Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Köz fog lal koz ta tá si Ter vé nek

mó do sí tá sa
2.) Tá jé koz ta tó a köz mun ka prog ram vég re haj tá sá ról
3.) Az ön kor mány za ti be ru há zá sok fi nan szí ro zá sá hoz kap cso ló dóan éven

be lü li le já ra tú hi tel fel vé te le
4.) A „Szü ret utca–Dabi krt.–Zrí nyi ut ca fel újí tá sa” épí té si be ru há zás hoz

kap cso ló dó köz be szer zé si el já rás in dí tá sa. Köz be szer zé si Bi zott ság
tag ja i nak meg bí zá sa.
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1.) Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Köz fog lal koz ta tá si Ter -
vé nek mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

133/2009. (IX. 30.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te fi gye lem be

vé ve a he lyi szo ci ál po li ti kai kerekasztal vé le mé nyét, az Ön kor mány zat
34/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro za tá val jó vá ha gyott 2009. évi Köz -
mun ka prog ram ját az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

A köz mun ka prog ram ke re té ben az ön kor mány zat 2009. II. ne gyed év -
ben – 102 fő; III. ne gyed év ben 102 fő és a IV. ne gyed év ben 160 fő fog lal -
koz ta tá sát szer ve zi meg. 

A prog ram brut tó bér költ sé gét a kép vi se lő-tes tü let 93.860.121 Ft-ban
ha tá roz za meg, mely bér költ ség 95%-át, az az 89.167.115 Ft-ot a köz pon ti
költ ség ve tés ből igé nyel az ön kor mány zat.

A köz mun ka prog ram a ha tá ro zat mel lék le te.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a köz -

mun ka prog ram vég re haj tá sá val ös  sze füg gő jog nyi lat ko za tok meg té te lé re.
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

2.) Tá jé koz ta tó a köz mun ka prog ram vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 11 igen sza va zat tal egy tar tóz ko dás mel lett meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:
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134/2009. (IX. 30.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a köz mun -

ka prog ram vég re haj tá sá ról szó ló idő sza ki be szá mo lót el fo gad ja.
Fe le lős: Var sá nyi An tal al pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

3.) Az ön kor mány za ti be ru há zá sok fi nan szí ro zá sá hoz kap cso ló -
dóan éven be lü li le já ra tú hi tel fel vé te le

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

135/2009. (IX. 30.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ti Kép vi se lő- tes tü le te 32.758.055

Ft ös  sze gű rö vid le já ra tú hi tel fel vé te lé ről dön tött.

A hi tel fu tam ide jét 2009. ok tó ber 15-től 2010. március 31-ig ha tá roz za
meg.

A hi tel és já ru lé kai vis  sza fi ze té sé nek biz to sí té ká ul az ön kor mány zat a
költ ség ve té si be vé te le it ajánl ja fel, va la mint kö te le zett sé get vál lal ar ra,
hogy a KMOP-3.3.1 B-2008 és a KMOP-2.1.1/B-2008. szá mú pá lyá za -
tok ból be fo lyó tá mo ga tást a hi tel tör lesz té sé re for dít ja.

Az ön kor mány zat kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a hi tel-vis  sza fi ze tés
idő tar ta ma alatt a kért hi telt és já ru lé ka it a fu tam idő éve i ben – a fel hal mo -
zá si és tő ke jel le gű ki adá so kat meg elő ző en – a költ ség ve té sé be be ter ve zi
és jó vá hagy ja, il let ve költ ség ve té si elő i rány zat mó do sí tá sai so rán fi gye -
lem be ve szi.

A kép vi se lő- tes tü let nyi lat ko zik ar ról, hogy a már meg lé vő hi te lek ből,
ke zes ség vál la lás ok ból és az igé nyelt hi tel ből adó dó éves kö te le zett sé ge it
fi gye lem be vé ve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kor lá to zás alá.

A kép vi se lő -tes tü let fel ha tal maz za a pol gár mes tert és a jegy zőt, hogy a
fen ti hi tel re vo nat ko zó an az OTP Bank Nyrt.-nél el jár jon, az ügy let egyéb
fel tét ele i ben meg ál la pod jon, a hi tel szer ző dést alá ír ja az Ön kor mány zat
kép vi se le té ben.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: szer ző dés kö tés re 2009. ok tó ber 14.

4.) A „Szü ret utca–Dabi krt.–Zrí nyi ut ca fel újí tá sa” épí té si be ru -
há zás hoz kap cso ló dó köz be szer zé si el já rás in dí tá sa. Köz be szer -
zé si Bi zott ság tag ja i nak meg bí zá sa.

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

136/2009. (IX. 30.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a 102/2009.

(VI. 24.) Kt. sz. ha tá ro za tát az aláb bi ak sze rint mó do sít ja.
I.) 
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a „Szü ret ut -

ca – Dabi krt. és Zrí nyi ut ca fel újí tá sa” meg ne ve zé sű pro jekt meg va ló sí tá -
sa ke re té ben az épí té si mun ká kat vég ző vál lal ko zó ki vá lasz tá sa cél já ból
köz be szer zé si el já rást foly tat le.

A kép vi se lő-tes tü let a köz be szer zé si ta nács adói ke ret szer ző dés alap ján
meg bíz za Dr. Őszy Ta más köz be szer zé si szak ér tőt az aján la ti fel hí vás el -
ké szí té sé re. 

II.)
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a „Szü ret

ut ca – Dabi krt. és Zrí nyi ut ca fel újí tá sa” meg ne ve zé sű köz be szer zé si

el já rá sá ban az ön kor mány zat köz be szer zé si sza bály za tá val össz hang -
ban az aján la tok bí rá la tá val ös  sze füg gő fel ada tok ra 7 ta gú bí rá ló bi zott -
sá got vá laszt. 

A bí rá ló bi zott ság tag jai: Var sá nyi An tal al pol gár mes ter, Is pán Ig nác
Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye zet vé del mi és Ide gen for gal mi Bi zott ság el -
nö ke; Sallai Gá bor Gaz da sá gi és Mű sza ki Fej lesz té si Bi zott ság el nö ke;
Dr. Ros tás Klá ra Ügy ren di Bi zott ság el nö ke, dr. Bencze Zol tán al jegy -
ző; Var ga Lász ló mű sza ki fő ta ná csos, Dr. Őszy Ta más köz be szer zé si ta -
nács adó. 

A bí rá ló bi zott ság el vég zi az Ön kor mány zat Köz be szer zé si Sza bály za -
tá ban meg ha tá ro zott fel ada to kat. A Bí rá ló Bi zott ság meg bí za tá sa a köz be -
szer zé si el já rás le zá rá sá ig tart.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a köz -
be szer zé si ta nács adót a ha tá ro zat ról ha la dék ta la nul ér te sít se.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

A kép vi se lő-tes tü let 2009. szep tem ber 30-án Apaj Köz ség Kép vi se -
lő-tes tü le té vel tar tott együt tes ülé sén az aláb bi ha tá ro za to kat hoz ta.

Na pi rend el fo ga dá sa:
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal el fo gad ta az együt tes ülés

na pi rend jét:

137/2009. (IX. 30.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ülés na pi -

rend jét az aláb bi ak sze rint ha tá roz za meg:
1. Be szá mo ló a Kör jegy ző ség mun ká já ról
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1. ) Be szá mo ló a Kör jegy ző ség mun ká já ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal el fo gad ta az együt tes ülés

na pi rend jét:

138/2009. (IX. 30.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te fi gye lem be

vé ve Apaj Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének a na pi rend vi -
tá já ban el hang zott vé le mé nyét, a Dömsöd-Apaj Kör jegy ző ség mun ká já -
ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal 

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv sze rin ti ülé sé nek idő -
pont ja 2009.  ok tó ber 28.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i -
ről ké szült jegy ző köny vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek a
www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la pon ol vas ha tók. A jegy ző köny vek
ol va sá sá ra a Nagy köz sé gi Könyv tár ban in gye nes internetes hoz zá fé rést
biz to sí tunk. 

A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i nek meg hí vó it a pol gár mes te ri hi -
va tal hir de tő táb lá ján és az ön kor mány za ti hon la pon tes  szük köz zé. Az ön -
kor mány za ti ren de le te ket a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir det -
jük ki, és az ön kor mány za ti hon la pon is közzétesszük.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te
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Ha tár idő re be fe je ző dött az Öreg he gyi te le pü lés rész köz pon ti ut -
cá já nak csa tor na víz-el ve ze tő há ló za tá nak épí té se, va la mint a Véd -
gát mel let ti csa pa dék víz-el ve ze tő árok tisz tí tá sa. 

Az ön kor mány zat 51.316.200 fo rin tot nyert az Új Ma gyar or szág
Fej lesz tés Terv ke re te in be lül az Eu ró pai Uni ó tól a mun ká la tok ki vi te -
le zé sé re.

Az idén au gusz tus 31-én kez dő dött be ru há zás el ső lé pé se ként el ké -
szül tek a köz mű fel tá rá sok, és a So mo gyi Bé la ut ca 2. előtt víz át eme lő
ak na épült. Ezek után el ké szült a csa pa dék víz-el ve ze tő csa tor nahá ló -
zat, amely az út bur ko lat 150 mé te res fel bon tá sá val ke rült ki ala kí tás ra.

A most el ké szült be ru há zás szer ve sen il lesz ke dik az ön kor mány zat
azon tö rek vé sé hez, amel  lyel újabb és újabb út sza kasz ok be vo ná sá val
akar ja meg szün tet ni a bel víz ve szélyt a te le pü lés tel jes te rü le tén. Az
épít ke zés mű sza ki át vé te lé re, csak úgy, mint a szin tén uni ós tá mo ga tás -
ból el ké szült új, szi lárd bur ko la tot ka pott há rom ut ca ese té ben, ok tó ber
9-én ke rül sor.

Az ön kor mány zat kö szö ni a la kos ság tü rel mét, ame lyet az épít ke zés
okoz ta kényelmetlenségek so rán ta nú sí tott. Az el ké szült be ru há zás
mind an  nyi unk ké nyel mét és biz ton sá gát szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná -
lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.

Ok tó ber 14-én az OMK ud va rán, ün ne pé lyes ke re tek közt ke rült
át adás ra a ját szó ud var.

Mint ahogy azt au gusz tu si szá munk ban is ol vas hat ták, az OMK-
val ha tá ros tel ket (a ro mos ház zal) meg vá sá rol ta az ön kor mány zat.
A fenn tar tó ré szé ről in do kolt volt a dön tés, hi szen az is ko lá ba já ró
gyer me kek nek na gyobb moz gás te ret le het ez ál tal biz to sí ta ni. (A
Dabi óvo da ud va ra is egy ilyen ro mos in gat lan meg vá sár lá sá val bő -
vül he tett!)

A bon tás, rom el ta ka rí tás, te rep ren de zés, ter ve zés, ki vi te le zés,
mind ezek meg szer ve zé se, ko or di ná lá sa óri á si fel adat volt! Bak Gá -
bor né, Csö pi né ni volt a moz ga tó ru gó ja minden nek! A leg na gyobb
me leg ben, a nyá ri szü net fo lya mán, gyak ran le he tett itt ve le ta lál -
koz ni. Ő volt az, aki fel ka rol ta ezt a ne mes fel ada tot, s a tő le meg -
szo kott precizitással szer vez te meg az egyes mun ka fo lya ma to kat,
ele jé től a vé gé ig.

Fá rad ha tat lan és ki tar tó mun ká já nak ékes bi zo nyí té ka, hogy a
dömsödiek igen is se gí tő ké szek! A fenn tar tó, a lel kes szü lők, a gye -
re kek, a vál lal ko zók és a pe da gó gu sok pro fi mó don ös  sze han golt
mun ká ja ered mé nye ként jö he tett lét re ez a ját szó ud var!

Re mél jük, hogy az is ko la kis la kói so ká ig él ve zik, meg be csü lik
és ér té ke lik majd ezt az ál do za tot!

Itt je gyez ném meg, hogy a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let
Köz hasz nú Szer ve zet Dabon, a Dömsödi Ön kor mány zat pe dig a Sport -
csar nok mel let ti té ren kí ván nyil vá nos, kö zös sé gi ját szó te ret lét re hoz ni!

-V.I.-

Ha tár idő re be fe je ző dött az Elő re ut ca, a Fel sza ba du lás út, a
Ságvári ut ca és a foly ta tá sá ban ta lál ha tó Szü ret ut ca szi lárd bur -
ko la tú vá épí té se. Az ön kor mány zat az Új Ma gyar or szág Terv ke -
re te in be lül 139.960.800 fo rint tá mo ga tást nyert el az épít ke zés re.

A be ru há zás so rán ös  sze sen 1707 és fél mé te res út sza kasz ka pott
szi lárd bur ko la tot, és 120 ko csi be ál ló ke rült ki ala kí tás ra. A fel újí tás a jó
mi nő sé gű jár dá kat nem érin tet te, de a Ságvári End re ut cá ban és a Szü -
ret ut cá ban 253 mé ter új jár da is meg épült. A Fel sza ba du lás úton mur -
vá zott pad ka ké szült, azon ban a pá lyá za ti ki írás nak meg fe le lő en, ame-
ly mi nél na gyobb zöld fe lü le tet irány zott elő, a Ságvári End re ut ca és az
Elő re ut ca pad ká ja fü ve sí tet ten ke rült ki ala kí tás ra. Az ön kor mány zat
ezért ké ri a la kos ság se gít sé gét, hogy amen  nyi ben szük sé ges nek lát -
szik, lo cso lás sal se gít sék a fű meg erő sö dé sét. 

Az út bur ko lat négy mé ter szé les ség ben ké szült el ti zen öt cen ti mé te -
res út sze gél  lyel, va la mint ki ala kí tás ra ke rül tek a víz el ve ze tő ár kok is. 

A be ru há zás mind vé gig a ter vek nek meg fe le lő ütem ben ha ladt, a ki -
vi te le ző a la kos ság ész re vé te le it fi gye lem be vé ve igye ke zett eny hí te ni
az épít ke zés okoz ta ké nyel met len sé ge ket. Az el ké szült út sza ka szok át -
vé te lé re ok tó ber 9-én ke rül sor. Az ön kor mány zat kö szö ni a la kos ság
se gít sé gét és tü rel mét, és bí zik ben ne, hogy a meg va ló sult be ru há zás
kö zös meg elé ge dé sünk re szol gál.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná -
lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Befejezõdött három utca
aszfaltozása

Elkészült a csatornahálózat
a Somogyi Béla utcában

JJááttsszzóóuuddvvaarr

Az iskolások rövid műsorral kedveskedtek a játszóudvar átadásán

Fotó: Kővári
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Vé get ért a tan év, el kez dő dött a nyá ri szü -
net. Né hány hét volt az edző tá bor kez de té ig.
Las san kezd tük ké szí te ni a fel sze re lést. Jú ni -
us 28-án reg gel nyolc óra kor ta lál koz tunk a
tá bor  épü le té nél. Meg kap tuk a szo ba be osz -
tást. Papp Janával, Csa bai Imi ké vel és a
Turcsán Pal kó val ke rül tem egy szo bá ba. Az
edzőnk ös  sze hív ta a csa pa tot, hogy meg be -
szél jük a he ti ter vet. A Kék Du na Ven dég lő -
ben kap tuk a reg ge lit, ebé det és a va cso rát.
Az el ső nap at lé ti ka és lab dás edzés volt.
Min den nap reg gel hét óra kor fu tás sal kezd -
tük a na pot. Utá na reg ge liz tünk. Ne gyed óra
pi he nő után at lé ti ka edzés kez dő dött, fu tás ból
és nyúj tó gya kor la tok ból állt. Az edzés dé lig
tar tott. Ki cse rél tük az iz zadt ru hát és el men -
tünk ebé del ni. Pi he nésképpen fil met néz -
tünk. Ami kor vé ge volt a film nek, kez dő dött
a lab dás edzés. Min den edzés 2 órás volt.
Edzés után va cso ra kö vet ke zett. Va cso ra
után kez dő dött az iga zi meccs. Ju tal mul a
szü lők től kap tunk édes sé get. Für dés után kö -
zö sen té véz tünk. A fá rad tság tól töb ben el -

alud tak. Volt akit az edző vitt az ágyá ba. Na -
gyon ke mény és fá rasz tó he tünk volt. Fi no -
ma kat et tünk az ét te rem ben. Na gyon saj ná -
lom, hogy el telt ez a hét. Mindenki fá rad tan
és sok él mén  nyel ment ha za.

Jö vő re is sze ret nék edző tá bor ba men ni.
Kö szö ne tet mon dok Zsolt nak, az at lé ta ed -

ző nek és Gá bor Ta más nak, a ve ze tőedző nek.

Csör gő Sza bolcs
4. c

Kö szön jük az 1%-os
fel aján lá so kat!

A Pro Musica Ala pít vány Dömsöd ku ra tó -
ri u ma meg kö szö ni mind azok se gít sé gét, akik
a 2008. év ben sze mé lyi jö ve de lem adó juk
1%-ának fel aján lá sá val (be val lás be adá sa
2009. má jus 20-ig) tá mo gat ták az ala pít -
ványt.

Az APEH ál tal az elő ze tes ér te sí tés alap ján
3.181 Ft ke rül ki uta lás ra az ala pít vány bank -
szám lá já ra. Az ös  szeg fel hasz ná lá sá ról a
köz hasz nú sá gi je len tés ben fo gunk be szá -
mol ni. 

Az elő ző évek ben ös  sze sen 138.902 Ft
össze get to vább ra is tar ta lé kol juk, mi vel zon -
go rát sze ret nénk be lő le vá sá rol ni.

2009. szep tem ber 30.

Kön tös Ág nes 
az ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke

ÚJ TERMÉK !!!

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO

2009. OKTÓBER HÓNAPTÓL

KEDVEZŐ DÍJAKKAL KÖTHETŐ

Közlekedési Biztosító Egyesület

Dömsödi Általános Ipartestület

Képviseleti iroda

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.

06-24-435-416

Kötelezõ gépjármû-
felelõsségbiztosítás 

OTTHON BIZTOSÍTÁS

ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS

KÖTÉSE

Közlekedési Biztosítási Egyesület
Dömsödi Általános Ipartestület

Képviseleti Iroda

2344 Dömsöd,
Petőfi S. u. 11-13.

06-24-435-416

Su li Per sely Ala pít vány
Dömsöd

Kö szön jük az 1% esélyt
Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni mind -

azok tá mo ga tá sát, akik  a 2008. év re vo nat ko -
zó (be adás 2009. 05. 20-ig)  adó be val lá suk -
ban fel aján lot ták sze mé lyi jö ve de lem adó juk
l%-át szá munk ra. 

Az Apeh ál tal az elő ze tes ér te sí tés alap ján
249.983 Ft ke rül ki uta lás ra a Su li Per sely bank -
szám lá já ra. Az ös  szeg fel hasz ná lá sá ról a köz -
hasz nú sá gi je len tés ben fo gunk be szá mol ni. 

Az elő ző évek ben ki utalt és tar ta lé kolt
össze gek fel hasz ná lá sa is meg tör tént:

Az OMK ját szó-sport ud var lét re ho zá sát
1.050.000 Ft ér ték ben tá mo gat tuk (fa já té kok,
ill. a lo cso ló rend szer hez esz kö zök vásárlása),
a Gróf Szé che nyi Ált. Is ko la könyv tá rá hoz
49.195 Ft ér ték ben vá sá rol tunk köny ve ket.

A na pok ban 220.000 Ft ér ték ben számí tás -
tech nikai be ren de zé se ket vá sá ro lunk a Gróf
Szé che nyi Ál ta lá nos Is ko la ré szé re.

Szücsné Ágh Ani kó
Su li Per sely Ala pít vány

Ku ra tó ri um el nö ke

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

BBAAZZSSOONNYYII  AARRAANNYY és VVEECCSSÉÉSSII  SSÁÁNN  DDOORR
ál lan dó ki ál lí tá sa

NYIT VA TAR TÁS: kedd, pén tek, szom bat: 1000 – 1600 órá ig
BE LÉ PŐ JE GYEK: fel nőtt: 200 Ft; nyug dí jas, di ák: 100 Ft

Labdarúgó edzõtábor

Életem elsõ edzõtáborára
készültem
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Ha jó szak mun ká so kat sze ret nénk a jö vő ben
fog lal koz tat ni, ak kor itt az idő, hogy ezért te -
gyünk is va la mit. Bár mer re járunk, főleg a kéz -
mű ves szak mák ban, min den hol pa nasz kod nak,
hogy a mai is ko lá ból ki ke rü lő fi a ta lok ol vas ni,
szá mol ni, sőt mű sza ki raj zot ér tel mez ni sem
tud nak meg fe le lő en, ak kor pe dig ho gyan tud ná -
nak pon to san va la mit le mér ni, meg ter vez ni egy
mun ka fá zist, önál ló an dol goz ni? Olyan a mai
szak kép zés, mint ha szán dé ko san nem akar na a
jö vő nem ze dék ből meg fe le lő szak mai után pót -
lást ne vel ni.

Mit te he tünk mi, ér dek vé del mi szer ve ze tek?
Az IPOSZ és a ZÁNKA Ok ta tá si Nonprofit

Köz hasz nú Kft. együtt mű kö dé sé vel Pest me -
gyé ben hat ipar tes tü let (a Vecsési Ipar tes tü let, a
Gyáli Ipar tes tü let, a Szent end rei Kis tér sé gi
Ipar tes tü let, a Tápiómenti Ipar tes tü let, a Dabasi
Ipar tes tü let és a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü -
let) a ta va lyi tan év ben a 6., 7., 8. osz tá lyos ta nu -
lók nak szak má kat, élet pá lyá kat be mu ta tó mű -
hely lá to ga tá sok kal egy be kö tött pá lya vá lasz tá si

ta nács adás ba kez dett. A ki mu ta tá sok ból ki de -
rült, hogy a gyer me kek nem is mer nek öt szak -
má nál töb bet. Fel ve tő dik a kér dés, hogy ak kor
mi alap ján vá lasz ta nak szak mát? A ta pasz ta lat
azt mu tat ja, hogy se gít ség re van szük sé gük,
mert sem a gyer me kek, sem a szü le ik és a ta ná -
rok nem ren del kez nek széleskörű in for má ci ók -
kal a to vább ta nu lá si le he tő sé gek ről.

A pro jekt ben részt ve vő ipar tes tü le tek kel kö -
zö sen meg ala pí tot tuk a Kö zép-ma gyar or szá gi
Ipar tes tü le tek Szö vet sé ge Köz hasz nú Nonprofit
Kft.-t. A nonprofit szer ve zet fő cél ja a mi nő sé gi
ok ta tás szer ve zé se.

Sze ret nénk a tör vény ad ta le he tő sé ge ket ki -
hasz nál va:
• a ta nu lók gya kor la ti kép zését, ta nu ló szer ző -

dés sel az ipa ro sok nál meg szer vez ni,
• a ta nu ló min dig az is ko lai tan terv nek meg fe le -

lő gya kor la ti kép zést kap na,
• több ipa ros nál töl te né a gya kor la tát (ezál tal

job ban és több ol dal ról meg is mer né a szak -
mát),

• a mes ter em ber csak ok tat ja a ta nu lót (min den
más fel ada tot a cég el vé gez he lyet te, pl: ad mi -
niszt rá ció),

• mind a ta nu ló, mind az ipa ros meg kap ja a
mun ká já ért já ró jut ta tá sát,

• az ipa ro sok ál tal be fi ze tett szak kép zé si hoz-
zájárulást, a TB já ru lék alap 1,5%-át a mi nő sé -
gi ta nu ló kép zés re és to vább kép zés re le het for -
dí ta ni.
Mit te het nek az ipa ro sok/vál lal ko zók?
A tör vé nyi le he tő sé gek adot tak, a rend szert ki -

ala kí tot tuk, de csak ak kor fog iga zán mű köd ni,
ha a gaz da ság sze rep lői is tesz nek ezért. Kér jük,
ke res se nek meg ben nün ket, ha részt kí ván nak
ven ni a ta nu lók gya kor la ti kép zé sé ben! Ha a gya -
kor la ti ok ta tás ban nem sze ret né nek részt ven ni,
de sze ret nék, hogy a be fi ze tett Szak kép zé si Hoz -
zá já ru lá suk köz vet le nül a mi nő sé gi szak kép zés re
for dí tód jon, ak kor is ke res senek fel ben nün ket!

El ér he tő sé gek: Skribek Pál, 06-30-934-0138,
e-ma il: vecses@tisztesipar.hu, Kövesi Ágota,
06-70-312-6619, e-ma il: nonprofit@tisztesipar.hu

JÓ SZAK MUN KÁ SO KAT AKA RUNK?!

Elindult a Leader
A Kis-Duna-menti Vi dék fej lesz té si Egye sü let (KVE) 2009. szep tem -

ber 17-én tar tot ta el ső fó ru mát Dömsödön a LEADER ren de let meg je -
le né se kap csán. 

A há zi gaz da, Ko ro na Sán dor a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let
el nö ke kö szön töt te az ér dek lő dő ket, majd be szá molt a LEADER pro -
jekt el ső sza ka szá ról, mely nek ered mé nye ként szá mos te le pü lés újult
meg.  

A be ve ze tő után Sza bó Má tyás, a KVE mun ka szer ve zet-ve ze tő je is -
mer tet te az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram IV. ten ge lyét.  

Be szá molt az Egye sü let He lyi Vi dék fej lesz té si Stra té gi á já ban meg je -
lölt 12 cél te rü let ről, azok in ten zi tá sa i ról, ma xi má lis tá mo ga tá si ös  sze ge -
i ről, az egyes cél te rü let re pá lyáz ha tó te le pü lé sek kö ré ről, az el szá mol ha -
tó ki adá sok ról.  

A pá lyá za ti jog cí mek kö zött sze re pel a tér sé gen be lü li együtt mű kö -
dés; a tér sé gek kö zöt ti és nem zet kö zi együtt mű kö dés; ren dez vé nyek,
kép zé sek szer ve zé se; a vál lal ko zá si ala pú fej lesz tés és a kö zös sé gi cé lú
fej lesz tés. Eze ken be lül cél a tel jes ség igé nye nél kül a he lyi iden ti tás
erő sí té se, a gaszt ro nó mi ai ha gyo má nyok fel ele ve ní té se, a tár sa dal mi fe -
le lős ség vál la lás erő sí té se, az if jú ság hely ben tar tá sa, a nem ze ti-et ni kai
ki sebb sé gek tá mo ga tá sa, a kör nye zet-tu da tos ság erő sí té se. 

A pá lyá za to kat vár ha tó an ok tó ber 1-31. kö zött le het pos tai úton be -
nyúj ta ni a KVE pos ta cí mé re: 2300 Rác ke ve, Pf. 32.

Bő vebb in for má ci ó ért for dul ja nak bi za lom mal a KVE mun ka szer ve -
ze té hez: 

Sza bó Má tyás – szabo.matyas@kisdunave.hu
Vincze Vik tó ria – vincze.viktoria@kisdunave.hu
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A leg több csa lád ban – így az enyém ben is –
a fér fiem be rek, ha fod rá szat ba igye kez nek,
csak an  nyit mondanak: Megyek a Badencz -
ki hoz! A 14 éves fi am évek óta oda jár. Mi kor
meg ér ke zik, nem csak meg újult fi zi mis ká val,
ha nem a Pa li bá csi nál ka pott im pul zu sok kal
szo kott el szó ra koz tat ni. Volt olyan, mi kor el
akart sze gőd ni ha jat söp rö get ni nyá ri mun -
ká ra! Azt hi szem, egy ál ta lán nem túl zok: Ba -
denczki Pál ne ve fo ga lom, szin te egy be ol vadt
hi va tá sá val.

A fod rá szat ná luk a csa lád ban tra dí ció,
édes ap já tól kap ta örö kül. Ge ne rá ci ók lép tek
ki az üz le tük aj ta ján ápol tan, nagy meg elé ge -
dés sel! Az ut cán is, az em be rek hez mindig
van egy-két jó sza va.

Ez in dí tott ar ra, hogy fel ke res sem egy kis
be szél ge tés ere jé ig.

– Pali bá csi, pon to san ho gyan is kez dő dött
az Ön fod rász pá lya fu tá sa?

– Köztudott, hogy ná lunk a csa lád ban apám
fér fi bor bély sá got foly ta tott! Ab ban az idő ben
vagy fod rász, vagy bor bély volt az em ber! Mi -
kor 8.-os let tem, meg kér dez te tő lem, hogy mit
óhaj tok: továbbta nu lok, szak mát vál tok vagy
be ál lok őhoz zá. Így ma rad tam ná la és so sem
bán tam meg! A fod rá szat bor ra va lós szak ma,
ez ál tal min dig is so kan nyü zsög tek kö rü löt tem.

Szó val két év múl va apám tól mint fér fi fod -
rász sza ba dul tam. Ez után Dunaharasztin ta nul -
tam ki a női fod rá sza tot. Mi kor ha za jöt tem,
1959-61-ig, itthon is női fri zu rá kat ké szí tet tem!
19 éve sen úgy dön töt tem, hogy meg nő sü lök, s
mi vel ezt szü le im tel jes mér ték ben el le nez ték,
fi a tal ko rom ra hi vat koz va, hát bi zony ke nyér tö -
rés re ke rült a sor. Mást vet tek fel he lyet tem! Ha -

mar ki de rült, hogy az én mun kám ra na gyobb
szük ség van az üz let ben, így vis  sza hív tak. Min -
dig is fon tos volt szá mom ra ami re a mes te re im
ta ní tot tak, mint pl. a sam pon, a fes ték, ha a tál -
ká ban ma rad, azt önt sük vis  sza az üveg be! Ki -
hang sú lyoz ták, hogy nem ne kik spó ro lok, ha -
nem ma gam nak, mert ha önál ló le szek, így ta -
ka ré kos kod ha tok!

Az ABC-ben 1961-ben nyi tot tunk üz le tet.
Egy pa ra ván (amit most is itt le het lát ni) vá lasz -
tot ta el a női és a fér fi rész le get. 

Mi u tán már negy ven éve dol goz tam a szak -
má ban, a mes te ri ok le ve let már vizs ga nél kül
kap tam meg.

– Meglehetősen so kat vál to zott a di vat, az
igény az 50-es, 60-as évek óta. Ak ko ri ban mi -
lyen igé nye volt a fér fi la kos ság nak?

– Apám kor osz tá lyá ban a fér fiem be rek nek
igen is vol tak igé nyei! Bál ba, disz nó tor ba, csa lá -
di-ba rá ti ös  sze jö ve te lek re so ha nem men tek el
anél kül, hogy ne jöt tek vol na el egy ba jusz iga zí -
tás ra, vagy olaj jal le ken ni, kis hul lá mot ten ni a
fri zu rá ba! Volt olyan pa raszt bá csi, aki kom-
mencióba, 50 kg bú zát fi ze tett és ez he ti egy haj -
vá gást, két bo rot vá lást je len tett. De ál ta lá nos
volt a he ti két bo rot vá lás, eset leg, ha anya gi lag
nem en ged het ték meg, he ten te leg alább egy szer
el jöt tek.

Te he tős és ke vés bé te he tős egy aránt adott ar -
ra, hogy ápol tan, csi no san je len jen meg.

Ma nap ság ezt egy sze rű en meg old ják, mert
szin te min den ház tar tás ban van haj vá gó, ami vel
tüsire vagy egé szen ko pasz ra vág ják a ha jat.

A fod rász mű hely egy ben egy kö zös sé gi hely
is volt! Gyak ran meg for dul tak a hí rek, hi szen ha
rossz volt az idő, a pa raszt em ber in kább el jött a
bor bély hoz, itt min dig akadt ki vel be szél get ni.
Volt aki kol bászt, volt aki bort ho zott ott hon ról,
gon dos kod va az egész na pi el lát mány ról. Sok -
szor vág ni le he tett a füs töt is! Reg gel től es tig itt
be szél get tek, egy szó val han gu la ta volt.

– A kun csaft kör be a gye re kek is be le tar -
toz tak?

– Hogyne, ter mé sze te sen! Tíz éves ko rig a
kis lány ok is jöt tek, de ne kik csak kör be kel lett
vág ni a ha ju kat. Kü lön gye rekszék is volt er re a
cél ra, mely kis sé ma ga sí tott, hos  szabb lá ba kon
állt.

– Voltak más fod rá szok is a fa lu ban?
– Igen, meg pró bá lom fel so rol ni őket: Bá bi Jó -

zsef, Lamoling, Hirslinger, Badenczki Pál
(apám), Ila La ci, Kiss, Her ná di (Herdibu) Ferenc.

– Kitől ta nul ta a leg töb bet, hol sze rez te a
leg több ta pasz ta la tot?

– Igaz az a mon dás, hogy ahány ház, an  nyi
szo kás. A leg töb bet apám tól ta nul tam, de Du na -
harasztin is sok új fo gást el sa já tí tot tam. Vé gül is
min den hol kap tam va la mi hasz no sat, amit a sa -
ját ta pasz ta la ta im mal gya ra pí tot tam.

– Az üz let hely ség be be top pan va igé nyes,
szép bú tor zat se gí ti ki szol gál ni a ven dé ge ket.
Ké rem me sél jen er ről né hány szó ban!

– A gye rek szék ről már me sél tem. Mi ó ta az
esze met tu dom, az üz let be ren de zé sé hez tar to -
zott, és már négy fod rász di nasz ti át ki szol gált,
előt tünk a Bá bi Jó zsi bá csié volt, úgy tu dom, ő
is úgy vet te va la hon nan.

A tük rös már vány asz tal ka a két for gó fa szék-
kel 1938 kör nyé kén ké szült. A má sik tük rös
asz tal ha son lít az ere de ti hez, de ez fe nyő ből ké -
szült eter nit lap pal, ezt a ke reszt apám ké szí tet te!

A két tük rös asz tal ka az elé a pa ra ván elé van
ál lít va, mely egykor az ABC-ben volt el vá lasz tó,
a fér fi-női rész közt. Van még egy ér de kes da ra -
bom! 60 éve ez volt az el ső bú ra az üz let ben!

– Ön sze rint mi lyen a jö vő je a fér fi fod rá -
szat nak?

– Igényes em be rek lesz nek, de na gyon ke -
vés! Hogy ma nap ság med dig tart a ko pasz di -
vat, nem tu dom! Min den eset re, úgy át lag ban 30
éven ként vál to zik a trend, ami a fri zu rá kat te -
kint ve úgy szin tén ér vé nyes. 

Dömsödön az utób bi idő szak ban a már mű -
kö dő fod rá sza tok mel lett idő ről-idő re nyí lik
egy-egy újabb is. Az ügyes mes te rek szak sze rű
mun ká ját szép és íz lé ses haj köl te mé nyek di -
csé rik. Kö vet ke ző szá munk ban egy ked ves, di -
na mi kus fi a tal em bert sze ret nék Önök nek be -
mu tat ni, Pa li bá csi fi a tal pá lya tár sát (bár nem
tő le ta nult), aki már egy má sik ge ne rá ci ót kép -
vi sel! Szöveg és fotó: -V.I.-

Férfiak mint fodrászok

BADENCZKI PÁL FÉRFI-NÕI FODRÁSZ
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A szep tem ber hó nap sze ren csé re ren dez vé nyek te kin te té ben elég csen -
des, 26-án lesz meg ren dez ve a szü re ti bál ill előt te a fel vo nu lás. Más ren -
dez vény nem vár ha tó Dömsöd te rü le tén. 

A szep tem be ri hó nap sem volt ese ménymen tes Dömsöd te rü le tén, több
be tö rés is tör tént. Ezen be tö ré sek so rán ál ta lá ban kész pénzt ill. ke rék párt
tu laj do ní tot tak el. Az el kö ve tők ki hasz nál ták a fi gyel met len sé get ill. meg -
gon do lat lan sá got, és az ott hon tar tott nagy men  nyi sé gű kész pénz tu laj do -
ní tot ták el. Fel hí vom min den ki fi gyel mét, hogy a bank ban ill. a pos tán lé -
vő ér ték meg őr zők ben na gyobb biz ton ság ban van a kész pénz ük mint ott -
hon a pár na alatt tart va.

J. István, Zs. László és F. Oszkár Csa ba dömsödi la ko sok úgy dön töt -
tek, hogy ke re se tü ket falo pás sal egé szí tik ki. Meg je len tek Dömsöd Ta tár -
he gyi er dő ben és ott ne ki áll tak az er dőt ir ta ni. Cse lek mé nyük köz ben a
Pol gár őr ség meg za var ta őket, két sze mélyt a hely szí nen vis  sza tar tot tak.
El le nük el já rás in dult. Nem tud ták, hogy a fen ti er dő fo ko zot tan vé dett te -
rü let, ter mé szet vé del mi vé dett sé get él vez. K. Gusztáv és id. K. Gáros
dömsödi la ko sok lo vasko csi val jár ják a kör nyé ket, és a föl de ken kint ha -
gyott szal mát ill. szé nát gyűj tik be. Ne ve zet te ket már több al ka lom mal
tet ten ér tük cse lek mé nyűk köz ben, de fel je len tés hi á nyá ban ed dig nem
sok min dent tud tunk ten ni. Most is tet ten ér tük a sze mé lye ket, de most
van fel je len tés ter mény lo pás mi att, megy a két sze mély el len az el já rás. 

H. Zol tán és S. Lász ló dömsödi la ko sok a Corall bár ban meg is mer ked -
tek egy bu da pes ti nő vel. Ki hasz nál ták a nő it tas sá gát, majd sze xu á li san

mo lesz tál ták. A nő fel je len tést tett a két sze mély el len erő sza kos kö zö sü -
lés mi att, majd elő ál lí tot ták őket a Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság ra. Az
elő ál lí tás so rán S. Lász ló la ká sán nagy men  nyi sé gű fris sen vá gott fát ta lál -
tak a kol le gák. Azt is meg ta lál ták, hogy hon nan szár ma zik a fa, így S. Lás-
zló el len falo pás mi att is in dult el já rás. 

Apaj te rü le tén sem tét len ked tek a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé ből élő
sze mé lyek. H. Lász ló és K. Kál mán Ró bert apaji la ko sok úgy dön töt tek,
hogy kö rül néz nek la kat lan, hasz ná la ton kí vü li ta nyá kon. Az egyik ta nya
épü le té ben ta lál tak réz fű téscsö ve ket ill. víz ve ze ték sze rel vé nye ket. Eze -
ket le sza kí tot ták, a fal ból ki tép ték, és el adás cél já ból el akar ták vin ni. Cse -
lek mé nyük köz ben ne ve zett sze mé lye ket tet ten ér tük, el fog tuk, ron gá lás
és lo pás mi att el já rás in dult el le nük.

El kez dő dött az is ko la. A gye re kek gya lo go san, ill. ke rék pár ral köz le -
ked nek az is ko lá ba. Na gyon sok el ső éves gyer mek van. Ké rem a szü lő -
ket, hogy már most ta nít sák meg gyer me ke i ket a sza bá lyos köz le ke dés re,
hív ják fel fi gyel mü ket a bal ese ti for rá sok ra, le he tő sé gek re. Mi kor kí sé rik
őket, a szü lök is tart sák be a köz le ke dé si sza bá lyo kat, hi szen ne kik is pél -
dát kell mu tat ni a gye re kek nek. 

Eb ben a hó nap ban több is ko lá ban tar tot tunk ok ta tást, fel vi lá go sí tást a
gyer me kek nek a köz le ke dés sel, illetve az is ko lai vi sel ke dés sel kap cso lat -
ban. 

Ódor Zol tán r. zls 
kör ze ti meg bí zott 

A Ráckevei Rendõrkapitányság 2009. szeptember havi hírei

A Táb la va -
dász ak ció

cél ja, hogy
az ál lam -
po l  gár  ok
kö zül aki

in do ko lat -
lan nak tű nő,

eset leg meg té vesz tő KRESZ táb lát
ész lel Pest me gye út ja in, az a táb la
fo tó ját és a be azo no sí tás hoz szük sé -
ges hely szín pon tos le írá sát jut tas sa
el a tablavadasz@pest.police.hu
e-mail cím re.

A be je len té se ket, amely Pest me -
gye va la men  nyi út já ra vo nat ko zik,
2009. ok tó ber 1. és 2009. no vem ber
1. kö zöt ti idő szak kö zött vár juk. 

A prog ram csak a jel ző táb lá val
kap cso la tos be je len té sek meg té te lé -
re ad le he tő sé get.

A be je len té se ket egy bi zott ság
meg vizs gál ja, egyez te tett meg ol -
dá si ja vas la to kat tesz, me lye ket
el jut tat az érin tett köz út ke ze lő -
nek.

A tablavadasz@pest.police.hu
e-mail cím a Pest Me gyei Rend őr-
fő ka pi tány sá gon lé te sült, itt vár juk
az in do ko lat lan nak tű nő, eset leg
meg té vesz tő KRESZ táb lák kal kap -
cso la tos ál lam pol gá ri be je len té se -
ket, me lyek nek az aláb bi kri té ri u -
mok nak kell meg fe lel ni:

– Az ész re vé te lek meg kül dé sé nek
he lye: meg adott e-mail cím,

– A be je len tés a meg adott ha tár időn
be lül ér kez zen be,

– A hely be azo no sí tá sá hoz szük sé -
ges fény kép fel vé tel csa to lá sa,

– Fontos a hely szín pon tos meg je lö -
lé se, az ész lelt for ga lom tech ni kai
prob lé ma le írá sa.

A leg hasz no sabb ész re vé tel be -
kül dő jét a Pest Me gyei Rend őr-fő -
ka pi tány ság Köz le ke dés ren dé sze ti
Osz tá lya díj ban ré sze sí ti. 

Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány -
ság 1139 Bu da pest, Te ve u. 4-6.

Te le fon: 06-1-443-5100
e-mail: pestmrfk@pest.police.hu

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 
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Ho gyan ala kult ki egy fej lő dő és egy fej lett
or szág kö zött ek ko ra ba rát ság? Ho gyan lett
egy tel jes mér ték ben el szi ge telt kis szi get ből
má ra gaz da sá gi nagy ha ta lom, mely ha tás sal
van a vi lág ra? Mit adott Nyu gat a Ke let nek és
Ke let a Nyu gat nak? A most kö vet ke zők ben töb -
bek kö zött ezek re a kér dé sek re ta lál hat juk meg
a vá la szo kat. 

A ja pán-ma gyar kap cso lat
meg te rem té se

Bi zo nyá ra hal lot tá tok már, hogy az idei év
igen kü lön le ges a ja pán-ma gyar kap cso la tok
szem pont já ból. A 2009-es év a ja pán-ma gyar
dip lo má ci ai kap cso la tok kez de té nek 140. ju bi -
le u ma, il let ve a dip lo má ci ai kap cso la tok új ra -
fel vé tel ének 50. év for du ló ja. Még az Oszt rák-
Ma gyar Mo nar chia volt, aki fel vet te a szi get -
or szág gal a kap cso la tot 1869-ben, ami kor már
ja pán ba rá ta ink ki me rész ked tek szi ge tük ről és
kül döt te ket in dí tot tak a vi lág ba. 1960-ban ala -
pí tot ták meg mind két or szág ban a kö vet sé get,
majd 1964-ben eze ket nagy kö vet sé gi rang ra
emel ték. 

A rend szer vál tás után a Ja pán és Ma gyar or -
szág kö zöt ti kom mu ni ká ció meg élén kü lé sé vel
a két or szág kö zöt ti kap cso lat egy re in kább ki -
bon ta ko zott. Egy mást lá to gat ták az or szá gok
mi nisz te rei, ez zel is mé lyít ve a ba rát sá gu kat.
Töb bek kö zött Ja pán se gít sé ge is nagy ban hoz -
zá já rult, hogy Ma gyar or szág az Eu ró pai Unió
tag ja le hes sen, hi szen egy fej lett or szág gal ko -
mo lyabb együtt mű kö dés is lét re jö het, mint
egy gaz da sá gi lag in sta bil lal. 

Azt nyil ván min den ki ész re vet te, hogy itt -
hon te le van nak az elekt ro ni kai cik ke ket áru sí -
tó bol tok pol cai ja pán ter mé kek kel, ja pán gép -
ko csi kat és gép ko csi al kat ré sze ket is so kat lát -
ni, anime és manga is egy re több jön be az or -
szág ba. Ja pán itt van kö zöt tünk. Egy re több ja -
pán cég te le pe dik meg ná lunk, ma nap ság több
mint száz kö rül mo zog ezek szá ma. Ha Ja pán -
ban jársz, igaz, nem olyan men  nyi ség ben, mint
az ő ter mé ke ik ná lunk, de ta lál koz hatsz ma -
gyar gyár tá sú áru cik kek kel is. Ha bár ki csi or -
szá gunk ma nap ság nincs a top pon (na, majd
há rom év múl va :) ), de mi is szál lí tunk ne kik
egy s mást. Ilye nek az élel mi szer- és a hús ipa ri
ter mé kek, fi nom ma gyar bo rok, vegy ipa ri ter -
mé kek stb. A ma gyar ex port kö rül be lül 290
mil lió euró, az im port pe dig 1,9 mil li árd euró
éven te. Ez is bi zo nyít ja, hogy ha ré szünk ről
nem is olyan nagy a ki vi tel, de van.

A gaz da sá gi együtt mű kö dés mel lett nagy
hang súlyt fek tet a két fél az or szá gok köl csö -
nös kul tu rá lis be mu ta tá sá ra, imidzsének épí té -
sé re.  A Ja pán Nagy kö vet ség és a Ja pán Ala -
pít vány ki ál lí tá so kat, elő adá so kat, be mu ta tó -
kat szer vez, hogy ez zel is kö ze lebb hoz za a tá -
vo li or szág kul tú rá ját. Idén is sok ja pán te ma ti -

ká jú prog ram volt már (Ja pán nap a Thália
Szín ház ban, ko moly ze nei kon cer tek, Hanami
a Fü vész kert ben és or szág szer te sok más prog -
ram), és lesz is. Ami re büsz kék le he tünk, hogy
kap cso la tunk Ja pán nal igen jó nak mond ha tó,
és ezt bi zo nyí tan dó éven te 96 000 tu ris ta lá to -
gat meg min ket, és majd’ 1200 ja pán él itt.

Ha a hegy nem megy Mohamedhez…
Ja pán ese te azok hoz a mai eső er dők ben és

ki sebb szi ge te ken élő benn szü lött tör zsek hez
ha son lít ha tó, akik még nem ta lál koz tak más
em ber cso port tal, és a vil la nó gé pek kel, gu ru ló
ma si nák kal ér ke ző ide ge nek re mint is me ret len
és fu ra szer ze tek re, el len ség ként te kin te nek.
Ne kik jó volt ad dig is, amíg nem tud ták, hogy
a vi lág más ré sze in már csak vicc ből köl töz nek
em be rek dzsun ge lek be, hogy az tán ki sza vaz -
has sák egy mást, és egyéb ként szin te ti kus
anya gok kö zött él nek. Egyéb ként má ig hal la ni
ilyen, ed dig is me ret len tör zsek fel fe de zé se i ről.
Sze ren csét le nek, ha tud nák, hogy kö rü löt tük a
vi lág mek ko ra iram ban halad… Ja pán mel lett
is így hú zott el a vi lág, amíg ők el zár kóz va él -
tek, és nem ér de kel te őket, hogy mi van a nagy
óce án má sik vé gén. 

Ja pán el ső ta lál ko zá sa a Nyu gat tal a XVI.
szá zad ra te he tő.  Fel te he tő leg egy por tu gál ha jó
volt az el ső, ami ki kö tött Ja pán part ja i nál. Ez -
után egy re több por tu gál, an gol, spa nyol és hol -
land ke res ke dő és hit té rí tő kö tött ki a ja pán par -
tok nál. Eze ket a lá to ga tó kat Ja pán nem fo gad ta
fel hőt len öröm mel. Vol tak olya nok, akik nem
néz ték jó szem mel a bar bá rok meg je le né sét.
Aki er ről az idő szak ról bő veb ben sze ret ne ol -
vas ni, azok nak aján la nám James Clavell: A
sógun cí mű re gé nyét. A könyv tör té ne te a
XVII. szá zad ban ját szó dik, fő hő se John Black-
thorne, egy hol land ke res ke del mi ha jó an gol
kor má nyo sa, aki egy vé let len foly tán ja pán par-
t ra ve tő dik. Tör té ne te zse ni á li san me sé li el az
ek kor még erő sen élő ja pán el len sé ges sé get az
is me ret len Nyu gat tal szem ben. 

Az iga zán nagy for du ló pont és Ja pánt vég ér -
vé nye sen a Nyu gat hoz kö tő ese mé nyek azon -
ban vá rat tak ma guk ra az 1860-as éve kig, ami -
kor új ra meg je len tek a for má ló dó új, im pe ri a -
lis ta vi lág rend kép vi se lői, a brit, fran cia, orosz
és ame ri kai gyar mat bi ro dal mak ból ér ke ző fel -
fe de zők, ka lan do rok, bál na va dá szok, ke res ke -
dők, hit té rí tők és po li ti ku sok sze mé lyé ben.
Mi u tán a bri tek és a fran ci ák Kí nát (aki ed dig
Ja pánt is ret te gés ben tar tot ta) is térd re kénysze -
rítették az el ső ópi um há bo rú ban (1842), Ja pán
be lát ta, hogy gaz da sá gi el ma ra dá suk ha tal mas,
és esé lyük sem len ne egy eset le ges in vá zió ese -
tén. Az or szág ket té sza kadt. Ott vol tak azok,
akik üd vö zöl ték a vál to zást és örül tek az ide ge -
nek nek, a má sik ol da lon pe dig ott vol tak azok,
akik az új don ság tól meg ret ten ve nem tűr ték a

ko szos gaijinok föld jük re lé pést. Ek kor nem te -
het tek mást, sod ród tak az ár ral.

Az el ső ópi um há bo rú után a hír szer zés meg -
ne szel te, hogy le het sé ges egy jö vő be li brit tá -
ma dás Ja pán el len is. Ja pán ek kor kez dett
(kény szer ből) ba rát sá go sabb vi szonyt ki ala kí -
ta ni a Nyu gat tal. A brit tá ma dás a hí resz te lé -
sek kel szem ben el ma radt. Az ide ge nek ek kor
per sze lát ták, hogy Ja pán a ke zük ben van, és
előny te len gaz da sá gi, ke res ke del mi szer ző dé -
se ket kényszerítettek rá juk. 

Ez nem a ti szi ge te tek,
ez a mi szi ge tünk!

A gya ko ri lá to ga tá sok sok szor vég ződ tek
fegy ve res har cok kal, nem rit kán a nyel vi ne -
héz sé gek mi att. Vol tak olyan klá nok és ve ze -
tők, akik egy az egy ben meg til tot ták a ke resz -
tény sé get és el fog ták a té rí tő ket, vis  sza for dí tot -
ták a ki köt ni kí vá nó – oly kor baj ban lé vő – ha -
jó kat. Az el len sé ges ke dés an  nyi ra el fa jult,
hogy egy ilyen ren de le tet is ki ad tak ja pán ol -
dal ról: „Mos tan tól, ha egy ide gen ha jó kö ze lít a
bi ro da lom part vi dék ének bár mely pont já hoz,
min den kö zel ben lé vő sze mély nek kö te les sé ge
tü zet nyit ni rá, s el űz ni on nan.” Ez a ren de let
azon ban be tart ha tat lan volt, töb bek kö zött azért
is, mert ek ko ri ban az or szág po li ti ka i lag mély -
pon ton volt, és nagy volt az egyet nem ér tés. 

Ja pán tisz tá ban volt ve le, hogy gyen ge, és a
nyers anya got az ipar fej lesz té sé hez sok kal las -
sab ban tud ja elő ál lí ta ni, mint a nyu ga ti ide ge -
nek. Ek kor az eu ró pa i ak már a gőzt is hasz nál -
ták a bá nyá szat hoz, ha jó zás hoz és az élet na -
gyon sok mo men tu má hoz. A ja pá nok tud ták,
hogy vál toz tat ni uk kell a stra té gi á ju kon, mert
be  ke be le zi őket a Nyu gat. 1854-ben rá kény -
sze rül tek egy „ja pán–ame ri kai bé ke- és ba rát -
sá gi szer ző dés” meg kö té sé re, mely nek ér tel -
mé ben Ja pán meg nyi tot ta pár ki kö tő jét a kül -
föl di ha jók előtt. In nen től kezd ve egy sok kal
in ten zí vebb ke res ke del mi együtt mű kö dés ala -
kult ki az or szá gok kö zött. Ké sőbb még több
ked vez ményt kö ve tel tek az ame ri ka i ak: sza -
bad val lás gya kor la tot a szi ge ten, és el ér ték azt
is, hogy rá juk ne vo nat koz za nak a ja pán tör vé -
nyek. Az USA ezen lé pé se it kö ve tő en az eu ró -
pai ha tal mak is ki har col ták eze ket az en ged -
mé nye ket.

A be zár kó zá si po li ti ka, amit Ja pán ed dig
foly ta tott, tel jes ku darc ba ful ladt, és bár ek kor
még nem sej tet ték, ez az út ve ze tett a ja pán
ipa ri for ra da lom hoz, amely az 1890-es évek -
ben kez dő dött. 

A vál to zás út ján
A bel po li ti kai és gaz da sá gi vál ság, amit a

Nyu gat kot nye les ke dé se oko zott, las san csil la -
po dott. Ja pán el kezd te a had se re ge fel fegy ver -

A Nyu gat és Ja pán ta lál ko zá sa
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ke zé sét. Rá jöt tek, hogy a kül föl di ek ál tal hasz -
nált esz kö zök (há tul töl tő pus ka, is mét lő fegy -
ve rek, gőz ha jók, pán cé lo zott ví zi jár mű vek)
mennyi vel ha té ko nyab bak az ál ta luk hasz nált
esz kö zök nél, és ar ra kényszerítették töb bek
kö zött a sza mu rá jo kat is, hogy hagy ja nak fel a
harc mű vé sze tek, kard for ga tás gya kor lá sá val,
és kezd jék meg ezek nek az új fegy ve rek nek a
ta nul má nyo zá sát. Kép zel he ti tek, hogy mek -
ko ra volt a fel há bo ro dás, fő leg azok kö zött,
akik nem vol tak ké pe sek be lát ni, hogy mu száj
a ré gi ha gyo má nyok tól meg vál ni az or szág
túl élé sé nek ér de ké ben.  

1860-tól már rend sze re sen in dul tak kül föld -
re ja pán kül dött sé gek. So kat ta nul tak egy más
po li ti ká já ról, éle té ről. A Ja pán ban élő kül föl di -
ek től is sok tu dást sa já tí tot tak el, így az ipar és
a ha dá szat egy re na gyobb lép tek ben kez dett
fej lőd ni. Mint már tud juk, Ja pán pro fi ab ban,
hogy mi u tán meg is me ri egy má sik kul tú ra ré -
szét, fi no mít ja (ja pá no sít ja azt), és át ül te ti a sa -
ját rend sze ré be. Szó val Ja pán moz gó sí tot ta a
né pes sé get és el kez dett fel zár kóz ni a Nyu gat -
hoz. To vábbme gyek: Ja pán né pes sé gét olyan
ipa ri tár sa da lom má for mál ták az új tör vé nyek
és ren de le tek, ami lyen né az ak ko ri Eu ró pa és
Ame ri ka né pes sé ge csak ak kor kez dett vál ni. 

Po li ti kai té ren is ha tal mas vál to zá sok kö vet -
kez tek be. Sok kal na gyob bak, mint a mi rend -
szer vál tá sunk, és sok kal ered mé nye seb bek is.
Er ről most nem sze ret nék ír ni, mert igen hosz  -
szú és unal mas len ne. Azt vi szont ér de mes
tud no tok, hogy a hi e rar chi kus vál to zá sok is
sok ban se gí tet ték Ja pán gaz da sá gi nagy ha ta -
lom má vá lá sát.

A he lyes úton ha la dunk?
Vis  sza gon dol va, hogy men  nyi min dent

adott ne künk Ja pán (kul tú ra, ipar, tu do mány
stb.), há lát ad ha tunk azok nak a nagy ha tal mak -
nak, akik fel vet ték ve lük a kap cso la tot, és ak -
kor még bi zo nyá ra a ha tal mas (re mélt) arany -
he gye kért cse ré be meg osz tot ták ve lük a fej -
lett ség ük kul csát. Esélyt ad tak ne kik a fej lő -
dés re, se gí tet ték őket, mert lát hat ták, hogy
ezek a szor gos, bár fu ra szer ze tek még nagy
dol go kat vi het nek vég hez. Ja pán má ra túl nőt te
ma gát az eu ró pai ha tal ma kon, és ezért tart ha -
tunk ott (amint ezt a cikk ele jén is tag lal tam),
hogy most ő se gít min ket a fej lő dés ben. Per sze
bé ke van, és ezt a se gít sé get is bi zo nyá ra el ső -
sor ban a sa ját ér de kük ben nyújt ják, de ezért is
há lá sak le he tünk. Ez a köl csö nös se gít ség -
nyúj tás (a mi tu dó sa ink, or vo sa ink és más sza-
k em be re ink is men nek Ja pán ba ta ní ta ni az ot -
ta ni a kat) pe dig iga zán öröm te li, mert min den -
ki azért dol go zik, hogy az el kö vet ke zen dő
nem ze dé kek nek még bé ké sebb és jobb éle tük
le gyen. Eh hez pe dig szük sé ges az ös  sze fo gás,
és az, hogy is mer jük egy mást és egye sít sük tu -
dá sun kat.        

Mikus Ró bert

Vendégségben Dömsödön
Sándor Judit előadásában hallottuk a következő áriákat – az elhangzás sorrendjében:
1. Händel: Rinaldo áriája
2. Johann Sebastian Bach: Ha velem Vagy
3. John Rutter: Az Úr áld és fölemel Téged

Chor über dem Bodensee (Kórus a bodeni tó fölött)

A kórus 2008-ban ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját.
A kórusba Ausztriából és Németországból is járnak énekelni.
A kórustagok mindig egy programra kötelezik el magukat, melyet egy évig énekelnek.
Tudatosan teljesen különböző műsorokat állítanak össze, ezek között – Orff: Carmina Burana és

Brahms szerelmi dalain keresztül a 60-as évek nagy slágereiig, egészen a toggenburgi miséig – sok-
féle mű megtalálható.

Toggenburg egy földrajzi és kulturális vidék az Alpok láncolatainak lábánál. Az ott élő emberek
megtartották hagyományaikat, amely ruházatukban is és az eredeti élő népi zene iránti szeretetük-
ben is megnyilvánul.

A Toggenburger messe (toggenburgi mise) szerzője Peter Roth. Egy amerikai utazása idején
érezte a legjobban: mily kicsiny az ember. Akkor, ott New Yorkban határozta el, hogy a teremtés
iránti köszönetét egy misében fogja kifejezni.

Miséje – a toggenburgi mise – az élő népi zene akkordjaira épül, ritmusváltozásaival visszaidézi
az ősi toggenburgi és apicelli zenei világ sajátosságait. A szerző a mű kíséretét eredetileg fafúvós
kisegyüttesre írta.

A mise a Chor über dem Bodensee kórus által vált Svájcban és Svájc határain túl is ismertté. A
svájci állami televízió felvételét  a német tv-csatornák is közvetítették.

A kórus azóta már más műsorokkal szerepel, a toggenburgi misét azonban megtartotta repertoár-
jában és mindenütt nagy örömmel, szeretettel énekli.

A kórus külön köszönetet mond Somos Andrásnak, mert bár határok választották el Őt  tőlük,
mégis vállalta orgonakíséretüket.

Sándor Judit
a Chor über dem Bodensee karvezetője

Köszönetemet és tiszteletemet fejezem ki Bencze István Polgármester Úrnak, Szabó Péter
Lelkész Úrnak, Krnájszki Istvánné Emi néninek, a Musica Nostra Női Kar tagjainak, Csikós Lász -
lóné Jutkának, a Banya Klub minden tagjának, a Ju és Zsu társulat tehetséges „sztárjainak”, az
OMK minden dolgozójának azért a fogadtatásért, amellyel a svájci kórust részesítették!

Köszönöm, hogy hozzájárultak Magyarország – és Dömsöd – imázsának, a magyar emberek
külföldi megítélésének pozitív irányú változásához (ami vendégeinket illeti).

Biztosíthatom a Kedves Vendéglátókat, hogy nagyon szép élményekkel tértek vissza hazájukba
a Chor über dem Bodensee tagjai, többen közülük családostól akarnak a későbbiekben visszaláto-
gatni Magyarországra.

Gyökeresné Sándor Ildikó

CCCCsssseeeeppppeeeellll     AAAAuuuuttttóóóóggggyyyyáááárrrr    66660000....    éééévvvveeeessss    jjjjuuuubbbbiiii lllleeeeuuuummmmiiii
pppprrrrooooggggrrrraaaammmm    ttttáááájjjjéééékkkkoooozzzzttttaaaattttóóóó

A Csepel Autógyár alapításának közelgő 60. évfordulója alkalmából a gyár történetét és jelen-
tősebb gyártmányait bemutató előadásokkal egybekötött jubileumi kiállítást rendezünk Sziget-
szentmiklóson a volt Csepel Autógyár területén működő ÁTI-Sziget Ipari Park Főterén.
A kiállításon Csepel gyártmányú katonai és polgári teherautók, Csepel alvázak és főegységek

felhasználásával készült autóbuszok láthatók. 

IDŐPONT: 2009. OKTÓBER 10-12. 
Megnyitó: gyártörténeti és szakmai előadásokkal október 10-én 10 órakor 

a Gyártörténeti Múzeumban

A kiállítás ingyenesen megtekinthető az alábbi időpontokban:
okt. 10-én 10-18 óráig, okt. 11-én 14-18 óráig, okt. 12-én 8-16 óráig.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Szervező Bizottság.
Egyéb információ: 06-24/406-120
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ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Döm söd múlt já ból ál lan dó hely tör té -
ne ti ki ál lí tás a könyv tár ban Ko vács
Lász ló ta ní tó úr gyűj te mé nyé ből.
Nyit va tar tás a könyv tá ri nyit va tar tá -
si rend sze rint.

ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben,
szerdán ként 19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály

MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓ BÁI
Pén te ken ként 18.00 órá tól a Szé che -
nyi úti Ál ta lá nos Is ko lá ban

NYUG DÍ JAS KLUB
Két he ten te ked den (pá ros hé ten).
Ve ze ti: Ferenczi Lászlóné

SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör
pró bái 18.00 óra kor.
Ve ze ti: Feketéné Párkányi Éva

KI ÁL LÍ TÁS
Óvo dá sok és is ko lá sok al ko tá sa i nak
be mu ta tó ja az OMK elő te ré ben.

FEL HÍ VÁS KI ÁL LÍ TÁS RA
Ipa ro sok, vál lal ko zók te vé keny sé gét
be mu ta tó ki ál lí tás ra hí vunk min den
vál lal ko zó ked vű be mu tat ko zót.

BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

OKTÓBERI PROG RA MOK

SZEPTEMBER 18-TÓL
OKTÓBER 6-IG
TÜDŐSZŰRÉS

***

2009. október 3. (szombat) 16.00 óra
Petőfi Sándor OMK Dömsöd

Idősek Világnapja tiszteletére
rendezett előadás

Köszöntőt mond:
Bencze István
polgármester

Fellépnek: 
Gránát Zsuzsa nótaénekes,

Balogh Tünde cigánynóta-énekes
Fábián János zongoraművész

a Gróf Széchenyi István Általános

Iskola 2. a osztályos tanulói,
felkészítő tanár: Varga Gézáné

a Dezső Lajos A.M.I. társastáncos
növendékei 
valamint a

Ju és Zsu Társulat

***

2009. október 10. (szombat)
20.00 óra

TANÉVKEZDŐ RETRO BULI
Fellépnek a Volly István A.M.I.

növendékei Vinczéné Nagy Nóra
vezetésével és a JAT Énekegyüttes

(Józsi, Angelo, Teri)
közreműködésével.

Sok tánc, élő énekkel, Retro Disco -
val, DJ Kugli. Tombola, Büfé.

***

Tisztelettel hívjuk Önt és
Kedves Családját

2009. október 23-án 10 órára
a Petőfi Sándor Oktatási és

Művelődési Központ nagytermébe
az 1956. október  23-i forradalom

és szabadságharc tiszteletére
megrendezésre kerülő községi

ünnepségünkre.

Az ünnepséget megnyitja és ünnepi
megemlékezést tart:

Bencze István polgármester

Ünnepi műsort ad: a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola

7. b; 8. a; 8. b osztályos tanulói.
Felkészítő tanár: Nagyné Ihos Judit

Az emlékezés koszorúinak elhe-
lyezése a kopjafánál.

Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat 

Képviselő-testülete

***

2009. október  29. (csütörtök)
10:30-tól

OVIS SZÍNHÁZ
A fecsegő csoda szamár

Belépődíj: 400 Ft

Minden picurt és kisiskolást sok
szeretettel várunk!

***

ELŐZETES

2009. november 7. (szombat)
TÖKFESZTIVÁL

PROG RA MOK AZ OMK-BAN Könyv tá ri kis tü kör
Bát ran ki je lent he tem, hogy a  mű ve lő dés klas  szi kus for má ja az

ol va sás! Men  nyi re igaz a szlo gen, mely sze rint „Leg jobb ba rá tunk
a könyv!”. Gon dol juk csak vé gig, hogy a leg több élet hely zet ben, a
könyv az az egye dü li do log, amit elő ve he tünk, ol vas gat ha tunk, la -
poz ha tunk anél kül, hogy má so kat za var nánk ve le! Se gít sé gé vel
tá vo li ko rok ban és tá ja kon ba ran gol ha tunk! Szám ta lan le he tő sé -
get, öt le tet kí nál a kre a tív egyé nek szá má ra, szin te fel so rol ni sem
le het, men  nyi re sok fé le ér dek lő dést elé gít ki a kü lön bö ző ki ad -
vány ok so ka sá ga!

Ezek kel a gon do la tok kal aján lok a ked ves ol va sók nak egy
szép iro dal mi és egy tör té nel mi té má jú ki ad ványt! 

TÓTH-MÁTÉ MIK LÓS: PECÚ -
ROK c. re gé nye Sá ros pa ta kon (Óvár al -
ján) ját szó dik, a má so dik vi lág há bo rú
után.  Sze rep lői ti zen éves fi úk, akik az
or szág más-más szeg le té ből ér kez tek
ide. Szám ta lan ap rócs ka pró bán es nek
át, majd las san-las san az is ki de rül,
hogy me lyi kük mi ben je les ke dik.

És hogy mit je lent ez a szó: pecúrok,
vagy hogy mivégre gyűl tek ezek a fi a tal
fi úk itt ös  sze és mi ért sír do gál tak csa pa -
tot al kot va? A re gényt el ol vas va vá laszt
kap ezek re a kér dé sek re az ol va só.

A re gény ben hasz nált ré gi vagy min den na pi be szé dünk ben rit -
kán hall ha tó ki fe je zé se ket a la pok al ján szó sze det se gít meg ér te -
ni.

Ok tó ber hó nap ban két szer is em lé kez nünk kell! Ese mé nyek re,
hő sök re, már tí rok ra!

Október 6.
Ara di vér ta núk ös  sze fog la -

ló né ven őr zi a ma gyar nem zet
em lé ke ze te az 1848-49-es sza -
bad ság harc 13 hős ka to nai
ve ze tő jét, aki ket 1849. ok tó ber
6-án Ara don vé gez tek ki.

„…a mel lé kelt íté le tek vég -
re haj tá sá ra reg gel, kel lő idő -
ben ke rül jön sor, hogy az el -

ítél tek el ret ten tő pél da ként egész nap köz szem lé re le gye nek ki té ve
a vesz tő he lyen.” – idé zet az ara di vér ta núk ki vég zé sé vel kap cso la -
tos utasításból, október 6.

Go lyó ál ta li ha lált haltak:
Batthyány La jos mi nisz ter el nök 
szü le té si hely: Po zsony
csa lád: bir to kos ne me si csa lád ban szü le tett, nős, há rom gyer mek
ap ja
ki vég zés he lye: Pest
íté let: kö tél ál ta li ha lál. Bat thyá ny a ki vég zé si mó dot meg alá zó nak
tar tot ta, fe le sé ge be csem pé szett egy tőrt, az ön gyil kos sá gi kí sér le te
azon ban nem si ke rült.
ki vég zés: fel akasz tá sát a nya ki se bek mi att nem tud ták vég re haj ta -
ni, go lyó ál ta li ha lált halt 
sír hely: Bu da pest, Ke re pe si-te me tő
Kiss Er nő tá bor nok
szü le té si hely: Te mes vár
csa lád: nagy bir to kos ma gyar-ör mény csa lád ban szü le tett, öz vegy,
gyer me kei nem vol tak
ki vég zés: go lyó ál ta li ha lál
sír hely: Alsóelemér (Szer bia), csa lá di sír bolt
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Ki vég zé se kor nem en ged te sze mét bekötni.
Schweidel Jó zsef tá bor nok
szü le té si hely: Zombor
csa lád: né met pol gá ri csa lád ban szü le tett, nős,
öt gyer mek ap ja
íté let: go lyó ál ta li ha lál, min den in gó és in gat -
lan va gyon el vesz té se
ki vég zés: go lyó ál ta li ha lál
sír hely: Arad, vér ta núk em lék osz lo pa 
Ki vég zé se kor ke zé ben azt a fe szü le tet tar tot ta,
ame lyet a csa ták ba is ma gá val vitt.
Dessewffy Arisz tid tá bor nok
szü le té si hely: Csá kány
csa lád: ma gyar ne me si csa lád ból szár ma zott,
nős
íté let: kö tél ál ta li ha lál, min den in gó és in gat lan
va gyon el vesz té se, oszt rák tisz ti rang és nyug díj
el vesz té se
ki vég zés: go lyó ál ta li ha lál ra mó do sít va az
íté let
sír hely: Margonya (Szlo vá kia), csa lá di sír bolt
Ha lála es té jén aludt. „Tisz ta lel ki is me re tem
van, s az ha gyott alud ni” – mond ta a papnak.
Láz ár Vil mos hon véd ez re des (mi vel a sza bad -
ság harc vé gén önál ló se reg tes tet irá nyí tott, tá -
bor nok ként ke zel ték)
szü le té si hely: Nagybecskerek
csa lád: ma gyar-ör mény csa lád ban szü le tett,
nős, há rom gyer mek ap ja
íté let: kö tél ál ta li ha lál, min den in gó és in gat lan
va gyon el vesz té se
ki vég zés: go lyó ál ta li ha lál ra mó do sít va az
íté let
sír hely: Arad, vér ta núk em lék osz lo pa
Ki vég zé se előtt le ve let írt feleségének.

Kö tél ál ta li ha lált hal tak:
Poeltenberg Er nő tá bor nok
szü le té si hely: Bécs
csa lád: oszt rák nagy bir to kos ne me si csa lád ban
szü le tett, nős, há rom gyer mek ap ja
íté let: kö tél ál ta li ha lál, min den in gó és in gat lan
va gyon el vesz té se, oszt rák tisz ti rang és nyug díj
el vesz té se
ki vég zés: kö tél ál ta li ha lál
sír hely: Arad, vér ta núk em lék osz lo pa
Utol só sza vai: „Szép kis de pu tá ció megy az Úr -
is ten hez, hogy a ma gya rok ügyét képviselje!”
Láhner György tá bor nok
szü le té si hely: Necpál (Szlo vá kia)
csa lád: né met pol gá ri csa lád ban szü le tett, nős,
egy gyer mek ap ja
íté let: kö tél ál ta li ha lál, min den in gó és in gat lan
va gyon el vesz té se, oszt rák tisz ti rang és nyug díj
el vesz té se
ki vég zés: kö tél ál ta li ha lál
sír hely: Arad, vér ta núk em lék osz lo pa
Utol só es té jén Do ni zet ti egyik ope ra hő sé nek
bú csú ári á ját ját szot ta fuvoláján.
Knézic Kár oly tá bor nok 
szü le té si hely: Veliki Grdevac (Hor vát or szág)
csa lád: hor vát ka to nacsa lád ban szü le tett, nős,
két gyer mek ap ja
íté let: kö tél ál ta li ha lál, min den in gó és in gat lan

va gyon el vesz té se, oszt rák tisz ti rang és nyug díj
el vesz té se
ki vég zés: kö tél ál ta li ha lál
sír hely: Arad, vér ta núk em lék osz lo pa
Ha lá la előtti es té jén csa lád já nak írt levelet.
Nagy sán dor Jó zsef tá bor nok
szü le té si hely: Nagy vá rad
csa lád: ma gyar ne me si csa lád ban szü le tett,
nőt len
íté let: kö tél ál ta li ha lál, min den in gó és in gat lan
va gyon el vesz té se, oszt rák tisz ti rang és nyug díj
el vesz té se
ki vég zés: kö tél ál ta li ha lál
sír hely: Arad, vér ta núk em lék osz lo pa
Utol só sza vai: „Él jen a haza!”
gróf Leiningen-Westerburg Kár oly tá bor nok
szü le té si hely: Ilbenstadt (ma Niddatal, Né met -
or szág)
csa lád: el sze gé nye dett fő ne me si csa lád ba szü -
le tett, nős
íté let: kö tél ál ta li ha lál, min den in gó és in gat lan
va gyon el vesz té se, oszt rák tisz ti rang és nyug díj
el vesz té se
ki vég zés: kö tél ál ta li ha lál
sír hely: Arad, vér ta núk em lék osz lo pa
Őre it meg vesz te get te, ki vég zé se kor hon véd tá -
bor no ki egyen ru hát viselt.
Aulich La jos tá bor nok, had ügy mi nisz ter
szü le té si hely: Po zsony
csa lád: né met pol gá ri csa lád ban szü le tett, nőt -
len
íté let: kö tél ál ta li ha lál, oszt rák tisz ti rang és
nyug díj el vesz té se, min den in gó és in gat lan va -
gyon el vesz té se
ki vég zés: kö tél ál ta li ha lál
sír hely: Arad, vér ta núk em lék osz lo pa
Ha lá la előtt Ho ra ti ust olvasott.
Dam ja nich Já nos tá bor nok
szü le té si hely: Temesőr (Szer bia)
csa lád: szerb ka to na csa lád ban szü le tett, nős,
gyer me kei nem vol tak
íté let: kö tél ál ta li ha lál, min den in gó és in gat lan
va gyon el vesz té se, oszt rák tisz ti rang és nyug díj
el vesz té se
ki vég zés: kö tél ál ta li ha lál
sír hely: Arad, vér ta núk em lék osz lo pa
Utol só sza vai: „Azt gon dol tam, én le szek az
utol só, mert a csa tá ban min dig az el ső vol tam.
Sze gény Emí li ám! Él jen a haza!”
gróf Vécsey Kár oly tá bor nok
szü le té si hely: Pest
csa lád: ma gyar fő ne me si csa lád ban szü le tett,
nős, gyer mek te len
ki vég zés: kö tél ál ta li ha lál
sír hely: Arad, vér ta núk em lék osz lo pa
Mi vel utol só nak vé gez ték ki, ha lott ve tély tár sá -
nak, Dam ja nich nak csó kolt ke zet búcsúzáskép-
pen.

Fe le dés be me rült ál do za tok:
Lenkey Já nos tá bor nok
szü le té si hely: Gömör
csa lád: köz ne me si csa lád ból szár ma zott
ki vég zés: ki vég zé sét za va ro dott el me ál la po ta

mi att el ha lasz tot ták. Az ara di vár bör tön ben halt
meg 1850 feb ru ár já ban.
sír hely: Eger
Gás pár And rás tá bor nok
szü le té si hely: Kecs ke mét
csa lád: nős, két gyer mek ap ja
íté let: 10 év vár fog ság, ka pi tá nyi rang já nak és a
IV. osz tá lyú orosz Vlagyimir-rendnek el vesz té se.
Az egyet len tá bor nok, aki nem ka pott ha lá los
íté le tet. Ke gyel mé nek oka, hogy Fe renc Jó zsef
haj da ni lo vag ló mes te re volt.

(forrás: internet)

1956. ok tó ber 23.
Az 1956-os for ra da lom Ma gyar or szág nép é -

nek a sztá li nis ta dik ta tú ra el le ni for ra dal ma és
a szov jet meg szál lás el len foly ta tott sza bad ság -
har ca, amely a 20. szá za di ma gyar tör té ne lem
egyik leg meg ha tá ro zóbb ese mé nye volt. A bu -
da pes ti di á kok nak az egye te mek ről ki in du ló
bé kés tün te té sé vel kez dő dött 1956. ok tó ber 23-
án, és a fegy ve res fel ke lők el len ál lá sá nak fel -
mor zso lá sá val fe je ző dött be Cse pe len no vem -
ber 11-én. 

(for rás: Wikipéda)

Az ál do za tok közt, mint el ítélt ott volt Mans-
feld Pé ter. Az a fi a tal em ber, akit gyer mek ként
bör tö nöz tek be, majd mi u tán a 18. élet év ét be -
töl töt te a fog ság ban, már ki vé gez het ték!

KÓSA CSA  BA:
T I  Z E N  H Á  -
ROM PERC:
M A N S F E L D
PÉ TER ÉLE TE
ÉS MÁR TÍ -
R O M  S Á  G A
cím mel meg je -
lent köny ve, hi -
te les do ku men -
tu mo kon, el -
m o n   d á  s o  k o n
ala pul.

A do ku men tu mo kat, csa lá di és egyéb fo tó -
kat, me lyek a ki ad vány ge rin cét ké pe zik, Mans-
feld Lász ló, Pé ter öccse bo csá tot ta a szer ző ren -
del ke zé sé re. 

Mi lyen is volt ez a ti zen éves fiú? A test vér, az
is ko la tár sak, a ba rá tok, rab tár sak el mesélése
alap ján el mond hat juk, hogy vak me rő és bá tor
volt. Sze ret te, tisz tel te a csa lád ját, ba rá ta it!…

Min den ked ves ol va sót sze re tet tel vá runk
könyv tá runk nyit va tar tá si ide jé ben!

Hét fő ZÁR VA
Kedd 10-18-ig
Szer da 8-16-ig
Csü tör tök 8-14-ig
Pén tek 11-17-ig
Szom bat 8-12-ig

Vass Ilo na
könyv tá ros
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Mély meg ren dü lés sel fo gad tuk a hírt:
Szujkó Imréné Dr. Lacza Jú lia, Ju lis ka né -

ni, szep tem ber hó nap ban csen de sen el ment
kö zü lünk.

A tá vo zás té nye min den kö rül mé nyek kö -
zött fáj dal mas. Ilyen kor meg szó lal ni, bár mit
is mon da ni na gyon ne héz fel adat. Még is pró -
bál ko zom ve le!

Is me ret sé günk kis lá nyom meg szü le té se
után kez dő dött, mi kor fű tés sze re lés sel kap -
cso lat ban ke res te fel fér je met. Né hány ta lál -
ko zás után ha mar ki de rült szá mom ra, hogy
Ju lis ka né ni sze re ti a nö vé nye ket, és nem -
csak sze re ti, ha nem na gyon is jól is me ri
őket! Tud ja, hogy me lyik mi lyen tu laj don sá -
gok kal bír, mi lyen ta lajt és mi lyen bá nás mó -
dot igé nyel. Csen des, szolíd lé nye na gyon
meg ra ga dott. Nem csak nö vé nyek kel kap cso -
la tos ta ná csok kal lá tott el, ha nem nagy sze re -
tet tel aján dé ko zott meg a sa ját kert jé ből szár -
ma zó tö ves vi rá gok kal is. Cso dál tam tá jé ko -
zott sá gát, szí ve sen me sélt az íri szek szí nes
vi rá ga i ról. Egy ilyen be szél ge tés kap csán de -
rült ki szá mom ra Ju lis ka né ni kép zett sé ge,
bo ta ni kus mi vol ta.

Az tán el sod ród tunk, ám a fa lu ban ke rék -
pá roz va sok szor kö szön töt tük egy mást, né -
hány szót vál tot tunk, ér dek lőd ve a má sik
hogy lé té ről.

Ké sőbb a könyv tár ban, szom ba ton ként
fel  buk kant egy ked ves, nyílt fi a tal em ber,
aki ről ki de rült, hogy Ju lis ka né ni uno ká ja.
Szí ve sen be szél get tem ve le nagy any já ról,
a csa lád já ról. Et től kezd ve ke rül tünk
megint köz vet le neb bi kap cso lat ba. Fon tos -
nak tar tot ta, hogy mun ká i ból a könyv tár
gyűj te mé nyé ben né hány fel lel he tő le gyen!
Ezért ado má nyo zott szá munk ra né há nyat.
Nagy se gít sé get je len te nek írá sai, mun kái
mind azon fi a ta lok szá má ra, akik idő ről
idő re ku tat ják fa lunk és a fa lu ha tá rá nak
élő vi lá gát!

Szolídságával, egy sze rű sé gé vel mély be -
nyo mást tett rám! Szin te ész re vét le nül pró -
bál ta át ad ni is me re te it, mind azt a szé pet és
jót, ami vel gaz da gít ha tott!

És gaz da gí tot ta a Dömsödi Hír nök ol va só -
it is, nem csak ver se i vel, ha nem a Pe tő fi tér, a
Dömsödi Re for má tus Pa ró kia és Temp lom -
kert, va la mint a Ka to li kus Plé bá ni á nak és
Temp lom kert jé nek tör té ne té vel, azok ki ala -
ku lá sá val. Nagy precizitással ha tá roz ta meg
az ott el he lyez ke dő nö vény po pu lá ci ót, pon -
to san, la ti nul is mer tet ve az el he lyez ke dő fa -
jo kat!

Ter vez te a Ha jós-kas tély park já nak, nö -
vény ze té nek fel tér ké pe zé sét, de már er re
nem ke rült sor.

Szí ve sen lá tott ott ho ná ban, bol do gan ka la -
u zolt vé gig kis kert jén, ahol min dig tu dott ér -
de ke set, kü lön le ge set mu tat ni!

Le á nya jó vol tá ból, tisz te let tel és sze re tet -
tel adom köz re 2004-ben kel te zett tu do má -
nyos ön élet raj zát.

„Dömsödön 1930. XII. 20-án szü let tem,
édes anyám Őri Má ria, édes apám ne ve Lacza
Zsig mond.

Férj hez men tem 1952-ben, és 1955-ben
szü le tett meg kis lá nyom, Má ria. 

Egye te mi ta nul má nya i mat Bu da pes ten,
1949-ben kezd tem el. Ta nul má nya im be fe je -
zé se után az ak kori Or szá gos Ter mé szet tu -
do má nyi Mú ze um Nö vény tá rá ban kezd tem
el dol goz ni, mint se géd mu ze o ló gus. Mu ze o -
ló gus ként tu do má nyos tit ká ri fel ada to kat
lát tam el 1963 és 1964 kö zött. A Nö vény tár
ve ze tő je, ké sőbb igaz ga tó ja let tem 1964-
ben. Ezt a fel ada tot 25 éven ke resz tül lát tam
el, 1990-ben be kö vet ke zett nyug díj ba vo nu -
lá so mig.

Egye te mi dok to ri cí met sze rez tem 1959-
ben Sze ge den, a Bör zsöny és Mát ra hegy ség
bük kö sei c. dis  szer tá ci óm mal.

Kan di dá tu si dis  szer tá ci ó mat a Börzsöny
hegy ség ve ge tá ci ó ja cím mel 1964-ben véd -
tem meg.

Cím ze tes egye te mi do cen si cí met kap tam
1977-ben.

Tu do má nyos mun kás sá gom a kvan ti ta tív
cö no ló gia, ökofiziológia, nö vény mor fo ló gia
és ana tó mia, ci to ló gia, a két el ső nem ze ti
park fló ra fel mé ré se ré vén a florisztika és a
tu do mány tör té ne ti disciplinák te rü le tén fej -
tet tem ki. Meg je lent 7 köny vem (Aka dé mi ai
Ki adó és az Uk rán Aka dé mia ki adá sá ban),
va la mint 119 cik ket pub li kál tam önál ló an és
ne ves társ szer zők kel a ha zai tu do má nyos fo -
lyó irat ok ban, In di á ban, Ju go szlá vi á ban, Né -
met or szág ban és Uk raj ná ban.

Je len leg négy Salvia faj ös  sze ha son lí tó
mor fo ló gi ai és ana tó mi ai fel dol go zá sát
vég zem. (Ha lá lá ig be fe jez te, és ki adás ban
van.)

Kül föl di ta nul mány uta kon vol tam: Ang lia,
Auszt ria, Bul gá ria, Cseh szlo vá kia (ma Cseh-
és Szlo vák Köztársaság), Finn or szág, In dia,
Ju go szlá via, Né met or szág, Olasz or szág,
Szovjetunió (Oroszország, Ör mény or szág,
Ukrajna).

Szak mai-tár sa dal mi te vé keny ség: több
cik lu son ke resz tül tag ja vol tam az MTA Bo ta -
ni kai Bi zott sá gá nak, a Bo ta ni kai Tár sa ság
ve ze tő sé gé nek. Szer kesz tő bi zott sá gi tag vol -
tam a mú ze u mi An na les, a Studia Botanica
Hungarica, Bo ta ni kai Köz le mé nyek és a
Del hi ben meg je le nő Ethnobotanica c. fo lyó -
irat ok nak.

Je len leg az MTA Bo ta ni kai Bi zott sá gá ban
va gyok tag.”

Ju lis ka né nit vég ső út já ra el kí sér ve, a sír -
nál uno ká ja, Ádám bú csúz tat ta:

„1930 te lén lát ta meg a nap vi lá got Döm-
södön. Ta nyá ról járt be is ko lá ba, amit sok -
szor em le ge tett és mo so lyog va gon dolt visz  -
sza rá, még ha azt is em le get te, hogy te len te
mi lyen zord is volt.

15 éve sen Pes ten gim na zis ta lett és 1951-
ben le dip lo má zott. Ezek ről az éve i ről csak
kol lé gis ta él mé nye it me sél te el. Szép em lé kek
so ka sá gát idéz te fel, vi szont min dig érez he tő
volt, mi lyen ne héz le he tett. Csu pán félmon -
da tok ban utalt ar ra, hogy mek ko ra ér ték volt
né ha csak az, hogy a ba rát nő i vel le he tett.

Dip lo ma után részt vett egy ku ta tó bi o ló -
gus kép zé sen.

1952-ben ment fe le sé gül Szujkó Im ré hez.
Fér jé vel min dig na gyon bol do gok vol tak és
megosz tot ták egy más sal az élet jó és rossz dol -
ga it. 1955-ben szü le tett meg le á nyuk, Má ria.

Az éle tét a tu do mány nak szen tel ve egyet -
len mun ka he lye a Ma gyar Ter mé szet tu do má -
nyi Mú ze um Nö vény tá ra, amit 36 évig ve ze -
tett igaz ga tó ként.

Ku ta tó ként az or szág szin te min den te rü le -
tén járt. Na gyon él vez te már ma gu kat a tú rá -
kat, is és hogy ter mé sze tes kö rül mé nyek kö -
zött vizs gá lód ha tott, te he tett szert min dig va -
la mi lyen új is me ret re. Ku ta tói te vé keny sé gét
az or szág ha tá ra in kí vül is sok he lyen gya ko -
rol ta. Leg szebb és leg tá vo lab bi em lé kei In di -
á hoz fűz ték. So kat em le get te Ki je vet is, ahol
több ször járt.

1994-ben, édes any ja ha lá la után köl tö zött
vis  sza Dömsödre, ahon nan so se sza kadt el
iga zán, min dig le járt szü le i hez.

Igye ke zett a kö zös ség ak tív tag ja len ni. Írt
ver se ket, ta nul má nyo kat a he lyi lap ba, a
Dömsödi Hír nök be. It te ni ba rá ta i nak igye ke -
zett se gí te ni ami ben tu dott, ha hoz zá for dul -

BÚ  CSÚ  ZÁS
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tak. Ha va la ki be teg volt, és a ba já ra volt
gyógy nö vé nyes meg ol dás, Ő tud ta, ös  sze ál lí -
tot ta a gyógy nö vé nye ket és vit te nagy sze re -
tet tel a gyógy ulás elő se gí té sé re.

Bát ran le he tett hoz zá for dul ni jó ta ná csért
is, ha tal mas élet ta pasz ta la tá val nem is mert
le he tet len, meg old ha tat lan hely ze tet.

Min dig erős tá masz tu dott len ni, a csa lád -
ban is. Min dig pél dát mu ta tott. Sok szor fel
sem kel lett ten ni a kér dést, Ő meg vá la szol ta.
Meg mu tat ta az uta kat, en ged te, hogy vá lasz  -
szunk és se gí tett ami ben tu dott.

Idén má jus ban, mi kor meg tud ta, hogy
meg tá mad ta a sú lyos kór (mi nek kö vet kez té -
ben meg halt), meg kér te lá nyát, hogy ápol ja,
és csa lá di kör nye zet ben, fáj da lom men te sen
bú csúz has son el a föl di lét től.

Kí ván sá ga tel je sült, ra gyo gó mo soly gós
szem mel csön de sen el aludt.

El ren dez te ma gá ban a dol go kat és csa lád -
ját is fel ké szí tet te a vár ha tó ese mény re. Sok
ver set írt er ről, hogy így kö zöl je, tud ja, el fo -
gad ja.

Fá jó gyo mor

Fá jó gyo mor,
Ben ne tu mor.

A jö vő így
Ko mor.

Ké szü lő dés.
El jön majd a 
Nagy fe le dés.

A dol gok las san
Le zá rul nak.
A múlt ka puk
Ki tá rul nak.

Lát le let II.

Ki fa kult szőr
Fa kó és rán cos bőr.
In ga do zó, ki üt kö ző

Csont váz
Ez va gyok.

Nap ról-nap ra
Gyor san fo gyok.

S gyak ran a gyom rom ra
gon do lok.

Ő a ba jok fő for rá sa
A szen ve dés nek nin csen

Má sa.
Ön ma gam ár nyé ka

Va gyok. 
Az el mú lás nak
Hó dol ga tok.

Kö szö nöm min den ki nek hogy el jöt tek, sen -
kit nem ne ve sít ve, és kö szö nöm azok nak is a
meg em lé ke zést, akik ma nem le het nek itt a
pá lya tár sak kö zül, mert nem en ge di egész sé -
gi ál la po tuk, hely ze tük, hisz mind nyá jan ha -
son ló ko rú ak. Gon dol ja nak rá sze re tet tel.”

Köz re ad ta: -V.I.-

Az elő ző cikk foly ta tá sa ként most az el ső is -
mer te tés re ke rü lő, Dömsödön is elő for du ló nö -
vény a sulyom (Trapa natans). Sok em ber ész re

sem ve szi a par ton sé tál va, vagy ha még is, ak -
kor sem for dít fi gyel met er re a ví zi nö vény re,
pe dig igen ér té kes tár su lás al ko tó. A bi o ló gi ai
jel lem ző it te kint ve: az úszó le ve lek bőrneműek,
erő sen fo ga zot tak. Az alá me rül tek ez zel szem -
ben fé sű sen szel delt min tá za tú ak. Mind egyik
rom busz ala kú. A vi rá gai ma gá nyo san he lyez -
ked nek el a le ve lek hón al já ban, vi szony lag rö -
vid nyé len. Szí nük ti pi ku san fe hér. Éve lő nö -
vény, el ső év ben az iszap ban gyö ke re zik, ké -
sőbb azon ban úszó élet mó dú vá vá lik. Már ezek
a jel lem zők is ele gen dő ek a ha tá ro zás hoz, de
ami ből biz to san tud hat juk, hogy su lyom mal
van dol gunk, az a ter mé se. A kagy lók után eb be
a nö vé nyi rész be szok tak a leg töb ben be le lép ni
a für dő zők kö zül. A kagy ló hé jak ál tal vá gott
éles pe re mű se bek kel szem ben azon ban ez igen
csú nya, ron csolt szö ve ti sé rü lé se ket tud okoz ni.
Ma ga a ter més 2-4 cm hos  szú, 2-4 „szar vú”, és
ál ta lá ban ko ro ná val ren del ke zik. Ér de kes ség,
hogy a főtt suly mot ré geb ben az al föl di vá ro sok
pi a cán árul ták. Ezen kí vül a liszt jé ből po gá csát
is sü töt tek. De a ter mé szet gyógy ászat is elő sze -
re tet tel hasz nál ja has haj tó szer ként. Saj nos Eu -
ró pá ban erő sen meg fo gyat ko zott a nö vény, így
vé de lem alatt áll.

A su lyom mal szem ben a komló (Humulus
lupulus) a Föld kö zi-ten ger part já ról szár ma zó,

vi szony lag jól is mert nö vény, ha bár ezt nem az
öko ló gi ai sze re pé nek kö szön he ti, ha nem an nak,
hogy ter mé se a sör alap anya ga. A le ve lei 3-5 ka -
ré jú ak, ér des fel szí nű ek. Ter mé se 2-3 cm hos  -
szú, sár gás szí nű.  Mi vel csa pa dék- és táp -
anyagigé nyes, így más nö vé nyek elől szív ja el
eze ket a nö ve ke dés hez fon tos anya go kat. Rá -

adá sul ha nem boly gat ják, ak kor akár 40 mé ter
hos  szú in dá i val rö vid idő alatt be le pi a bok ro kat
és a fá kat. Ez alap ján akár ker ti és me ző gaz da -
sá gi gyom nak is fel fog ha tó, azon ban ki fe je zet -
ten hasz nos tu laj don sá gai van nak. A gyógy szer -
ipar nyug ta tó és al ta tó ha tá sa mi att hasz nál ja fel,
de gyo mor pa na szok eny hí té sé re is al kal mas.
Fa lunk ban szin te min de nütt elő for dul, bár ez
ke vés bé ör ven de tes, mint a töb bi, ke vés bé ag -
res  szív nö vény ese té ben.

A ví zi ma da rak kö zül a
törpegém (Ixobrychus
minutus) a kör nyék leg -
ki sebb gém fé lé je, ame -
lyet rej tőz kö dő élet mód -
ja mi att igen rit kán le het
lát ni. Így Dömsödön is
nagy ki hí vás volt len cse -
vég re kap ni. Ap ró, fé -
lénk ma dár, amely né ha
csak egy vil la nás ra tű nik

fel, amint ki röp pen a ná das ból, és már tű nik is el
új ra a sű rű nö vény zet ben. A ki fej lett tör pe gém
nagy sá ga kb. 33-38 cm. Szárny fesz tá vol sá ga
49-58 cm. Tö me ge pe dig igen cse kély: 140-160 g.

Az egyet len olyan gém fé le, amely nek ki ter -
jedt vi lá gos szárny folt ja van. Ez nagy ban se gí ti
fel is me ré sét. A hím röp té ben „fe ke te-fe hér” szí -
ne ze tű, így kön  nyen azo no sít ha tó. A to jó tom -
pább, bar nább ár nya la tú.

A haj na li órák ban és szür kü let kor a leg élén -
kebb. Ilyen kor táp lál ko zik, fő ként ap ró ha lak -
kal, bé kák kal és na gyobb ro va rok kal. Ud var lás -
kor a hím mo no ton, mély han got hal lat. Fész két
fűz fák ra vagy a sű rűbb ná da sok ba épí ti. 5-6 to -
jást rak, ame lyek 17-19 nap után kel nek ki.

A tör pe gém, vagy aho gyan a nép nyelv ne ve -
zi, a pocgém, köl tö ző ma dár. Mos tan ság, az az
au gusz tus és szep tem ber kör nyé kén hagy ja el
Eu ró pát. A te let sok köl tö ző tár sá hoz ha son ló an
Af ri ká ban töl ti. Egy re több ször ta lál koz ha tunk
ve lük a kö rü löt tünk meg ta lál ha tó vi ze ken, akár
a Du nán, akár a holt ága kon és ta va kon. Ha a
sze münk elé ke rül, ér té kel jük a pil la na tot, és
pró bál juk mi nél to vább fi gyel ni, mert ezek rit ka
fel eme lő pil la na tok!

Ke vés bé
sze mér mes
ma da runk a
S z á r  c s a
( F u  l i c a
atra) mely
az egyik
leg el ter jed -
tebb víz par -
ti ma da runk.
Dömsödön
is igen gya -
ko ri. Las -

Dömsöd Ter mé sze ti Ér té kei
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san töb bet lá tunk be lő le, mint a már jól is mert
tő kés ré cék ből. Ag res  szí van ter jesz ke dő faj,
ami azt je len ti, hogy rö vid időn be lül, gyor san
és je len tő sen ké pes nö ve ked ni az ál lo má nya.

A szár csa az egyet len tel je sen fe ke te ví zi ma -
dár.  Zö mök, ke rek ded ala kú, kis far kú, ré ce sze -
rű ví zi ma dár, fel tű nő en fe hér hom lok kal és
csőr rel. Sze mei pi ro sak. Át la go san 36-38 cm
nagy sá gú ra nő meg. Szárny fesz tá vol sá ga 70-80
cm kö zé esik. Test tö me ge meg kö ze lí ti az 1 ki -
lo gram mot.

Jó val erő sza ko sabb és ag res  szí vabb ma dár,
mint tár sai. A fész két és fi ó ká it őr ző szár csa
min den „ve szély for rás nak” ne ki ront, le gyen
az egy má sik szár csa, egy tő kés ré ce kis ka csá -
i val, vagy akár egy ki fej lett ha tal mas hat  tyú.
Ri ká cso ló éles hang já ról is kön  nyen fel is mer -
he tő. A tár sa i val va ló ál lan dó ci va ko dás köz -
ben hal lat ja a leg han go sab ban. Ilyen kor gyak -
ran lát ha tó amint egy mást ül dö zik, ker ge tik a
ví zen. El ső lá tás ra ne he zen re pül, ugyan is
hosszú ne ki fu tás után ké pes csak fel emel ked ni
a le ve gő be.

A szár csa a víz part ok fü ve i vel táp lál ko zik,
va la mint rend sze re sen a víz alá buk va mag va -
kat, kagy ló kat, csi gá kat, ki sebb ro va ro kat és
ebi ha la kat is szí ve sen fo gyaszt.

Nagy fész két ál ta lá ban a ná das ba vagy a víz
fö lé nyú ló ágak ra épí ti, amit vé gig sa ját bi ro dal -
má nak te kint. 6-9 to já sa 21-24 nap után kel ki.
A kis szár csák tes te szür ke, míg fe jük pi ro sas
sár gás szí ne ze tet ölt. A szü lők ilyen kor gyak ran
sze lek tál ják fi ó ká i kat, és a gyen géb bek től rend -
sze re sen meg sza ba dul nak. A szár csa vagy ví zi -
csi be egész év ben ná lunk tar tóz ko dik. Ősz vé -
gén és té len ha tal mas csa pa tok ba ve rőd ve pró -
bál ja át vé szel ni a hi deg na po kat. A ré cék hez ha -
son ló an a szár csa is szí ve sen ve szi, ha etet jük
őket az ín sé ges idők ben.

Ír ta: 
Engyel Gá bor – Or bán Csa ba

DUF EKF

Temetõi isten-
tiszteletek

2009. NOVEMBER 1-JÉN
VASÁRNAP DÉLUTÁN

2  óra: KATOLIKUS TEMETŐ

3 óra: DÖMSÖDI REFORMÁ-
TUS TEMETŐ

4 óra: DABI TEMETŐ

A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN,
2009. okt. 31-én szombaton

du. 5 órakor
a baptista imaházban

közös ünnepi istentiszteletet
tartanak

a dabi református, a dömsödi
református és a baptista

gyülekezetek.

LEJÁRT SÍRHELYEK

Felhívjuk a kedves
hozzátartozók figyelmét,

hogy ha szerettük sírhelyét 1984-
ben vagy korábban váltották meg a

DÖMSÖDI  REFORMÁTUS
TEMETŐBEN,

úgy annak érvényessége a
törvények értelmében

– 25 év elteltével – idén lejárt. 

Amennyiben szeretnék azt
megőrizni, újra meg kell váltani

2009. december 31-ig.

Újraváltani a Lelkészi Hivatalban
lehet: Dömsöd, Petőfi tér 7.

Hivatali idő:
hétfő és csütörtök 

9-12 óra.

Utolsó vallomás
Én a magas égre néztem, önzőn,
s nem láttam, hogy itt a földön
kihunyni készül egy gyertya-láng.
Apám elment s ott a sírnál,
ahonnan még egyszer visszanézett,
sírtam, s nem gondoltam semmi szépet.
Most az idő már új lapot nyitott,
s a szavak miket számba adott,
megértek talán, hogy formát öltsenek.
Apu, most elmondom Neked,
amit úgyis tudtál bízom benne,
bár nem volt szavakba öntve,
hogy erős karó voltál nékem
sorsom orkános szelében.
Hajóm alatt Te voltál a hullám,
s árbócomon a vitorla,
mi sérült életemet gyengéden
biztonságos partra sodorta.
Fészek voltál, ahová visszaszállhatott
lelkem, ez az örök vándorló madár,
s röptettél, mikor hívott a látóhatár.
Nem kérdeztem soha Tőled,
hogy beváltottam-e reményeidet,
mikor kóborlásaimra indulva
arcomra csókoltál útlevelet.
Nem mondtam el soha, mit álmodtam,
pedig álmaimat is Tőled kaptam
most már tudom, mert úgy váltak valóra
mintha abban is a Te kezed volna.
Most felnézek, és kinyitom az eget
még egy percre, hogy elmondjam Neked,
hogy megnyugtassalak, nem vagyok árva,
mert itt vagy velem, a lelkembe zárva,
s most én őrizlek, védelek,
míg felettem is elszállnak a hűtlen évek.
S mielőtt bezárulna az ég,
még két szót felkiáltanék,
mit ritkán mondtam, azután elengedlek:
Apu szeretlek!

(forrás: internet)

Köszönetnyilvánítás

Tisztelettel és hálával köszönjük meg
mindenkinek, hogy Édesapám,

id. ISPÁN IMRE

Temetésén részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak, Rá jó szívvel emlékeztek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek el.

Ispán Imre és a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik

AMBRUSKA JÓZSEFNÉ
szül. HORVÁTH GABRIELLÁT

utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban
osztoztak.

FÉRJE ÉS FIAI

Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak,
akik édes anyánk ha lá la mi att gyá szunk -

ban osz toz tak.
Csa tá ri és Boldoczki csa lád
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Tex tus: „Nem akarom…, atyám fi ai, hogy tu -
dat lan ság ban le gye tek azok fe lől, akik el alud -
tak, hogy ne bán kód ja tok, mint a töb bi ek, akik -
nek nin csen re mény sé gök.” (1Thessz 4,13)

Ke resz tyén Test vé re im!
Eb ben a hús vé ti pré di ká ci ó ban Is ten nek a

ha lál utá ni élet ről szó ló ki je len té sét mond juk
el új ra. Nem igen van olyan, aki ne hal lot ta
vol na már, de olyan is alig van, aki egé szen
tud ná és hin né. Sen ki nek sem fe les le ges ez a
meg ért, ün ne pelt hús vét és a hang zó hús vé ti
ige hir de tés.

Nincs olyan bib li ai vers vagy rö vid tör té net,
amely a ha lál utá ni éle tet ös  sze füg gő en el mon -
da ná. Az egész Szent írás az alap, ami kor er ről
szó lunk. De leg fő kép pen a fel tá madt Krisz tus,
az üre sen ma radt je ru zsá le mi sír, az élő, a ha lál
fe lett di a dal mas Krisz tus.

Így hang zik azért fe lénk a pré di ká ció kér -
dé se: tu dod-e, mi van a ha lál után? Gon dol -
tál-e ar ra, mi lesz ve led a ha lál után? Pál azt
mond ja a thesszalonikai gyü le ke zet tag ja i -
nak, hogy tu dat lan ság ban van nak eb ben a te -
kin tet ben. Pál ugyan a tu dat lan sá got oda szű -
kí ti le, hogy azt nem tud ják a thesszalonika-
beliek, hogy Krisz tus vis  sza jö ve te le kor kik
lesz nek előny ben: azok-e, akik meg hal tak
vagy akik él nek? De ne künk vál lal nunk kell,
hogy a ha lál utá ni egész te rü le ten tu dat lan -
ság ban va gyunk.

Nem hi tet len ség ről be szél az apos tol, ha nem
tu dat lan ság ról. Ha Is ten nek a tisz ta ki je len té se
hang zik, ak kor már so kan hit re jut nak, mert a
hit hal lás ból, a tisz ta evan gé li um hal lá sá ból
van. Fe lül ről ka pott aján dék kép pen.

1. Az egész Szent írás ar ról ta nít, hogy az em -
ber nek a ha lál után is van éle te.

Itt meg kell em lí te nünk azt a hi tet len sé get,
amely az em ber ha lá lon tú li éle tét ha tá ro zot tan
ta gad ja. Az tán meg kell em lí te nünk azt a té vely -
gést, amely a ha lá lon tú li éle tet nem az Is ten ki -
je len té se alap ján vall ja. Mind a ket tő ve szé lyes.
A hi tet len ség és tévtanítás egy aránt íté let alatt
áll. Sőt! A Bib li á ban is, az egy ház tör té net ben is
azt lát juk, hogy a tévtanítást min dig ko mo lyab -
ban vé tet te Is ten az Ő né pé vel, mint a hi tet len -
sé get. Mert a hi tet len ség az egy ház fa la in kí vül
van, de a tévtanítás az egy ház fa la in be lül van.
És min dig a fa la kon be lül lé vő el len ség a ve szé -
lye sebb. Ko por sók mel lett gon do lunk és mon -
dunk ilye ne ket. Ilyen kor úgy te kin tünk a ha lál -
ra, mint ha egy ki nyi tott aj tó, egy fel vi rá go zott
híd, egy mo soly gó ked ves ré vész len ne a ha lál,
amely been ged, át ve zet, át visz a má sik part ra, a
bol dog menny or szág ba.

Nem! A ha lál után van menny or szág is, de
van po kol, örök ha lál is. Van üd vös ség is és

van kár ho zat is; és a ha lál min den kit oda visz,
aho vá va ló. Az üd vös ség és a po kol kér dé se
még a ha lá lon in nen el dől, asze rint, hogy ki
vá lasz tott, ki meg vál tott és ki hisz. Aki nem
vá lasz tott, aki nem a meg vál tot tak se re gé be
va ló, aki nem hisz, an nak a po kol, a po kol ban
va ló élet van a ha lál után. Így az tán nem le het
az egy há zat vá dol ni, hogy a ha lál után ra te szi
az éle tet, mert a ha lál után kár ho zat és po kol is
van. Te hát nem ar ról van szó, hogy tűrj itt,
hogy szen vedj itt, hogy min den be nyu godj
be le itt, ha nem ar ról van szó, hogy térj meg,
hogy élj tisz ta, szent hí vő éle tet, légy egé szen
az Is te né. Itt a föl dön, hogy a ha lál után is az
Övé le hess!

2. Azt is ta nít ja a Szent írás, hogy a ha lál
nem ak kor kö vet ke zik be, ami kor meg áll a
szív, ha nem él ve is meg halt az em ber és ha -
lott, ha az is a ne ve, hogy él. Amed dig a Krisz -
tus ban meg nem ta lál tuk bű ne ink bo csá na tát
és az örök éle tét. A ha lál: Is ten től el sza kí tot tan
len ni, Is ten ha rag ja alatt len ni. Azt mond ja Jé -
zus ma gá ról, hogy: „Én va gyok a fel tá ma dás
és az élet!” A ha lá lon in nen is csak ben ne és
ál ta la van élet. Nem az a hi he tet le nebb ta ní tás,
hogy a ha lá lon túl van élet, ha nem az, hogy a
ha lá lon, a sí ron in nen is van ha lál. Hát le het
élet nek ne vez ni a leg több em ber éle tét? Hát
le het-e min dig a te éle te det is élet nek ne vez -
ni? Vol tál, lé tez tél, de él tél-e? Vagy élsz most
is? Van az éle ted nek cél ja, örö me, Ura? Hát
bi zo nyos vagy ben ne, hogy Krisz tus he lyet ted
és éret ted is meg halt és ben ne te is meg hal tál a
bűn nek, a ha lál nak; és Krisz tus a te szá mod ra
is fel tá ma dott és ben ne te is fel tá mad tál nem -
csak er re az élet re, ha nem az örök élet re? Ha
bi zo nyos vagy ben ne, ez az élet már az örök
élet kez de te!

3. A Bib lia azt ta nít ja, hogy a ha lál pil la na -
tá ban a lé lek el vá lik a test től. Azt nem kell
ma gya ráz ni, hogy a test tel mi tör té nik. Ha tal -
má ba ve szi az enyé szet. Me leg nyá ri na po kon
si et ni kell a te me tés sel, mert Is ten le ta gad ha -
tat la nul tud tul ad ja, hogy már nem a mi enk a
test. A test, akár az itt ho ni drá ga föld ben, akár
ide gen ben, por rá vá lik. A lé lek pe dig az Ura,
Is te ne elé ke rül. És oda jut, aho vá a föl di éle te
irá nya tar tott: az üd vös ség re vagy a kár ho zat -
ra. A ha lál lal le zá rul tak a so rom pók és el múl -
tak a le he tő sé gek. Töb bé nem le het meg tér ni
és hit re jut ni. Az ál tal vá lik a ha lál ko mol  lyá,
hogy kár ho zat is van. A ha lált az Írás na gyon
ko mo lyan ve szi. A bűn zsold ja. Ez a föl di élet
egy sze ri. El men ni in nen vagy itt ma rad ni a
ha lál ár nyé ká val. A gyás  szal le bo rít va nem
kön  nyű és nem kel le mes. A ke resz tyén em -
ber nek is le het és van is bá na ta, de ez nem po -
gány bá nat, nem re mény ség nél kü li bá nat. A

re mény ség pe dig Jé zus Krisz tus, aki meg halt
a mi bű ne in kért és fel tá ma dott a mi meg iga -
zu lá sun kért.

4. A test és a lé lek együtt al kot ja az em bert,
ezért Is ten az idő nek vé gén, Jé zus el jö ve te le -
kor a tes tet is fel tá maszt ja. A min den ha tó Is -
ten nek ez nem ne héz és nem le he tet len. A tel -
je sen el por ladt tes tet fel tá masz ta ni nem ne -
héz ség, hi szen por ból csi nál ta az em bert. Aki
hi szi azt, hogy van bű nök nek bo csá na ta, aki
ta pasz tal ta, hogy Is ten a ha lott ál la po tá ból
már fel tá masz tot ta, már átalvitte a ha lál ból az
élet re, az hi szi a test fel tá ma dá sát is. Mert Jé -
zus Krisz tus fel tá ma dá sa a zsen ge. Aho gyan
Ő fel tá madt, ugyan úgy mi is fel tá ma dunk. A
fel tá ma dás csak ak kor öröm, ha a lé lek üd vö -
zült, mert ak kor az meg di cső ült lel ki test is,
ami ben fel tá ma dunk a lé lek kel egye sül ve. De
ha a lé lek a kár ho zat ra ju tott, ak kor a fel tá ma -
dás nem öröm, mert ak kor a test fel tá mad a
gyöt re lem re.

5. Ezért az tán így kell a kér dést min den ki -
nek fel ten ni: Mi lesz ve led, ve lem a ha lál
után? Ezért az tán min den ki nek ez a leg dön -
tőbb kér dé se, hogy ho gyan áll a bű ne i vel?
Hisz-e? Meg ál lott-e már Krisz tus ke reszt je
alatt úgy, hogy ott meg érez te, hogy meg sza -
ba dult? Nin csen im már sem mi kár hoz ta tá sa.
Krisz tus ki fi zet te az adós sá got, és ha a Sá tán
jön ne a bé rért, kér né, ha jön ne és azt mon da -
ná, hogy az övé vagy, ak kor azt mon da nád:
nem! Én a Krisz tu sé va gyok. Meg halt ér tem.
He lyet tem min dent el szen ve dett. Min dent ki -
fi ze tett. Élek töb bé nem én, ha nem Ő él én -
ben nem. Ha ezt hi szed, és ha így jársz, ak kor
a ha lál min den ret te ne tes sé gét el ve szí tet te.
De csak Krisz tus ban, de csak Krisz tus fel tá -
ma dá sá val.

Is ten azért ad ta ezt a hús vé tot is, hogy ne a
han gu la tát lásd meg a hús vét nak, ha nem az
igaz sá gát. Ne csal jon meg té ged az, hogy ta -
vasz van, hogy az Ige élet ről, le győ ze tés ről be -
szél, a ha lál le győ ze té sé ről. Mind ez csak an -
nak a cí mé re ér ke zik és an nak igaz, aki hisz,
aki a bű ne it le rak ta. A Krisz tus ke reszt je alatt,
aki Krisz tus ban ke res te és ta lál ta meg az éle tét.

De ha hi szel, ak kor légy nyu godt. Te me tő fe -
lé visz az utad. Kö ze lebb van a sí rod, mint gon -
do lod; ad dig, amíg el men nél, so kak tá vo zá sa
boríthad rád gyászt, de még is, már az élet ben
jársz. Men  nyi re le het az em bert saj nál ni. Él ni
sze ret ne, bol dog sze ret ne len ni. A ha lál nak még
a gon do la tá tól is me ne kül, az élet pe dig, és a ha -
lál le győ ze té se, Krisz tus ban van, a ke reszt alatt
és az üres sír nál. Ilyen hit tel men jünk el eb ből a
temp lom ból. Mond juk, hogy meg ta lál tuk az
éle tet. Át men tünk a ha lá lon a Jé zus Krisz tus ba
ve tett hit ál tal. Ha lál lal vi as ko dó em be rek! Éle -
tet sze re tő em be rek! Ti te ket is vár az örök élet –
Jé zus ban! Ámen!

Sá ros pa tak, 1950
Da rá nyi La jos

re for má tus püs pök ige hir de té se

Keresztyén élet
A halál utáni életrõl
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Hajdu Lász ló va gyok, a dömsödi tá ro ga tós.
12 éve élek Dömsödön, az előtt Kunszentmikló-
son lak tam. Ze nei ta nul má nya i mat az ak ko ri
Dam ja nich, most Baksay Sán dor Re for má tus
Gim ná zi um ban töl tött évek ben kezd tem. Elő -
ször kla ri né ton, ké sőbb B-tenor sza xo fo non ta -
nul tam. Édes apám szin tén sza xo fo non ját szott,
így tő le örö köl tem a hang szer irán ti ér dek lő dést.
El ső ta ná rom Er dős Bé la tasskertesi sza xo fo nos
volt, majd ma gam tól ké pez tem ma ga mat. Bá -
tyám is sok se gít sé get adott ze nei ta nul má nya -
im ban.

Érett sé gi után be vo nul tam ka to ná nak, és 10
évig mint ka to na ze nész szol gál tam. Le sze re lé -
sem után meg sze rez tem az O.SZ.K.-ban a hi va -
tá sos elő adó mű vé szi en ge délyt, „B” ka te gó ri át.

Orosz Sán dor he lyi la kos kez de mé nyez te,
hogy szól jon a tá ro ga tó Dömsödön a re for má tus
temp lom tor nyá ból, ré gi ha gyo mányt fel idéz ve.
A re for má tus gyü le ke zet tá mo gat ta e ne mes öt -
le tet, és kö zös erő vel vá sá rol tak egy Greguss-
fé le tá ro ga tót. Sza bó Pé ter re for má tus lel kész
fel ké ré sé re most már 2. éve szó lal tat ha tom meg
e ne mes hang szert, mely a ré gi ku ruc idő ket is
fel idé zi hang já val. 

Elő ször a tá ro ga tó fo gá sa it kel lett meg ta nul -
nom, de két nap után már nép dal ok, zsol tá rok
meg szó lal ta tá sá val pró bál koz tam, ki sebb-na -
gyobb si ke rek kel. El ső ként a 42. zsol tárt fúj tam
el, mely szű kebb kör nye ze tem ben nagy si kert
ara tott. Ezt hal lot ta meg Sza bó Pé ter lel ki pász -
tor és fel kért, hogy a to rony ban ez után szól jon a
tá ro ga tó. Elő ször a gyü le ke zet lel kes hí vei hall -
gat ták a to rony ze nét, ám az idő mú lá sá val egy re

töb ben ér dek lőd tek a ré gi ha gyo má nyo kat fel -
idé ző tá ro ga tó szó iránt. Ka rá csony kor szív hez
szó ló han go kat si ke rült elő hív nom a tá ro ga tó -
ból a temp lom ban.

A dömsödi szín ját szó kör fel ké ré sé re szín pa -
di sze rep lést is vál lal tam a tá ro ga tó val. Részt
vet tem a rác ke vei P.E.K. Es té ken, vol tam Bösz -
törpusztán  a Ma gya rok Szö vet sé gé nek ta lál ko -
zó ján. Tá ro ga tóz tam Kunszentmiklóson a Mik -
ló si Na pok ke re té ben, Tas son a Fa lu na po kon. A
kunszentmiklósi idő sek ott ho ná ban idős em be -
re ket szó ra koz tat tam ma gyar nó ták kal, kön  nye -
ket csal va sze me ik be. Te me té sek re is ka pok fel -
ké rést, ahol zsol tá rok kal, il let ve az Il Silenció-
val bú csúz nak a hoz zá tar to zók szerettüktől. 

Azt fi gyel tem meg, hogy a tá ro ga tó egy ti pi -
ku san lé lek hez szó ló, üze nő hang szer. Ahol
meg for dul tam és meg hal lot ták hang ját, min -
den ki elér zé ke nyült. A ze nész nek sze ret nie kell
hang szer ét és amit elő ad, mert ha szív ből szól a
tá ro ga tó, sok kal kö ze lebb ke rül a ze ne is a hall -
ga tó hoz. To vább ra is sze ret ném a tá ro ga tó
hang já val meg is mer tet ni és szol gál ni a ked ves
ér dek lő dő hall ga tó sá got.

Hajdu Lász ló 

R Á A D Á S  Ze nés Nyá ri Es ték PLUSZ
cím mel 2009. SZEP TEM BER 19-én SZOM -
BA TON DÉL UTÁN 16 ÓRÁ TÓL a Pe tő fi Mú -
ze um ud va rán (Dömsöd, Baj csy-Zs. u. 6.) tar -
tot tunk egy nagy si ke rű sza bad té ri szín há zi elő -
adást! A három vi dám szín mű vet az Iringó
Szín ját szó Kör ad ta elő a nagy ér de mű kö zön -
ség nek, mely szép szám mal je lent meg a szo kat -
lan és ké ső nyá ri idő já rást idé ző idő pont ban!

Az élő ha lott cí mű vi dám je le net ben bebi zo -
nyo so dott, hogy – a pénz bol do gít, sőt van aki
sem mi től sem ri ad vis  sza, hogy pénz for rás ra

lel jen! A Cé du lák – üze ne tek a min denna pok -
ból je le net sor pe dig meg mu tat ta, hogy nincs új
a nap alatt! Ami el ro mol hat, az el is rom lik! Le -
gyen az há zas ság, ba rát ság vagy csa lá di kap cso -
lat, az el ma radt köz üze mi szám lák nem fi ze té se
meg egy tel je sen új di men zi ót je lent! A Süt a
Hold cí mű bo hó zat pe dig szin te nya kon ön töt te
a hu mor ral a né ző ket! A  hor gá szat, vagy amit
akar tok egy több szö rös frics ká zás sal mu tat ta
be, hogy sem mi sem az ami nek lát szik vagy lát -
tat ják! Per sze a szög az előbb vagy utóbb ki bú -
jik a zsák ból, s ilyen kor jön a nagy le bu kás!
Per sze mindez sok-sok hu mor ral fű sze rez ve!

Az idei nyár sze szé lyes mi vol ta mi att két sza -
bad té ri prog ram is el ma radt a Ze nés Nyá ri Es -
ték prog ramso ro za tá ból, most pó tol ta a „Még
1000 év Dömsödért Egye sü let” az egyi ket. Re -
mé nye ik sze rint az ősz fo lya mán már fe dett he -

lyen, de pó tol ni fog ják a tánc há zas, ze nés
prog ra mot is! Ad dig is aki nek van ked ve, az
aláb bi cí men sze mez get het: www.myspace.com
/burnskatalin, így kap va egy kis kár pót lást!

Kö szö net az Irin gó Szín ját szó Kör min den
tag já nak, hogy egy ilyen kel le mes ko ra es ti vi -
dám és ön fe ledt él ményt nyúj tot tak!

„Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz -
hasz nú Szer ve zet és a Pe tő fi Mú ze um!

Ha bár ki nek kér dé se vagy vé le mé nye vol na
az Egye sü le tünk kel, mun ká já val, prog ram ja i val
kap cso lat ban, az bát ran ír ja meg az aláb bi
e-mail cím re: megezerevdomsod@vipmail.hu,
vagy a Dömsöd, Pf. 42-re, eset leg sze mé lye sen
is el mond hat ja ve ze tő sé gi tag ja ink nak: Ba -
dencz ki Csil la, Bá bel And rea, Bá nyai Mihály -
né, Fe hér Lászlóné, Is pán Ignácné, Ko ro na Sán -
dor, Tarr Istvánné, Tóth Imréné, Czilling Chris -
ti an, Zsi ba Sándorné.

A tá ro ga tó az em be ri lé lek hez szó ló hang szer

Jobb késõbb mint soha!
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Mint is me re tes, a me ző gaz da ság ban a gaz -
dál ko dás éves zá rá sa nem azo nos a nap tá ri év
zá rá sá val. Min den év ben ok tó ber 31-gyel zá rul
az éves nö vény ter me lés, és in dul az új gaz dál -
ko dá si cik lus. Most, hogy el ér kez tünk eh hez az
idő pont hoz, ér de mes, sőt ta nul sá gos vis  sza te -
kin te ni az el múlt egy év re. Ami az el múlt év
idő já rá sát il le ti, az bi zony nem mond ha tó ked -
ve ző nek. A ko ra ta va szi és nyár ele ji aszá lyos
idő meg vi sel te az őszi ve té sű nö vé nye ket, ka lá -
szos ga bo ná kat, rep cét, a ta va szi ve té sű nö vé -
nyek, a ku ko ri ca, nap ra for gó hi á nyo san kel tek,
és a vegy sze res gyom ir tás ha tás fo ka sem volt
meg fe le lő, mi vel nem volt eső. Az aszá lyos ta -
vasz el le né re a ka lá szos ga bo na ho za ma, ter -
més ered mé nye lé nye ge sen ke ve sebb volt az
elő ző évi jó ter més hez vi szo nyít va, de azért egy
kö ze pes ter mést le he tett be ta ka rí ta ni. Ugyan -
csak ez mond ha tó el a ku ko ri ca és a nap ra for gó
ho za má ról is, és aki idő ben el ve tet te a nö vé nye -
ket és azo kat gon do san ápol ta, egy kö ze pes ter -
mést ta ka rít hat be.

A ked ve zőt len idő já rás nál na gyobb gond az a
ter me lők nek, gaz dál ko dók nak, hogy a ter mé nyek
fel vá sár lá si árai a ta va lyi hoz ké pest drasz ti ku san
csök ken tek, an nak el le né re, hogy a ter més át la gok
két har mad ára, sőt még job ban is vis  sza es tek a ta -
va lyi hoz ké pest. Az egyik he ti me ző gaz da sá gi új -
ság a cím lap ján azt ír ja, hogy száz mil li ár dok úsz -
nak el a föl de ken, és saj nos iga za van. Pél dá ul a
bú za ton nán kén ti ára ta valy ilyen kor 35-40 ezer
fo rint volt, most meg nem le het el ad ni, il let ve 25

ezer fo rin tot sem akar nak ad ni ton ná já ért, pe dig
lé nye ge sen ki sebb ho za mok vol tak az idén. A ku -
ko ri ca fel vá sár lá si ára is na gyon vis  sza esett, pe dig
a ter me lés költ sé gei meg emel ked nek. Így az idén
saj nos még ha a föld ala pú tá mo ga tást is fi gye lem -
be ves  szük, nem kép ző dik nye re ség, sőt ko moly
vesz te ség kép ző dik. Nem va gyok köz gaz dász, de
va la mi nagy baj le het, amit nem tu dom ho gyan
le het ne or vo sol ni.

Azt tud juk, hogy mi ó ta EU-tagok va gyunk,
van nak kö te le zett sé gek, de hogy en  nyi re nem
tud juk ér vé nye sí te ni a ter me lő ink ér de ke it, nem
tud juk meg vé de ni a ma gyar áruk, me ző gaz da -
sá gi ter mé nyek, ter mé kek pi a cát, azt már nem
tu dom meg ér te ni. De saj nos nem csak a nö vény -
ter me lé si ter mé nyek nél ilyen rossz a hely zet, az
ál la ti ter mé kek nél, a tej nél ugyan csak na gyon
na gyok a gon dok. Saj nos na gyon le csök kent az
ál lat lét szám is, a cu kor gyá ra kat – egy ki vé tel lel
– le ál lí tot ták, a ha gyo má nyos pi a ca in kat fel ad -
ták, oda be vo nul tak a nagy nyu ga ti ke res ke del -
mi cé gek. A ha zai ke res ke del met ugyan csak
nyu ga ti ér de kelt sé gű multi ke res ke del mi lán cok
ural ják, és nagy részt a nyu ga ti élel mi sze re ket
for gal maz zák.

De ezek után tér jünk át ar ra, hogy most ok tó -
ber ben mik is az ak tu á lis mun kák a szán tó föl de -
ken. Mi kor e so ro kat írom – szep tem ber vé gén –,
már hos  szú ide je nem volt eső, a föld tel je sen ki
van szá rad va, és a fen ti ek ben le írt nagy prob lé -
mák mel lett még a ked ve zőt len idő já rás is sújt ja a
me ző gaz da sá got, a nö vény ter me lő ket. Pe dig már

itt van az ide je az őszi ka lá szos ga bo na ve té sé nek.
Ami kor ra e so rok meg je len nek, re mé lem,

hogy meg jött a vár va-várt eső, és el tud juk vet ni
a jö vő évi ke nyér nek va lót. De vár ni so ká ig
nem le het a ve tés sel, mert a ré gi köz mon dás is
úgy szól, hogy „por ba bú zát, sár ba za bot”, ami
azt je len ti, hogy idő ben el kell vet ni a ma got,
mert csak ak kor vár ha tunk jó ter mést.

A há zi kert ben, a kis kert ben van most ős  szel
is sok ten ni va ló. Be kell ta ka rí ta ni a még kint lé -
vő zöld ség fé lé ket, mert most már ok tó ber ben
jö het nek fa gyok is. A sár ga ré pa, zöld ség, zel ler
be ta ka rí tá sá val, fel sze dé sé vel kezd jük, mert e
nö vé nyek a fagy ra ér zé ke nyek, míg a ká posz ta,
ka ra lá bé ki bír egy-két fo kos fa gyo kat is. Most
van itt az ide je az őszi fok hagy ma ül te té sé nek,
és az őszi sa lá tát is most ok tó ber ben kell el ül tet -
nünk. Re mél jük, hogy meg jön az őszi eső, és
kel lő en meg tud juk mun kál ni a föl det.

Az idén min den nö vény a több évi át lag hoz
ké pest ko ráb ban be érett, így a sző lő szü re te lé se
már nagy részt szep tem ber ben le bo nyo ló dott,
va la mint az al ma sze dés is már nagy részt le zaj -
lott, de ha még ed dig nem vé gez tünk a mun kák -
kal, azt mi e lőbb fe jez zük be. A kis ker tek ben a
már ko ráb ban fel sze dett ter mé nyek he lyét ne
hagy juk el gyo mo sod ni, mert rész ben a gyo mok
táp anya got von nak el a föld ből, és a kár te vők is
el sza po rod nak a gyo mos te rü le te ken, és jö vő re
még ne he zebb lesz a vé de ke zés el le nük. A fen ti -
e ken túl is még van sok ten ni va ló úgy a szán tó -
föl di nö vény ter me lés ben, mint a kis ker tek ben.

Be fe je zé sül szép csen des őszi esőt, hos  szú jó
időt kí vá nok.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván ny. me ző gaz dász

Dömsöd, Ha la dás u. 1.

A szü ret a kü lön bö ző tör té nel mi ko rok ban
min dig töb bet je len tett egy sze rű mun ká nál. Ün -
nep nek szá mí tott és szá mít, hi szen egy egész évi
mun ka ered mé nyé vel néz szem be a sző lő mű ve -
lő. A szü ret a XVI. és XVII. szá zad ban iga zi
sátoros ünnep volt, mely re még a had vi se lő vi té -
zek is ha za si et tek. Vá ro sa ink statumai sze rint
szü ret ide jén még a tör vény ke zés is szü ne telt!

A szü ret vé gez té vel ren dez ték meg a he ted hét
or szág ra szó ló szü re ti bált, amely al ka lom volt
ro ko ni lá to ga tás ra, is mer ke dés re, el jegy zés re és
egy sze rű szó ra ko zás ra.

A sző lő mű ve lés ből Dömsödön szin te már
csak a szü ret ün ne pe ma radt meg, fel ele ve nít ve
a hoz zá kap cso ló dó szo ká so kat, szí nes fel vo nu -
lást és ki hir det ve a te le pü lé sen tör té nő ese mé -
nye ket.

Szep tem ber utol só szom bat ján a fa lu ap ra ja-
nagy ja ápol va és tisz tel ve a ha gyo má nyo kat a
ha gyo má nyok fel ele ve ní té sé vel, élet re kel té sé -
vel, meg őr zé sé vel és to vább adá sá val dí szes
nép vi se let be öl töz ve vo nul t fel a te le pü lé sen,
hir det vén, hogy vé get ért a szü ret, biz to sít va a
jö vő év bo ra. A hely bé li ek nagy lel ke se dés sel
fo gad ták a meg ál ló he lye ken a fel vo nu ló kat, es -

te a bí ró és a bíróné nyi tó tán cá val kez dő dött a
haj na lig tar tó bá li mu la to zás.

És akik gon dos kod tak a kel le mes hét vé gi ki -
kap cso ló dás ról: 8. b osz tály, osz tály fő nök Tóth-
né Porvay Zsu zsa, a Dömsödi De zső La jos
A.M.I. nép tán cos nö ven dé kei, fel ké szí tő ta nár:
An gyal Lász ló, kis bí ró: Nagy Sebastian; bí ró -
né: Perger Ág nes; bí ró: Ungár Márk; csősz lá -
nyok: Mol nár Li li, Sza bó Bet ti na, Sza bó Pet ra,
Gyivi Il di kó, Vitáris Pet ra, Jagodics An na, Cse -
hi Li li, Kő vá ri Ró za, Perger Pet ra, Pék Bi an ka,
Bá nyai Dorina, Guttyán Kit ti, Guttyán Ré ka,
Bak Bar ba ra, Miskolczi Be á ta, Csi kós Zsu zsi,
Cserna Ma ri an na, Cserna Esz ter, Sallai Ju dit,
Or bán Eni kő, Perger Dó ra, Bajnóczi An na má -
ria, Baj nok Irén, Is pán Krisz ti na, Füki Be at rix,
Cson ka Or so lya, Ko vács Ka ta lin, Sza bó Eve lin,
Sán dor Ni ko lett, Cse hi Szilvia, Kő vá ri Bo ri;
csősz le gé nyek: Kun Áb ra hám, Kun Sá mu el,
Szűcs Ger gő, Csa bai Im re, Markó Sán dor, Jóni
Dá ni el, Ka to na Vik tor, La ka tos Gá bor, Bődi La -
jos, Bődi Vik tor, Er dős Sán dor, Ke resz tes Csa -

ba, Gá bor Pé ter, Kő vá ri Áron; ci gá nyok: Ba nya
Klub.

A fi nom bá li va cso rát ké szí tet te: Nagy Ka ta -
lin és Lázárné Ica né ni, a fel szol gá lás ban a Ba -
nya Klub tag jai se gí tet tek. 

A fer ge te ges bá li han gu lat ról a Ju és Zsu Tár -
su lat va la mint a De zső La jos A.M.I. tár sas tán -
cos nö ven dé kei gon dos kod tak, fel ké szí tő ta nár:
Mihó Di á na.

Kü lön sze ret ném meg kö szön ni Szécsényi
Kár oly se gít sé gét, aki a szü re ti mu lat ság előtt
egy hét tel hin ta já val a kis bí rót kör bevit te a te le -
pü lé sen, hogy a ha gyo má nyok hoz hí ven ki do -
bol ja a mu lat ság kez de tét.

Na gyon sok dömsödi, rác ke vei, kiskunlac há -
zi, bank há zi, tassi, kunszentmiklósi fo ga tos és
csi kós vett részt a fel vo nu lá son, na gyon-na gyon
KÖ SZÖN JÜK, nél kü lük a mi ren dez vé nyünk
nem lé tez ne.

Na gyon kö szö nöm Sza bó And re á nak, Bo ros
Er zsé bet nek va la mint az OMK min den dol go -
zó já nak a szer ve zés ben nyúj tott se gít sé gét. 

Kö szö nöm a fel aján lá so kat a Csi nos és Tár sa
Bt.-nek, va la mint a Dömsödi Bo rá sza ti Kft.-nek.

Min den ki nek na gyon-na gyon kö szö nöm!

MEZÕGAZDASÁGI HÍREKMEZÕGAZDASÁGI HÍREK
Tapasztalatok és feladatok

2009. év október hó

SSzzüürreett  22000099
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Eze ket a fel vé te le ket id. Fá bi án Já nos és ked ves fe le sé ge, Csa bai Krisz -
ti na bo csá tot ta ren del ke zé sünk re!

A fel vé tel 1943-ban ké szült. A ti pi kus pa rasz ti ud va ron csa la má dé val
meg ra kott sze ke ret húz nak a te he nek. Elöl idő sebb Fá bi án Já nos (a ké pet
ren del ke zé sünk re bo csá tó id. Fá bi án Já nos édes ap ja) lát ha tó, aki a ne héz
mun ká ban kön  nyű nyá ri öl tö zé ket vi selt.

Ok tó ber – mind szent ha va
Ezen idő szak leg fon to sabb fel ada ta a be ta ka rí tás. A szü ret mind a csa lá -

di, mind pe dig a nagy üze mi sző lős ker tek ben nagy je len tőség gel bí ró
mun ka fo lya mat. Ré gen is és nap ja ink ban is a szü re ti szo ká sok a sző lő sze -
dés utol só nap já hoz kap cso lód tak, me lyet az tán mas ka rás fel vo nu lás, es te
pe dig haj na lig tar tó tánc mu lat ság zárt.

A kö vet ke ző élet kép fel vé te lek hí ven tük rö zik a be ta ka rí tás és a mu lat -
ság han gu la tát, va la mint azok  moz za na ta it.

Ez a fo tó kb. 1960 előtt ké szül he tett. A gu mis lo vas ko csin jól lát ha tó a
szü re te lő kád, mely már meg telt sző lő vel. Fent a ba kon id. Fá bi án An tal
(áll) mel let te test vé re, id. Fá bi án Já nos (ül), há tul a kád mel lett is me ret len.

Mi u tán már be ke rült a gaz da por tá já ra a sző lő, a kö vet ke ző mun ka fo -
lya mat a da rá lás. Ezt lát hat juk ezen a fel vé te len, mely kb. 1947-48-ban
ké szült. Aki a sze ké ren a kád ból vas vil lá val rak ja a sző lőt a da rá ló ba, Csa -
bai La jos. A da rá lót pe dig Denke Luk ács ke ze li.

Szü re ten a sze dők a leg szebb-leg egész sé ge sebb für tö ket fél re tet ték,
me lyet az tán ott hon fel kö töt tek. Így aszal ták, tar tó sí tot ták a sző lőt. Hi deg
té li es té ken na gyon fi nom cse me ge volt, de a ke men cé ben sült fi nom ré te -
se ket is gyak ran töl töt ték meg ve le.

Cso dás, bé kés han gu la tot áraszt ez a fel vé tel, mely 1947-48-ban ké -
szül he tett id. Denke Luk ács por tá ján! A nád te tős eresz alatt asza lód nak a
fris sen fel kö tött für tök. Az aj tó ban (bal ról) is me ret len (jobb ról) id. Denke
Lukácsné szül. Kudar Má ria.

Találtam egy képet...

A szü re ti
vi gal mak ra

mind a
le á nyok,
mind a

le gé nyek
csi no san

fel öl töz tek!

Az 1946-os
mu lat sá gon
id. Fá bi án

Já nos,
id. Duzmath
Jó zsef és id.
Fá bi án An tal
csősz le gé -

nyek.
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A fel vo nu lás ra igé nye sen ki dí szí tet ték ked ves lo va i kat s a ko csi kat,
me lyet vé gig haj tot tak a fa lun. Gyak ran két-há rom na pig is mun kál kod -
tak, hogy mi nél szebb, tet sze tő sebb le gyen a ko csi juk. Ez a fel vé tel az
1946-os szü re ti fel vo nu lá son ké szült.

A sze ke ret id. Fá bi án Já nos haj tot ta, mel let te Ho rog Luk ács ül. Mö göt -
tük áll  Ko vács Mi hály.

Há tul a lá nyok: Ba ra nyai Ferencné Ko vács Emí lia és Cser Józsefné
Ke le men Ju dit.

Kö szön jük eze ket az ér té kes fény ké pe ket! To vább ra is vár juk ér de kes
fel vé te le i ket, hogy a Hír nö kön ke resz tül má sok kal is meg oszt has suk azt!

-V.I.-

Ráckevei Szakorvosi Rendelõintézet
rendelési tájékoztatója

I. Telephely: 2300 Ráckeve, Szent István tér 17. Tel.: 24/519-400/mel-
lék. Mellék: az osztály telefonszámának utolsó három száma. 
Időpontkérés: 24/519-200. Igazg. fax: 06-24/519-401
Röntgen. 24/523-392; rontgen-uh@szakrendelo.rackeve.hu
Rendelés/szakorvos Hétfő       Kedd     Szerda    Csütörtök  Péntek
dr. Pap Zsuzsanna 730-15 730-16 1330-16 730-16 730-12
Felvételezés 730-15 730-16 730-16 730-16 730-14
UH 8-10 8-10 15-16 8-10 8-10

14-15 11-13; --- 14-16 ---
14-15

Sebészet. 24/523-390; sebeszet@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Keresztényi Jenő 730-15 730-15 730-15 730-15  
dr. Kiss Tamás/
dr. Polányi Csaba --- --- --- --- 8-14
Sportorvos. sportorvos@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Keresztényi Jenő --- 1530-1830 --- --- ---
Urológia. 24/523-391; urologia@szakrendelo.rackeve.hu                  
dr. Bécsi András --- 15-18 15-18 --- ---
Laboratórium. 24/523-393; labor@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Geczkó Beatrix 730-16 730-16 730-16 730-16 730-14
vérvétel 730-10 730-10 730-10 730-10 730-10
leletkiadás 7.30-10-ig folyamatosan, utána fél és egész órakor
H: 16 h-ig; P: 14-h-ig
Belgyógyászat. 24/523-396; belgyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Szanyó László 8-12 --- --- 8-12 ---
dr. Kozma Brigitta --- 10-18 11-16 --- ---                
Gastroscopia. 24/523-396; gasztro@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Kozma Brigitta --- 8-10 8-11 --- ---
EKG. 24/523-396; ekg@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Kozma Brigitta 8-12 10-18 11-16 8-12 ---
Neurológia. 24/523-397; ideggyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Lakatos Zsuzsanna --- --- --- 7-12 ---
dr. Fucskó Katalin --- 1430-1830 --- --- ---
Ortopédia. 24/523-397; ortopedia@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Faggyas Ákos
– csecsemőcsípőiz.vizsg. --- 8-14 --- --- ---

(felnőtt)
11,30-14

(gyermek)
– gyógy. segédeszk. rend. 9-12
dr. Prédl András (2 hetente) 13-18
Fogl. eü. szolgálat. 24/523-397; fogl-eg@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Varga József 13-16 --- --- --- ---
Gyermekpulmonológia.24/523-397; pulmo@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Rapp János --- --- 14 - 16 --- ---  
Szemészet. 24/523-394; szemeszet@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Meisel Judit 8-13 --- --- 8-13 8-12  
dr. Kovács Éva --- 13-18 7-12 --- ---
Nőgyógyászat. 24/523-395; nogyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu       
dr. Béres László 930-16 --- --- --- 930-14
dr. Horváth Emil Zsolt --- 930-14 930-13 930-16 ---
- ApCTG 730-930 730-930 730-930 730-930 730-930

Nőgyógyászati MSzSz --- --- 1330-1630 --- ---  
Fül-orr gégészet. 24/523-399 fulorrgege@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Marisch Ilona 7-1330 8-13 7-1330 7-1330 ---
dr. Kiefer Gábor --- 14-18 --- --- ---
Audiológia 24/523-399
dr. Marisch Ilona 1330-1430 12-13 1330-1430 1330-1430 ---

A fogászat és a régi rendelő nyitva tartását
a következő számban közöljük.

TISZTELT ÜGYFELEINK ! 
A FALUGAZDÁSZ ügyfélfogadási ideje megváltozik.
2009. szeptember 15. – december 31. között Ráckevén, a Kossuth L.

utca 96. szám alatti épületben fogadják az ügyfeleket, az alábbi ügyfél-
fogadási rendben:

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 9-12-ig és 13-16 óra között
Kedd: 9-12-ig és 13-16 óra között

Szerda: 9-12-ig és 13-16 óra között
Csütörtökön: Nincs ügyfélfogadás

Telefon: 06-30-254-77-98

Ugyancsak
1946-ban

készült ez a
felvétel is,
melyen a

csinos
csősz leány
Baranyai
Ferencné

Kovács Emília,
a csőszlegény

pedig
id. Fábián
János volt.
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Szüreti felvonulás 2009-ben is

Az iskolai játszótér átadásán

Dezső Lajos AMI néptáncosai. A koreográfiát Angyal László
tanította be Tóthné Porvay Zsuzsa 8. osztályosainak

A Banya Klub tagjai cigányasszonyoknak öltözve vették ki
részüket a mulatságból

A menet

Fotó: Kővári


